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612. De molen gaat niet om met wirld,, dic voorbii.is.
Men m'oet van de gelegenheid gebruik maken, en niet
wachten tot het te laat is.

/3Id. Woorden ziin winden, schriften verbinden.' 
Mondeliïge belofien worden vaak niet gehouden'

802, I{et is stil waar 't nooit waait.
In ieder huisgezin wordt wel eens getwist.

WATER, IJS, GETIJ,

2966. Als er geen wtter meer is, kent men de walrde van- de put'--"-' M;.ïèseft fas de waarâe van iets, wenneer men het missen
;;lib.-;. hJwaarde van de gezôndheid, als men ziek is)'
Ook :

2967. Wanneer de put droog is, weet men wat het water kost'
z. b. :1891.

7J. AIs het water iemand in de monil loopt, leert hii zwenmen'
In de nood is men tot alles in staat.

296E. Die op 't water is, moet varen.
Wânneer men.eenmaal iets ondernomen heeft, moet men
het ook doorzetten.
z. b. : !0l1, lllS' 3l3O' 3774.

2969. Elkeen trekt het water naar ziin m-olen.
-"" ---1;d";-tractri tret srootst niogelÙke voordeel te behalen'
1268. Geen water zo diep, ôf men vindt er gro-n{ in-.----' --ÀA;tt"J tomt'eè" einde; met leduld komt alles terecht'
297O. Ge moet vissen als 't water blonil is'

Men moet de gunstige gelegenheid waarnemen'
z. b' :535,285i1,2951,3006' 3092'

2971. Gestolen wateren ziinzoet.-".' -'ii;tc.* *è;-iiCh onge."rkt heeft to-ergeëisend ,schenkt
soms meer genoegen dan wat men- eerluk verdlenoe'

n15. H;t- i;tôi hott- een"harde steen' en dat maar met een ilrup
alleen.--ptêi geduld en volharding kan men veel bereiken'

z. b. : 1243,1244.
2005. flet water loopt altiid naar de zee'-"--' ---ivi;;èra tG"lf ïordt gewoonlijk door de fortuin begun-

stigd.
z. b. : 403, 1872, 1873, 1903' 2003-2005'

2972. Hoe stiller water, hoe dieper boom.
In de ziel van stille mensen gaat soms veel om'
z. b. :7286,2977-

2973. ln troebel water is't goed vissen'
in-iijàln uu" onitisten of verwarring is er gelegenheid om
voordeel te behalen.

2703. lnzulke waters vangt men zulke vissen'
îîi-tàlâ"igiiieden heeft me-n zodanise behandeling te
veiwachten;-ook : zulke oorzaken -hebben -zulke gevolgen'

297a. Men sôhèpi g"b" klaar water uit een vuile fontein'--'-' "^îii-ôit"àiiâ--uégi"ieten kunnen geen goede daden voort'
vloeien.
z. b. : 546'

23t

2975. lr4.en yhdt in alle wateren geen biil.
Men kan niet altijd rekenen op toevallig geluk.

2976. l[/Iel verlopen water rnaalt geen molen.
Men noet van de geschikte gelegenheid gebruik maken,
want : te laat doet geen baat.
z. b. :642.

2977. Stille waters hebben diepe gronden.
In de ziel van stille mensen gaat soms veel om (vooral
met het oog op slechte hartstochten).
Zie ook hierboven, nr.2972.

2978. Vuil water blust ook brand.
In geval van nood moet men zich bedienen van de middelen
die men heeft.

2979. Wie bang is voor 't verdrinken, moet uit het water bliiven,
Die zich aan geen gevaar wil blootstellen, moet de gelegen-
heden vluchten.
z. b. : 644, 2651, 2879, 2915, 301Q, 3271.

1658. 7,onÂer water draait de molen niet.
Men moet eten om te kunnen werken,

2980. Een onreine bron kan geen rein water opgeven.
Uit onreine beginselen kunnen geen goede daden voort-
vloeien.
Ook :

2981. Een modderpoel kan geen zuiver water opgeven.
z. b. : 2146.

2982. H.et is van de grond, dat het water stinkt.
Men wordt slecht door de omgang met slechte mensetr.

2272. Gebrande honden (o/.' katten) vrezen ook koud water.
Wanneer men eenmaal iets nadeligs ondervonden heeft,
wordt men voorzichtiger.

2983. Die op het ijs danst, glibbert.
Wie zich zell aan gevaar blootstelt, moet de gevolgen daar-
van dragen,

2984. Die op het ijs niet vallen wil, bliive op het land wanrtelen.
Die zich niet aan gevaar wil blootstellen, moet de gelegen-
heden vluchten.
z. b. : 644,2651,2879,2915,2979, 3010,3271.

2985. Men gaat niet over ijs van één nacht.
In alles wat men doet, moet men met overleg te werk gaan;
men moet slechts handelen na rijp beraad.

2986. Op oud ijs vriest het licht.
Een oude kwaal komt licht weer boven.

933. Wie zijn huis bouwt op het iis, is of gek of niet wel wiis.
Om te kunnen slagen, moet een onderneming op degelijke
grondslagen gevestigd zijn.

2987. Kraakijs is geen breekijs.
Bedreigingen worden niet altijd uitgevoerd; ook : schijn
bedriegt.

2988. Eb en vloed wachten op niemand.
Men moet de juiste gelegenheid te baat nemen.

2989, 't Getij wacht naar niemand.
Men moet de gelegenheid waarnemen.
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