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

3045. Menig ziet de dag beginnen, die hij niet zal zien eindigen.
Niemand weet wanneer hij sterven zal.

3046. Op goede dagen doet men goede werken.
Als men zelf gelukkig is, zal men eerder geneigd zijn anderen
te helpen.

3047. Prijs de dag niet eer het avonrl is.
Verheug u niet te vroeg, want zelfs op het laatste ogenblik
kan, wat het zekerst schijnt, nog mislukken.
z. b. : 52, 65, 87, 146, 147, 3054.

1377. Wat iemand in het donker doet, wordt op de lichte dag geboet.
Alle kwaad wordt gestraft, - komt vroeg of laat aan 't licht.

2620. Ns men de haan hoort kraaien, moet men niet altijd denken
dat het dag is.

Schijn bedriegt,
3048. Hoeveel verstand €n geest vermag, men wordt niet wijs op ene

dag.
Voor alles wordt tijd en geduld vereist.

3049. De morgen weet niet wat de avond brengt.
Het lot is onbestendig.

1852. F*n droeve morgen maakt een bliide dag.
Vreugde zal op droefheid volgen.
z. b. : 1832-1834.

68. De morgenstond heeft goud in de mond.
Vroeg opstaan is gezond; 's morgens werkt men 't beste.
Ook :

3050. Morgenwerk, gulden werk.
3051. De morgen doet het werk.

's Morgens werkt men't beste.
Ook:

tQt?, Pie verslaapt zijn morgenwerk, bedorven is zijn dagwerk.
3053. De vroegte wint.

Wat men 's morgens vroeg doet, heeft men reeds gedaan,
3054. Tussen heden en morgen kan nog veel gebeuren.

Zelfs op het laatste ogenblik kan, wat het zekerst schijnt,
nog mislukken; daarom : prijs de dag niet eer het avond is.
z. b. : 52, 65, 87, 146, 147, 3047.

3055. Stel niet uit tot morgen wat gij heden doen kunt.
Stel nooit uw zaken uit, want : van uitstel komt afstel.

3056. Hoe later op de avond, hoe schoner gasten (o/: volk).
Wordt gezegd tegen late bezoekers.

r'83. Bij nacht schijnt alle koren meel.
In het donker kan men moeilijk oordelen over schoonheid.
Ook :

2315. 's Nachts zijn alle katten griis.
of:

21A2. 's Nachts zijn alle koeien zwart.
2328. Die ts nachts een kat koopt, zal haar over dag weer lâten lopen,

Doe nooit iets zonder grondig onderzoek, zonder ernstige
overweging.
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3057. Fæn Jaar ls aan geen staak gebonden.
De tijd gaat snel.

3058. Een slecht jaar is geen slechte eeuw.
Na tegenspoed volgt weer voorspoed.

3059. Het ene iaar zit aan het andere vast.
In het verleden ligt het heden.

1720. lûuden kan wel jong van jaren en oud van dagen zljn.
Op jeugdige leeftijd kan men reeds veel kennis en verstand
hebben.

331. Zo het jaar, zo de pot.
Heeft men een goed jaar, dan mag men zich ook lyat meer
veroorloven ; heeft men daarentegen een slecht jaar, dan zal
men zuinig moeten leven.
z. b. : 2O89,2O91.

1629. 't Is een slecht dorp waar 't niet eens in 't jaar kermis is.
De mens heeft op zijn tijd ontspanning nodig ; men kan
niet altijd werken.
z. b,:1627.

3060. Kermis komt maar eens in 't jaar.
Men moet de gelegenheid niet voorbij laten gaan.

3061. Ogenblikken maken eeuwen en zandkorrels bergen.
Vele kleintjes maken een groot.
z. b. : 2093,2095,2099.

HOUT, DELFSTOFFEN EN METALEN.

3062. AIle hout is geen timmerhout.
Alles is niet even dienstig, men dient daarom in alle zaken
een keus te doen ; of: niet iedereen bezit de vereiste geschikt-
heid.
Ook :

3063. Men draait geen bouten uit alle houten,
z. b. : 516, 1046, 2676, 2691, 2905, 3143.

3064. Die van alle houten pijlen maakt, heeft zeker slechte.
1390. }Jet is kwaad krom hout recht te maken.

Het is moeilijk slechte mensen goed te maken.
3065. Hoe krommer hout, hoe beter kruk.

Om iets goeds te bereiken, moet men de geschikte middelen
gebruiken.

3066. Men hakt geen hout, of er vallen spaanders,
Er is geen gevecht zonder doden of gekwetsten ; ook : van
ieder gerucht is altijd iets waar.

3067. Men kan van kromme houten nog wel een recht vuur stoken.
Een verstandig mens kan zelfs uit de onbeduidendste zaken
nog enig voordeel trekken.
z. b. : 3980.

3068. Men moet yân alle hout pijlen weten te maken.
Men moet zich in alle omstandigheden weten te behelpen.
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