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3069. Uit alle hout kan geen Mercuriusbeeld gesneden worden.
Alles is niet even dienstig ; daarom dient men in alle zaken
een keus te doen-
Ook:

1046, Ysn alle hout kan men geen lepels maken.
Zie ook hierboven, zrs. 3062, 3063.

3070, Van dik hout zaagt men plank€n.
Wie het breed heeft, laat het breed hangen ; -' wordt ook
gezegd als men een zaak krachtig aanpakt.

1047. Yan een krom hout is 't goed lepels maken.
't Is gemakkelijk iets te bereiken, wanne€r men over de
nodige middelen beschikt.

1391. Yan een krom hout krvam nooit rechte staak.
Zie hierboven, nrs. 3062,3O63.

3071. Van goed hout maakt men het beste vuur.
Wanneer men over de nodige middelen beschikt, zal men
gemakkelijker zijn plannen kunnen uitvoeren.

3072. Van vermolmd hout kwam nooit goede stâf.
Zand,er deugdelijke hulpmiddelen zal men nooit iets goeds
tot stand brengen.

106A. li/einig hout is genoeg voor een kleine oven.
Voor een klein gezin heeft men geen groot inkomen nodig,
z. b. : l05l.

3073. Zulk hout geeft zulke as.
Van dergelijke mensen (handelwijze) heell rnen dergelijke
behandeling (gevolgen) te verwachten.

3074. Goede klei geeft goede potten.
Men kan slechts dan iets goeds bereiken, wanneer men
deugdelijke middelen gebruikt.

3075. Men moet de klei kneden, âls ze week is.
De gebreken moeten in de jeugd uitgeroeid worden ; in de
jeugd moet het karakter gevormd worden.
z. b. : 1703-17A8.

3076, Kalk en steen metst wel.
Eten en drinken gaat gcled samen.

1403. Die een steen naar de hemel werpt, krijgt die zelt op het hoofd.
Alles wordt vroeg of laat gestraft ; ook : wanneer men
hogeren of machtigeren bespot of verguist, haalt men zich
zelf siechts schande op de hals.
z. b. : 27.

3077. Die gerust slaapt, ligt zacht op stenen.
Die een rustig geweten heeft, slaapt (overal) goed.

1603. F,en geworpen steen, een geschoten pijl en een gesproken woord
zijn niet te herroepen.

Zeg dus niet méér dan gij verantwoorden kunt.
2917. Een rollende steen vergaârt geen mos.of:
2918. E,en rollende steen begroeit niet,

Wie fortuin wil maken, moet niet telkens veranderen van
beroep of woonplaats.
Ook :

3078. De steen die veel verlegd wordt, bewast door geen groen.
z. b. : 646,1018, 1233, 1996,2828,2840.

1245. Het water holt een harde steen, en dât maar met een drup alleen.
N{et volharding en geduld kan men veel bereiken.
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30?9. Beter kleine paarlen dan grote rotsstenen.
Men is beter met een kleine zaak van waarder dan met een
grotere die waardeloos is.
z. b. : 371, 5O2,2252,2457, 2798.

3080. Zend geen steenkolen naar Newcastle.
Men moet geen onnodig werk verrichten.
(Newcastle is het centrum van de steenkolenhandel in 't
Noorden van Engeland ; men heeft er dus steenkolen
genoeg),
z. b. : 3O81,3299.

923. Als het huis brandt, warnt men zich bii de kolen.
Uit een groot verlies moet men nog trachten te redden
wat er te redden valt.

996. B,eter één turf in de keuken, dan duizend op het Yeenland.
Zeker hebben is best.
z. b. : 96O,1940,2573,2593,3829.

3081. Die turf uit het veen haalt, heeft vrij brand.
Wie gelegenheid heell om zich te bevoordelen, mâakt er
gebruik van.
z. b. : 351, 366, 2873, 2899' 2919' 2996.

2000. }{et komt op geen turf aân, als men in het veen is.
Die overvloed heeft, is niet karig.
Ook :

2001. Die in het veen is, ziet op geen turfje.
z. b. : 377,5O4,2730.

3082. Men moet geen turf naar de venen zenden.
Zie hierboven, nr. 3080.

3083. As is verbrande turf,'Wordt gezegd tot iemand die alierlei onderstellingen uit-
spreekt, in zinnen die beginnen met d/s (d.t).
z. b. : 1O54,3296.

1397, Yan een kluitje komt men tot een turfje.
Van het kleine komt men tot het grote.
z. à. ; 1395, 1396.

3084. Wie een kluitje heeft, heeft er grâag een turfje blj.
Elkeen tracht het weinige dat hij heeft, te verûreerderen.

1214, }{oog land, Iichte turf .
Eèn waarlijk hoogstand mens is nederig ; ook : een opgg-
dirkte vrouw lijkt-veel, maar is weinig. (De beste turf vindt
men in het laag land).

2784. ïlet is goeil vuur rnaken vân eens anders turf.
Men-kan licht ruim te werk gaan, wanneer een ander het
betaalt.
z. b. : 993,1000, 1975, 3814, 3843, 3945.

3085. Een diamant glinstert niet zonder slijpen'
Men bekomt niets zonder moeite.

1962. Die op goud staart, verblindt zijn gezicht.
Dooigeld en rijkdom moet men zich niet laten misleiden
(of verleiden).

1,113. Geen goud zonder schuim.
Ieder heeft zijn gebrek.
z. b. : 523,543,1414-1420.

3086. Goud en koper zijn beiile rood.
Schijn bêdrieÀt ; de innerlijke waardc kan men niet altijd
berekenen naar het uiterlijk.
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