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1210. Het beste goud is zacht.
Een goed mens is nederig en zachtmoedig.
z. b. : 1212,1213,

206. tlet goud verlicht het hilt.
Het bezit van geld neemt de zorgen weg.

3087. 't Is niet al goud wet blinkt.
Schijn bedriegt.
z. à. .' 1885.

415. iÙlen kan niet veel goud kopen voor een el,
Voor weinig geld kan men niet veel goeds kopen ; immers :

licht geld, lichte waar.
z. b. : 189O,1941.

3088. Men kan wel goud te duur kopen.
Zelfs voor iets kostbaars kan men te veel betalen.

1Jd6. Slecht goud wil niet getoetst wezen.
Die een slecht geweten heeft, vreest nader onderzoek.
z, b. : 7 , 100, 101, 1387, 1388.

1963. Geet berg zo steil ol hoog, daar een ezel, met goud beladen,
niet oP klim1.

Met geld kan men alles bereiken en kan zelfs de domste
mens tot de hoogste ambten geroepen worden.

3089. Kwikzilver is zo zwaar als goud.
Men moet iets of iemand niet beoordelen naar uiterlijke
kentekenen, want : schijn bedriegt.
z, b. : 545,640,1019,2157.

68. De morgenstond heeft goud in de mond.
Vroeg opstaan is gezond ; 's morgens werkt men 't beste.
z. b. : 2562,2583.

15E3. Spreken is zilver, zwijgen is goud.
Soms komt men door zwijgen nog verder, dan door flink
van zich af te spreken.
z. à. : 1578-1585,

1965. Zllver is geen goud waaril,
Het mindere staat niet met het meerdere gelijk.
z, b. : 374,455,2705.

3090. Heet ijzer en molenstenen moet men laten liggen.
Niemand kan het onmogelijke doen.
Ook :

154. lÙf.en kan geen iizer met hanilen breken.
3091. IJzer moet gesmeed worden.

Men bekomt niets zonder moeite.
3092, Men moet het iizer smeden terwijl het heet is.

Men mag een gunstige gelegenheid niet ongebruikt laten
voorbijgaan.
z, b, : 535,2951, 3006.

1329. Tast geen rood ijzer aan of spuw er op.
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen, alvorens een moei-
lijke of gevaarlijke taak te ondernemen.

2058. Nood breekt ijzer.
Door de nood gedwongen, kan men veel.

d56. Geen smid zo oud, of hij yraagt nog gaarne naar ijzer en kolen.
Oude mensen spreken nog gaarne over hetgeen zij vroeger
gedaan hebben.
z. b. : 666, 1734, Ul3.
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1838. Het stâal wordt in het vuur gehartl.
Tegenspoed geeft de mens grotere veerkracht.

1325. }Jet ii telaat het lood gernorpen als het schip stuit'
Het is te laat om maatregelen te nemen, wanneer een ongeluk
niet meer te vermijden is ; men moet tijdig zijn voorzorgen
nemen,
z. b.:380, 423, 494, 1026, 1322-1328.

3093. De laatste loodies wegen het zwaarst.
Het laatst van de arbeid valt het moeilijkst.

JACHT EN VISVANGST.

3094. Die angst heeft yan de bladeren, die iage niet in het bos.
Dieâch niet aan gevaar wil blootstellen, moet de gelegen-
heden vluchten.
z, b, : 644, 265!, 2879' 2915' 297 9, 2984, 3010, 327 I'

3095. Men mag in eens anilers bos niet iagen.
Men iiioet zich niet met andeimans zaken bemoeien'

3096. Als de jager blaast, is er wild op 't spoor.
Als êriaren ménsen u waaiscbuwen, is het niet zonder
reden.

2305. De beste iager en zijn hond iloen wel eers een vergeefse sprong.
Aan ieder kan wel eens iets mislukken.
z. b, : 448, 622,655' 667,979,2438,2452,3126' 3790,3963,

I2J5. FÆn gestadig jager vangt het wiltl.
Wie volhardt, bereikt zijn doel.
z. b. : 1237-1241.

3097. Er ziJn meer iagers dan vangers,
Mén bereikt niet altijd het nagestreefde doel,

3098. Het ziin al seen iasers. die de hoorn blazen.
Schjjn Uàrieel I niét iedereen is innerlijk wat hij uiterlÛk
schÛnt.
z. b. : 598,2158,2170,2197' 2206,2398' n4.

1734. Arde jagers horen de tromlt gaarne,
Men wordt gaarne herinnerd aan (men spreekt nog gaarne
over) hetgeen meD vroeger lang beoefende.
z. b. : 656,666'2413.

2261. De voorste hond vânst de baas.
Vlijtiee (vlugge) àensen gaan met het voordeel strijkon.

1741. Mlet oude honden iaagt men 't best.
Oude mensen hebben veel ondervinding; het is dus ver-
standig naar hun raad te luisteren.

2296, Yeel honden zijn der hazen dood.
Voor overmacht moet men zwichten.

2970. Ge moet vissen als tt water blond ls.
Men moet de gunstige gelegenheid waarnemen.
z. b. : 535,2857,2951,3006' 3092.
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