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2990. Alle tij heeft ziin weertii.
Elke medaille heeft haar keerzijde; ook : alles is aan veran-
dering onderhevig; ons leven is onbestendig.
z. b. : 1858,2954.

2991. Als het tij verloopt,verzet men de bakens.
Bij veranderde omstandigheden moet men andere maat-
regelen nemen.
z. ô. ; 3088.

2992, Na hoge vloeden, lage ebben.
Op voorspoed volgt ook tegenspoed; het leven is wissel-
vallig.
z. b. :1840.

1792. Werelds goeil is ebbe en vloed.
Op het ondermaanse is niets te vertrouwen, is alles on-
zeker; ons leven is onbestendig.

2012. Dat met de vloed komt, gaat met de eb weg,
Wat gemakkelijk verdiend wordt, wordt doorgaans ook
gemakkelijk verteerd.
z. b. : 2O10,2011.

LICHT, VUUR.

2993. Geen licht zonder schaduw.
Alles heeft ook zijn onaangename zijde.
z. b. : l8OO,1855-1858, 2863, 3040.

2994. Y'/aar veel licht is, valt ook diepe schaduw.
Groot geluk wordt vaak door grote droefheid afgewisseld;
achter een schijn van geluk is dikwijls veel leed verborgen.

2995. Beter door 't vuur te vliegen dan er door te kruipen.
Iets onaangenaams zal men zo vlug mogelijk trachten te
beëindigen.

100. De ogen van de zieke kunnen geen licht verdragen.
Die geen zuiver geweten heeft, vreest nader onderzoek.
Ook :

101. E,en zeer oog kan geen licht vertlragen.
1387. Die kwaad doet, haat het licht.
2996, Die het dichtst bij 't vuur zit, warmt zich 't best.

Wie gelegenheid heeft om zich te bevoordelen, maakt er
gebruik van.
z. b. : 351, 366,2135, 2873,2899,2919.

2997. Die met vuur speelt, verbrandt zich.
Stel u niet nodeloos aan gevaren bloot.
Ook :

2998, Die te dicht bij het vuur zit, brandt de schenen.
z. b.:2335,2358,2809.

2999. Die vuur wil hebben, moet de rook verilragen.
Die zijn doel wil bereiken, mag last noch moeite ontzien.
z. b. : 338, 429, 466, 2888, 3951.
Ook :

3000. Die vuur wil maken, nnoet klein hout hakken.
3001. Die zich tussen vuur en stro zet, brandt gaarne.

Die het gevaar bemint, zal er door vergaan.
3002. Door in het vuur te kijken, zal de schoorsteen niet roken.

Om iets te bereiken moet men de handen uit de mouwen
steken.
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3003. Een goed vuur maakt een snelle kok.
Het is gemakkelijk een werk uit te voeren, een moeilijke
taak te volblengen, wanneer de omstandigheden gunStig
zijn.
z. b, :2955.

3004. Een langztam vuur maakt het beste mout.
Een goed werk mag men niet overhaasten, want haast en
spoed is zelden goed.

Iir'1. Gedeeld vuur brandt kwalijk.
Tweedracht breekt kracht.
z. b. : 1342,1343.

3005. Het is goed vuur maken van eens anders turf.
Men kan licht ruim te werk gaan, wanneer een ander het
betaalt.
z. b. : 524, 993, 1000, 1975, 3814, 3843, 3945,

3006. Het vuur moet gestookt worden, terwijl de pot overhangt.
Een gunstige gelegenheid mag men niet ongebruikt laten
voorbijgaan.
z. b. : 535,2951,3092.

3007. tt Is licht groot vuur maken van een anders turf.
Men kan licht ruim te werk gaan, als een ander het betaalt.
z. b. :1923.

3008. Men moet het vuur onder de as zoeken.
of:

3009. Die het vuur wil hebben, zoeke het in de as.
Men bekomt niets zonder moeite.
z. b. : 469,163O.

3010. Om niet in het vuur te yallen, moet men zelfs de rook vrezen.
Wie zich niet aan gevaar wil blootstellen, moet zelfs de
kleinste gelegenheden vluchten.
z. b. : 644,2651,2879,2915,2979,2984, 3271,

3011. \rer van het vuur brandt de sehenen niet.
Het is 't beste zich niet aan gevaar bloot te stelletr.

1699. Yroeg vuur, vroeg âs.
Vroeg rijp, vroeg rot.

747, Yrul.tr bij vlas brandt wonder ras.
Het is niet altùd goed dat jongelieden van beide geslachten
bijeen zijn.
Ook :

718. Waar 't werk bij het vuur ligt, is branil te vrezen.
3012. Vuur aan wal, altijd geen baken.

Schijn bedriegt.
3013. Die zijn vuurde maakt te groot, brengt zich zelven in de nooil.

Wie boven zijn stand ieeft, vervalt tot armoede.
1223. j0det moeite kriigt men vuur uit een steen.

Met noeste vlijt en volharding kan meo zeer veel bereiken,
3014. Geen rook zoniler vuur.

Niets zonder oorzaak; er gaat geen pfaatje ofer is wat van
waar.
z. b. : 2145,2149.

3015. Een kleine vlam, eetr groot vuur.
Kleine oorzaken hebben grote gevolgen.
z. b. : 946,3113.
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