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3016. Kleine takken ontsteken het vuur, en grote onderhouden het.
Tot het aanleggen van een zaak is niet veel nodig, - meer
tot het voortzetten.

DE TIJD : dag, morgen, avonil, jaar.

3017. Andere tiJden, andere zeden.
De zeden en gewoonten veranderen in de loop der tijden

2866. De tiid baart rozen.
De tijd brengt alles terecht.

3018. De tijd is de beste medicijn.
Zelfs de grootste droelheid vermindert op den duur.

3019. De tijd is snel, gebruikt hen wel.
Brengt uw tijd niet in ledigheid door.

3020. Grijp, als het tijd is.
Men moet van de gunstige gelegenheid gebruik makcn.
Ook :

302I. Men moet^ziin tijd waarnemen.
z. ,. .'5J5.

3022. Komen die tijden, dan komen die plagen.
Wie dan leeft, die dan zorgt; geen zorgen vôôr de tijd.

1262. 1û/Iet tijd en stond gaat men de wereld rond.
In alles moet men geduld hebben; alles komt terecht.
Ook :

1263. }llet tijd en stro rijpen de nispelen.
z. b. :1258-1262.

1261. M.et tijrl en vliit geraakt men wijd.
Met arbeid en geduld kan men veel bereiken.

3023. Niemand sterft voor zijn tijd.
Maak u niet nodeloos bezorgd, alles komt op het juiste
ogenblik terecht.

3024. Op de yerleden tijd is geen verhaal.
Wat eenmaal gedaan is, is niet meer te veranderen; daarom :

verzint eer gij begint.
3025. Tijd heeft vleugels en geen teugels.

De tijd gaat snel en nren kan hem niet tegenhouden.
3026. Tijd slijt.

Ook onaangenaamheden en verdriet worden tenslotte ver-
geten.

3027. Tijdgenoeg komt te laat.
Wie altijd denkt dat hij nog tijd genoeg heeft, zal meestal
niet op tijd gereed zijn.
Oolc :

3028. Tijdgenoeg liet zijn oogst rotten en had maar één schoof,
en :

3029. Tijdgenoeg zaaitle te Bamis boekweit.
3030. Maak uw reis even lang als uw tiid.

Onderneem niets boven uw krachten.
1269. Grote werken eisen grote tijd.

Voor een belangrijke onderneming is tijd en geduld vereist.
3031. De wijze kent zijn tijd.

Een verstandig mens weet op het juiste ogenblik te hande-
len; dwazen komen steeds te laat.
Oolc :

270. De zotten vragen naar de uur, de wijzen weten hun tijd.
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2094. Alle dagen een draadje is een hemalsmouw in een jaar.
Vele kleintjes maken een groot; ook : door geduldige arbeid
kan men veel bereiken.

1827. AïIe dagen zijn niet gelijk,
Voorspoed en tegenspoed wisselen elkander af.
z. b, : 1832,1833.

3032. De dag haalt de avond rvel,
Aan alles komt een einde.

3033. De ene dag zit bij de andere.
Men moet zich niet onnodig haasten, er is tijd genoeg.

3034. De goede dagen zijn het allerzwaarst te dragen.
In voorspoed gaat men zich vaak te buiten.
z. b. :176.

3035. D€ langste dag heeft ook een tvond.
Aan alles komt een einde, zelfs aau de aangenaamste
dingen.
z. b. :1448,

3036. Die aI te laat is opgestaan, moet heel de dag een drafje gaan.
Wie in de aanvang zijn tijd verknoeit, zal die later slechts
met moeite kunnen inhalen.

3037. Een gure dag maakt nog geen herfst.
Uit een enkele omstandigheid kan men geen algemeen
besluit opmaken.
z. b. : 961, 2139, 2561, 2646, 2669.

1842. Een heldere dag verdrijft veel donkere dagen.
Een klein geluk kan veel droelheid doen vergeten.

2025. &lke dag brengt zijn zorgen mee.
De mens is nooit zonder zorgen.

3038. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Maak u niet nodeloos bezorgd over de dag van morgen,

3039. Geen dag, die zijn avond niet heeft.
Aan alle dingen, zowel aangename als onaangename, zal
eens een einde komen.
Zie ook hierboyen, nr.3032.

3040. Geen dag zonder nacht.
Alles heeft ook zijn schaduwzijde.
z. b. : 180O,1855-1858, 2929,2938.

3041. Geen dag zo schoon, of men ziet wel een wolkje.
Alles heeft ook zijn onaangename zijde; er is weinrg onver-
deeld genoegen of geluk.
z. à. : 1855-1858.

3042. Heden is heden, maar morgen is een onbeglijpelijke dag.
Stel niet uit tot morgen, wat gij heden doen kunt.

3043. Het is alle dagen geen kermis.
Ë,r is een tijd van vermaak, doch ook een tijd van werken;
alles gaat niet steeds naar wens.
z. b. :76A-

1376. Élet komt op 't laâtst toch aan de dag, wat onder sneeuw ver-
borgen lag.

Alle kwaaci wordt op zijn tijd gestraft.
3044. 'f Is alle dagen visdag, maar geen vangdag.

Men moet alle dagen werken, maar het werk levert niet
altijd evenveel op.
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