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560. Die zich ziin ambacht (ol' : zijn nering) schaamt, gedijt niet.
Die verlegen is met zijn broodwinning, komt in de rvereld
niet vooruit.

561, Een ambacht is zo goed als eigen land.
of:

562. Een ambacht is een landgoed waard.
Wie een ambacht kent, zal altijd wel de kost vinden.

563. Een eerlijk ambacht heeft een gulden bodem.
Een goed ambacht is winstgevend.

564. Gelukkig man die een ambacht kan.
want : een eerlijk ambacht heeft een gulden bodem.

565, ln alle ambachten zijn aposlelen en martclarcn.
Ieder ambacht is goed.
Ook :

566. Zotle ambachten (o/.' stielen) ziJn er niet, maar zotte mensen.
567. Vrijen is een leugenachtig ambacht.

Vôôr het huwelijk ziet men vaak alleen de mooie kant van
de dingen, elkanders goede hoedanigheden, enz.

568. Ambten en posten hangen niet aan de boom, maar wel aan ile
kruiwagen.

Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming, heeft
voorspraak nodig.

569, Geen ambt zonder nijd.
Afgunst is algemeen. Welke plaats men ook bekleedt. steeds
zal men door sommige personen beniid worden.

570. Met het ambt komt het verstand.
of:

571, Het verstand komt met bet ambt.
Al doende leert men een ambt \vaarnenren,
Ook :

572. Wie de hemel ceo arnbt geeft, rlie geeft hij ook het verstand,
573, Zulk een ambt, zulk een leven.

Men moet zijn leven schikken naar het ambt dat men
uitoefent.

574. Nooit ambtje zo kleen, ol 't is beter dan geen.
Iets is nog altijd beter dan niets.
Ook :

575, Ileter ééns burgemeester dan nooit.
576. Eens burgemeester, altijd (o/: bliift) burgemeester.

Als men cenmaal èen slechte naanr heeft, zal men die
doorgaans behouden.
z. b. : 1361,1363-1366, 1569, 2476, 3815.

577. l\len kan wel eens tegen de burgemeester teren, doch niet altijd.
Men kan zich wel eenmaal iets buitengewoons veroorloven.
grote verteringen maken, enz., doch men mag er geen
gewoonte van maken,

578. Een vergeten burger, een gerust leven.
Wie geen ambten beklcedt, heeft er ook de zorgen niet
voor.

579. 't Is beter de koning aan te spreken dan zijn minister.
Het is best zich rechtstreeks te rvenden tot de persoon
van wie men iets wens te bekomen"

580. Een koningshuis heeft klare glazen.
Hooggeplaatste personen staan aan velerlei kritiek bloot,
daar men al hun handelingen kan gadeslaan.

5l

581. AUe_Iagen (o/.. bavens.l schutten winrt.waar velen hetzelfde ambacht uitoefenen valt er weinig teverdienen.
582. Elk klaagt in ziin stiel.

Niemand is ievred.en rnet zijn lot: ieder denkt dat een andergelukkiger is dan hij.
z. b. : 651,164i.

,{.RBEIDER,

583. De.a.rbeider is zijn loon (o! : voerlsel) waardis.wte werken wil. vindt overal een bestaan]584. Aan_'t ç.erk kent men dc wcrkm;" -*'--"'
Men kent de mens aan zijn ààden.585. Die-werkman is, tett zijn si;pd;. -'

.s6.8",":ll;rhï#Ë.ff lii:lJ;iiËi"1'tÏrxif.?'f,,u[,,,"'o"'
Wanneer iemand door eigàî ô;Ë.-d;;il'À;lî zijn werk nietbehoorlijk uirvoert, geeftïij tièii,à"îËi,itul de schuld aanhet gereedschao.
z. h. : 694.

\r)vocAAr.
5t17, Advocaat, kwade raad.

Het is best, zo weinig mogclijk bij de advocaten te moetengaan, want processen leveren meêstal weinig vooiAêèi-àp.z. b. : 3217.3224.\tltl. Wie_ weet hoe een âdvocaat in de hemel komt.Zelfs het onwaarschij nlijke i;- nlèi-;itijî'Ënmo gelij k.z. b. :239O.
sll(). l>rocesser.tang en duister zijn der_advocaten spijs en drank,Verrnijd alte processen, wànt zij tèi;éreîu-meèslaf nieliîàînadeel op.\er). \'un de illiltgp cn,de zot vult de qdvocaat zijn pot.wre wtts rs, zal zovecl mogelijk _procesien vermijden.\rrl. .{dvocatcn-tongen moeten met Ëu,ii-ofl" s"r;i".A "ii".;ro\ocaten moeten dutrr betaald worâen; daaro-m : vermijdalle processen,

II \ h KI.]Ii, IJONT'WERKER. BROUWER.

irrl. l)i€ met de bakker eet, weet niet wat het brood host.
_-. Ats rnen overvloed heeft, kijkt mè" niei-io 

"auw.ttta. \l,s-211 de bakker staat, kan de b.ouirer niéi 
"o""n.Mcn kan niet tevenô veel eten en vèèt âiin["".i', l. 't ls beter de bakkers te paard uts-ae Aàiie.ï'llet is beter dat de mensen gezonA en klànien van de bakkerzijn, dan van de dokter.

"'t.1. llrl.is betcr te gaan bij de bakker dan bij de apotheker.
- 
r'cn aanspoflng om goed te eten., l)ic ccn hoofd van botei heeft, moet geen bakker worden (a/:urocl hij geen oven komen).
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