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Wie ergens niet tegen bestatd is' moet er zich niet aan

blootstellen.
z. b. :23'955,

595. Men moet geen bontwerker brengen' w:aa'r.een mooie kat ls'

Men moet r..""â "n-ittî 
-îï-gî"Étntreio,stel 

len om k waad

,,,.*ii,.'liii;#ri;iÏ"€l*:#r*s*f f; "l'iï-"''
z. b' : 3O9,481'

sgo. erouiersÏiâ"ï ot goede, bakkers om-$yrg,liiu'
Ieder denkt tn ot?Ëitt" piâàts aun zijn eigen belang'

373' Zonderlo'*:ifft"iii-tilt:T#'h, is het no<lig dat men

;;;.ï; noàiee middelên besch.ikt'
;.' î. t 45{, 4i2, 47s, 2'182, 3e4e'

DOKTER, HEELMEESTER.

597. Veel dokters zijn der zieken rlood'
Waur velen t.g"Ïii'ËlËit-it"i een zaak bemoeien' saat het

gewoontjjk verkeerd'
z. b. : 392.

sss. 't ziii'"t-f"-"o aoft"tt die-rode mutsen,drag9n'
Nietallenoetorieï'iinà.naamdie.zijvoeren<rfderang
die zij bekledt;";il;tË- àJài'-Je't<'àamheid of gedrag;

schiin bedriegt'
î'b:', îliï:Vïss, ztzo, 2206-' 23e8' 2144' 3oe8'

599. 't ls beter ter o"ù' iâiiè*"- d'oor zeven doctoren' dan voor

de iongste.schepen' rdeel te vellen en
-lônselul zrtn spoedig gereed om een ool

nàâ"n vâak bverijtd te werk'
600. Ma-tigheid is de beste dokter'

vele ziekten *oàiÀ'îî'i uit overdaad van spijs ol' drank'

z. b. :45.
OOf . Za-cnîà ireelmeesters maken stinkende wonilen'

of:
602' ZaéÉte meesters' kwade wonden'

Halve maatregelen verergeren het kwaad'

I{ERDER.

603. Als de herder doolt, dolen de schapen' - ^...
Voorbeelden tiËfttét; wanneèr cle ouclers of overheden

slechte voorbe"iE$i;ï9;' t"ll."n oo1 ààti"a"ren (de onder-

danen.l de slechte weg bewanoelen' .

604. Een goed herder ;;i Ë"tt'itil;ïèi s"heten' maar niet villen'

Men moet nttiï"i'oî-âîitit uii ot kan wilten hebben'

605. Zo herder, zo hond'
De ondergeschikten zijn meestal zoals hun meesterl voor-

beelden trekken'
z. b. :3282.

o0O. Hei'schâàp "an 
a" herder sterlt niel'.

Wanneer i"tuiâ!'ËiË""tïot-onott zijn eioen hoede staat'

loopt het gt"n'g-"uuâi' oaar het goed verzoîed wordt; wan-

neer het ""nt"r?iïi'iaiiËn 
*àt:ai to"uertro-uwd' wordt het

meestal veronachtzaamd'

5.3

KLEERMAKER.

607. De naaier, dle geen knoop in de draad legt, verliest een steek.
Haastige spoed is zelden goed.

608, Zoals 't geknipt is, moet het genaaid worilen.
Zoals men een zaak begonnen is, moet men ze ook vol-
tooien.

KOK.

6t9. 't Ziin niet allen koks die lange messen dragen.
of:

610. Het ziin al geen koks die besmeerde schortekleren dragen,
Schijn bedriegt.

KUNSTENAAR.

611. Geen kunst die spreekt waar loon ontbreekt.
De kunst kan zich niet uiten wanneer deze niet voldoende
wordt betaald en de kunstenaar van zijn werk niet kan
leven.

612. Zoekers van kunsten, vinders van de bedelzak.
Kunstenaars zijn doorgaans arm,

613. Elk moet met zijn eigen huid naar de looier,
Ieder moet voor zijn eigen zaken zorgen.

MEESTER.

614. Aan's meesters zolen hangt het beste mest.
Die zelf zijn zaken bestuurt, vaart er het beste bij.
z. à. : 106-108, 623, 2357, 2909.

615. Al lerende wordt men meester.
Al doende leert men.
z. b. :654. 3995.

(116. Beter kleine meester als grote knecht.
Het is beter baas te zijn in een kleine zaak, dan onder-
geschikte in een grote.
z. b.:631,2749,3297.

6t7. Die meester is, heeft veel te zeggen.
Aan het meesterschap zijn ook enige voordelen verbonden.

618. Die meester wil worden. moet als leerling beginnen.
Men moet met het kleine beginnen, om tot het grote te
komen.
z. b- :7O3,

ô19. Er wordt geen meester geboren,
Alleen door oefening komt men tot kennis en vaardigheid.

ô20. G€en beter meester dan armoede en nood.
Door armoede en nood gedwongen, is men soms tot dingen
in staat die men anders nooit zou kunnen uitvoeren.
z. b. :2039.

6). l. (;oede meesters rnaken goede knechten.
Van het voorbeeld der meesters hangt veel af.
z. b.:621,2163.
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