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Zîir's- 
- 
aè 

- 
L.t*u'aÀite-méns kân zich- rvel eens versrssen'

z. b. : 448,6ss, 'dài iIs',2À1C' itiz' tze' 37e0' 3e63'

4021.
ozs. 's N'iôiiers Yoeten verbeteren het land'"-' - -M;; 

dient zelf over zijn zaken^te gaan'

eu.ri;Ë;i'1"'f;l3hf'tfu SiiJ;a3i'3'i-*etderen'
- " ' Ë; iloet slechts een zijn die gebiedt'

i. t. : 2s1,992,2624' 3tt4'
625. Vrôeg meester, laat knecht'

Wie nooit g.r".,O^'t''tËiï'te dienen' te gehoorzamen' zal zich

moeilijk kun"en' ï;;àû;;;' ;t' zo- wellicht tot onder-

geschiktheid geraken' ' 1

626. Wanneer de meester^i;;t,.zo heeft l|et meestertie gedaan'

lîËi âinatt" moet voor het meerdere wrJkcn'

627. Zulke meester' ztrlke knecht'*'' "-ï;"-it;t' uoôtu"eio'à"i *ê.tt"tt han gt veel af'

z. b. :621,2163'
628. 't Werk looft de meester'

Menkenti"-uni'iàïzÛndaden;eengoedrnensbrengt
goede werken voort'

62e' Leèrringen 
3""'"%i:T \ËïïËâiii hebben bij hun onderwijs'

630. Loop niet voordat gii gaan kunt'
Leerlinsen, *."ti'nÎËi'iJf,iiitig ont nleester te spclcn'

z. b. :2614.
63r . Bii i';;ù -he;;l 

:g3;Ë".",55,3ff ig"ilio*n dan roesevende

a;en strengere opvoeding te-krugen' enz'l'
632. Bii'moeilijke heren valt veel te leren'

Hoe hogere e'sô" ^Ën--ttelt 
aan zijn ondergeschikten'

leerlingen, "n'' 
îàt 'Àîet ïôôtattl zii- er later zell zullen

van hebben.
633. Zoheer,zo knecht'

Zie iierboven, nr' 627 '
63a. Die ùâai is, moei.(ook) baas bliiven'

Men moet z'iË- 'i:n- 
recttËen' niet laten ootnemen; het

Ë;;n ;;éi gehandÉaald worden'
635. Erls altijd baas boven baas'

Ieder heeft 'iin'ËJ"îâËitl 
.- er is altijd iemand die de

uru. *"âËfil"J 8;ï:ili', da,' drupt het op de knecht'

.,'''*"i'ifu{;fuiilft ,r,,;11,,'",ïtfi:,,t""J"i1,:,Tîf :1î
srotere.
l. b. : erc,2749, 3297 '

METSELAAR'

638. Een goed metselaar verwerpt geen steen'
Dîc zuinig is, kan alles benutten'
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639. Die met ge€n kalk metselen kan, neme leem.
Men moet zich bedienen van de middelen die men heelt;
men moet van alle hout pijlen kunnen maken.

MOLENAAR.

640.

641.

642.

643.

644,

645.

646.

647.

648.

De witte rok maakt de molenâar niet.
Men moet niet altijd afgaan op het uiterlijk; schijn bedriegt.
z. b, : 545, 1019, 2157, 2164.

Zolang de ezel zakken draagt, hecft hem de mulder lief.
Het vleien duurt maar zolang als het voordeel.
z. b. : 551,2615.

De molen gaat niet om met wind, die voorbij is.
Men moet van de gelegenheid gebruik maken, en niet
wachten tot het te laat is.
z. b. :3O98a.

Die in de molen komt, wordt licht bestoven.
Men neemt meestal iets over van de goede of slechte hoe-
danigheden van hen, met wie men omgaat.
z. b. : 157, 170, 242, 1071, 1427-1439.

Die niet wit wil worden, moet uit de molen blijven.
Die zich niet aan gevaar wil blootstellen, moet de gelegen-
heden vluchten.
z. b. : 2651, 3101, 3131, 3271.

Een stllle molen maalt geen meel.
Zonder arbeid bereikt men niets.

Er wast geen mos aan e€n draaiende molenkam.
Wie fortuin wil maken, moet niet telkens veranderen yan
beroep of woonplaats.
z. b. : 1233, 1996, 2828, 2829, 2917, 2918,

Men moet om een bak raad geen molen bouwen.
Voor een kleinigheid moet men geen drukte maken.

Men vindt geen molenaarshaan of hij at gestolen koren.
EIk is een dief in zijn nering.

PACHTER.

649. Nieuwe pachters, nieuwe grachters.
Ieder nieuw bestuur brengt verandering in de verordeningen.
z. b. : 3256-3258.

l,As'rooR.

650. Pâstoor en koster zijn zelden wel eens.
Personen dic dezelfde belangen hebben kornen rnoeilijk
overeen.

S(;HOENMAKER.

651. Ieder schoenmaker veracht zijn eigen pekdraad.
Niemand is tevreden met zijn lot.
z. b, : 582,1647.
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