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6El. feder boer meent, dat zijn ekster een gans is.
leder houdt het zijne voor het best (b. v. zijn kinderen voor
de beste, enz.)
z. b. : 554, 754, 919, 2068, 2166.

"Ily'. Men moet de boeren niet wijsmaken hoe de soldaten aan de
kost komen.

Boeren zijn doorgaans slimmer dan men denkt.
682. Nieuwe boer, nieuw werk.

Ieder nieuw bestuur brengt verandering in de verorde-
ningen.
z. b.:649,3256-3258.

6E3. Ons fleer is de beste boer.
Het is God die alles doet groeien cn gedijen.

684. \Yat de boer niet kent, eet hij niet.
Wordt gezegd tegen iemand die een spijs welke hij nog nooit
geproefd of gegeten heeft, niet wil of durft etcn.

6E5. Wat weet een boer van saffraan!
B.ij eenvoudige lieden moet men geen groot verstand zoeken.

686. lVie een boer wil bedriegen, moet een boer meebrengen.
Boeren zijn slim en laten zich niet gemakkelijk bedriegen.
z. b. : 2753.

6E7. Heden €delman, morgen boer.
Ons leven is onbestendig.
z. b. : 178l-1789.

6E8. Het is geen kunst om bo€r te worden, mâar om boer te blijven.
Men moet trachten te behouden wat men eenmaal met
moeite verkregen heeft.

689. 't Oog van de boer doet meer dân zijn beide handen.
Men moet behoorlijk toezicht houden over zijn zaken.

690. Boeren is loeren.
De boerderij is een wisselvallig bedrùL

GEREEDSCHAP.

691 . Goed gerief is de helft vân 't wrrk.
Zonder goed gereedschap (goede hulprniddelen) is het moei-
lijk een werk goed uit te voeren.
Ook :

692. Goed geriei (o/.' goed alm) maakt goed werk,
693. Een slecht wcrkman beschuldigt altijd zijn getuig.

Wanneer iemand door eigen onbekwaamheid zijn werk niet
behoorlijk uitvoert, geeft hij hiervan meestal de schuld
aan het gereedschap.
Ook :

694. Een slecht maaier heeft nooit een goede zeis,
z. b. :660.

695. Op een harde knoest past een scberpe beitel.
Als het nodig is, moet men krasse maatregeien weten te
nemen; - tegen ingewortelde ondeugden moet men strenge
middelen gebl'uiken.
Ook :

696. Op een ruwe kwast past een scherpe bijl.
697. Yoor een harde weer moet men zijn zaag goed vijlen.

z. b. : 528,2292, 2297.
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698. Mcn moet de steel niet naar de bijl werpen.
Wanneer men eenmaal iets bégônn'en Leeft, moet men de. moed niet (te gauw) opgeven.

699. De saffel btijfi biide dru"pl- 
-'-'

- Lte mens verandert niet van aard.700, Een zilveren hamer verbreekt ij"ôiô" Aeoren.
Vo.or g^e!{ knjet men alles ledain.------'z. b. : 974.983.

701. Mqr za.l lang.welten, eer.men een houten hamer scherp maakt,Het is moei li i k ieirands aan getorèJ èi gil;h;;;; ie;;;;:deren.
1O2. De een kan men prikken met een speld en de ander met eenhoovork.

Sommige mensen vatten de geringste zet, _ anderen kannren allerlei srofheden zeggeà, ,oia"r Oâi ,ij ;t';;;;rkË;.
7or. wie de tadder Ëeuimmen *iïiËà&" Tii' d;-;;dôrsi;-sË;ïî;'jginnen.

Men moet met het kleine beginnen, om tot het grote tckomen.
z. b. :618.

704. Wag de naald gâat, volgt de draad,
De ondereeschikte m-oet doen wat zijn meester gebiedt.70s'D"zï'd'i:"ât"df 

.,""-*;*ilÈf:îiî?îF,ltîi""i,îÈiÏ'
b. : 339, tt24, 24s9, ztzo, istiiïsi{.-

706. Een-pagel doet wel een hoefijzer verliezen.
''ur.o,IlË'i?"'"11'i5iî*"3'i,"HiËl:"1:læ";,"1n:dagéénnager

toe.
Versmaadt het kleine niet; door zuinigheid komt men totrijkdom.

708. Er ls geen.gât zo klein, of er past een spiiker in.Er is niets zo kleiri ot oribeduiden'Al àit-nl"t ergens voordienen kan.
Ook :

]11?. Pt is gcen spijker zo klein, of men vindt er wel een gaatje voor.710. l\{en moet geen.spijkers op laag water zoeken,
ruen moet ntet vltten o_ver onbeduidende dingen.7l L l\Icn moet niet alles aan één spiikei oph;il;":"
Men moet nier at :jjn setd'i; één ô;âË?nË*ing *ug"n.z. b.:437,1892.31b9.-

/ll. l\ltn moet de ploeg niet voor de paarden spannen.
Men moet een zaak niet verkeerd aanvatten./t.r. wanneer de ploeg (of : de spaael wcr[t, 

-bli,ii,ïii;,
lt)tmers : rust roest.tt.l. Zonder.touw is het kwaad hijsen.
Het.is moeilijk iets uit.te voeren, wanneer men niet over denodige middelen beschikt.

. - _ ._. z: b. : 24, 32, lZB, 136,2466./15. l'rek bet rouwtje niei tg-stljt, ot ge krijgt het eind in de hand.wrc re veel opeens wil hebben, lijdt meestal schade.:. b. : 1,42,'98.
/1.r. l\let knaad tuig is het kwaad werken.()tn,rets goed te kunnen uitvoeren, moet men over goed se_rcr'oscnap (het vereiste materiaal, enz.) kunnen besèhit<tËn
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