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417. Wiens broo<l men eet, diens woord men spreekt'

Men vlett "n 
u'"iiî;Ë;;-t"rr wie-men voordecl te ver-

wachten heeft'
z. b. : 2834,

41s. wiii îii uiîËà'rt"unen, leg u 9q rtggven niet te slapen'
-^"' "-wi"""iet werkt, zal ook niet eten'

4lg.Zorgnietvoor-een#;;ï;;ï;;noe8is'aan,eensnede'
Stelutevrede";;i"Ë"t'il;i'æ;ve"rmijd.alleoverdaad'

420. Een broodle 4""g" gdJi"àii''iu"ït ""n 
Boêde'zak tarwe 's iaars'

vele kleintles *ui"t"f,ËËi'g*i: versriaad dus het kleine niet'

i.î l:ioli' 1010, ts17 ' 20e2-21o1 '
42 t . Kruimettjes 

Jï!ii.,?iî3';'et ve rach ten.

422' Nood zoekt bâTi"*' 
"to"' 

ook geringere arbeid' als kostwin-

nins aan te grijpele 
paal komcn als het brooil in de oven is'

423' Men moet"tt"t*#it;;"iregelen meer,n.I11;T; tràt te taat is:

i""ï ôàJoît tijdig zijn voorz^o^rgen nemen'

; -'i'.'i'iso,-isq,ioi6, t32z-t328'.
424. De raven zuilên u geen brood brengen'
-- " - -leder 

moet voor zichzel.f zorgen'
425. Die ziin wittebrood iiàîi'ïtl iftt ziin roggehrood na eten'

;;::;.i*"ii;.,1""î"ïidh{iËii*t[xr"'"t;1î^HËri;iï::""-
Een goed mens

283. zo de zotten g""n u'-ooïà.t*,,-,oi ,t koren goedkoop zun.
"""' ""8;;i;-Àeeîwat dw-azen in de w^erelcl'

427. Zout en brood maakt de wangen rooq'
M at i ghcid' to oËlri"'ià Ë;;;4";i de gezondheid'

EIEREN.

428' Beter 
reern,lËjtrîi'rof ff,î l"j'lt;' jt"T""' 

k lei n e za a k v a tr w a arde

is toch altijd b;Ë;'à;;Ë;-giott"' die waardeloos is'

î.L-.-:3$,"asa'"it3ir?*?azich ,t kakelen der kippen ge-
429. Die eieren vergar

,'oï,i'lËn;, 
in 0""',îl*8;:ib;ô: sîi,'iï,.noch 

moei te o nrzien'

z. b. :338' 466

iiT"pl*t'l;fu nl,*,li;;,"3i"iq*i::::r:;,,"'î".,""
dan zelf iets te Presteren'
z. b' : 7594'

a32. Eei'#gelegd ei, een onzeker ei' '-a - ^^,-"-' "-Àà"-ocl"often alleen heeft men nlet veel'

z- b. : l3l4'
133. Helo'ei'eenï ii u"t"t dan morgen een hen'

Zeket hebbcn is best'
z- b. :196A,2198'

4l

.l l.l. I lcl ci kan de kraai niet beliegen.
Aan de vruchten kent men de boom; de kinderen aarden
gcwoonlijk naar hun ouders.

'I tt. llel ci wil altijd wijzer wezen dan de hen.
Kirrderen, jongelieden willen alles beter weten dan volwas-
sc l.l o t].
:. b. : 90O,1684.

'I t('. l\,lcn kan geen eieren eten zonder doppen.
Mcn kan niet rijkelijk leven zonder onkosten.

.l t /. l\'len rnoet niet alle eieren in één mandje doen.
Mcn rnoet niet al zijn geld in één onderneming steken.
:- b- : 1ll,1892,3109,

.l ttt. lUcn rnoct niet te veel eieren onder één hen leggen,
Me rr uroet van iernand niet te veel eisen.

I tr, . sl r rlc cicren in de pan, dan komen er geen slechte kiekens van.
( )r,crdrcven zuinigheid ol gierigheid kunnen dikwijls schade
lre lok kcnen.

l.llr. I rit ccn kwaad ei kwam nooit goed kieken.
/.()ills de jongeling is. zal later ook de man wezen.
()rtli :

t tl. /;rlk ci, zulk iong (q/.' zulk kieken).
.:. ô. : 1685.

I I I I tit gt'hr:rden eieren komen zelden kuikens.
l\lcn lian geen goede uitslagen verwachten van iets, dat in
rlc oolsprong reeds ondeugdelijk is.

I I t \Vi(' r't't'l cieren heeft, kan veel doppen mahen.
Wic veel gcld heeft, kan veel verteren, kan zich veel ver-
orlt lol,cn.

I I I I )r' llicrigaard zou ecD ei scheren,
|crr gierigaard zolu zell hct onmogelijke willen doen om
zrr'lr tc bcvoordelen.

I li \lr.rr k:rn niet veel goed kopen voor een ei.
Voor wcinig geld kan men niet veel goeds kopen, want
lrt lrl grcld, lichte waar.

1,.; ltl90,tr941.
I li, l)r' lrr.rrrrcn dic meest kakelen, leggen de meeste eieren niet.

l)( ,lr'ootste platers voelen doorgaans het minste uit.
/,. . t587.

I I I I )r.lrt.llrt'rr lcggcn gaarne, rvaarzij een eizien.
\\'r( (cnntaal geld bezit, zal er gemakkelijk nog meer bij
r, r I rii[cn.

/, .103, 1872, "1,873, 1903, 2004, 2005.
I lH I'r'rr rriizt.lrcn legt wcl een ei in de brandnetels.

I )t lrt s(c cn vcrs(andigste kan soms dwalen.
' 1,. 622, 655, 667,979,2438,2452, 2708,3121, 3126,
r,r7(1, :1790, 3963, 4021.

I r'f \lr.ilr.rliirl komt do hen op hare eieren,
trt, t tr jrl cn gcduld komt alles terecht.

t, tz56-1264.
Itr i,r rr lrrris vol liindcrcn is een korf vol eieren.

1 t, r'pvor'tling van de kinderen vereist veel zorg./, (x){.
tr I \ I' I li\t lrrt.rrgt mcn een ei in een hopzak,

It, I lr,,t k:Ûr nren veel bereiken.
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