
42

452. Men moet geenpaaseieren.op Goede Vrijdag eten'
Menmoet..nr"à-ti-"iËiuietettuooihétgekomcnis;men
moetzichni"t""it.èuËànàïèiiet''datnoggebeurenmoet,

453. Men moet geen.struif om een ei beterven'
Men moet n,", ui'Ë-tiiigii:n'Ïna"ts komt men bedrogen

uit.
4s4. seËi'een halve dooier dan een hele schaal' ,. '

Eenkleinezaaki;-;;;àe-istochaltijdbeterdaneen
ili"*' die waardeloos is'
i. a. t rss' 42a,2422'

HAM, SPEK.

455. Ham is geen sPek'
Het mindere staat niet met het meerdere gelijk'

,. b.:974'1965,2105'
456. AÉ;iiràm-etje gettoven is' is 't splren gedaan'

Als men 
""n-uTr"îài'i"ùuàiâê 

-o-tt aanspreken' is het

sooedig oPgeteerd'
ls7. gei"Ë'Ëeiei'lîsp 

"à'na"t 
mosterd dan mosterd zonder hesp'

Bekommer u "Ëi"ii 
iï";;;; ôÀ tt"t gemis van kleinere

or*. n"*iâËT"t, di" h"t spit likt, moet men het spek (o/" gebraad)

"tif 3:ï'::iTsirTLezictrt^of ae bewarin g-va n iets n i et overlaten

âan iemand, die er zelf begertg naar ls'
z. b. : 472, 484,537 '

4s9. Als- rien aô tât op' tret spek bindt' Ïq 4Lg:1 "t""'
Mendoetou.'1î'uiËè'"tenmetteeÈnzin-datgenc'waartoe
men gedwongtn'*oiàii-tt"t is vodral de verboden vrucht

die aantrekt.
460. Men kan de kat niet van het spek houiten' als zii er de smaak

van beet heeft.'---pén 
stectrte gewoonte is moeilijk af te leren'

461. Men moet geen-ratten bii het spek,veltt^"11"^n'
Mcnmoetn'ti-Ëtïi'aaanstellcnopeenplaats'waarhij
u kan benadelen'

462. Di;'t s;ek verdient..krijgt het niet'
7ii (lie de beloning verdienen' krugen ze niet; mcn vindt

iËl"ii oinru"arhcù onder-de mensen'
).- i' -' i nes, 2408, 2423' Tt77'

463. Het spek is altijd vetst in andermans por'
Men is uuort o'niJu*àËn-*êi rtttge"n men heeft -en denkt'

dat de bezittin;ï;ii;à;;;; ïé"Ï--""' waarde hebben'

z. b.:1082,2419'
464. l\let spek vangt men muizen'

Hebzuchti ge tËni"-n-*f ut"n zich- gem ak kel ij-k'omkopen'

46s. w;;; "f;ii'ï"ier'éili ni'-l}'ôuài, eroeitipek aan de balk'
l)oor spaarzaa;Ëid-[6;ti 

"men toi welstand'

HONIG.

466. Die de honig wil uithalen' nroet het steken'der biien verdragen'

Een naarstis #Ë;;slà;i-no-ch moeite ontzien'

I.- ti -' i 
-iis, Lze, 2888, zeee' 3esr'
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467. Die zichzelf honig nraakt, wordt door de bijen opgeget€n.
Wie al te goed is, rvordt vaak het slachtoffer van zijn goed-
heid.
z. à. .'10$1, l20l-12û4.

66. Velen hebben honig in de mond en het scheermes aan de riem.
Schijn bedriegt; wacht u dus voor vleiers.
z. b. : 2356,

468. De dode bij maakt geen honig meer.
De waarde van iets, hoe gering ook, kent men meestal pas
wanneer men het verloren heeft.

469. Een weinig gal maakt veel honig bitter.
Een kleine onaangenaamheid, een kortstondig verdriet, kan
veel vreugde bederven.

17û, Zondù zegen wordt honig tot gal.
Zonder Gods zegen verkeren de zoetste dingen in bitterheid.

zutvËt,.

.471. Van eens anders kaas is het licht grote hompen snijden.
Cewoonlijk spaart men niet wat aan een ander toebehoort.
z. b. : 993,1000, 1975, 3005, 3814, 3945.

.172. Men moet de kat de kaas niet toeyertrouwen.
Men moet het toezicht of de bewaring van iets niet over-
laten aan iemand, die er zelf begerig naar is.
z. b. : 458,484,537.

{7-1. 'fwee zuivels op één brood, dat geeft hongersnood.
Door verkwisting vervalt men tot armoede.
Ook :

114. Zuivel op ;uivel is 't rverk van dc duivel.

h()EKllN.'I'AARI'.

.175. 't Is moeilijk koeken bakken zonder vuur of vet.
Om iets te bereiken, moet men over de nodige middelen
bescirikken.
z. b. : 391, 412, 547, 3949,

176. In de nood eet men korsten van pasteien.
In de nood leert men zich met mincler tevreden stellen.

177. Geen oortljes, geen mastellen.
Zonder geld bekomt men niets.
z. b. :1861.

l/tl. Wâar de taart verbrand is, strooit men de meeste sulker.
Fouten en gebreken tracht men zoveel mogelijk te ver-
bergen.
()ok :

I /'r. ( )p ecn verbrande vlaai strooit men suiker.
l)r zickten van riike lieden en de pannekoeken van armen ruikt
llten vcr.

Als een rijke ziek is ol een arme enig genot smaakt, heeft
icdcreen er de mond van vol.
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