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MEEL, GRAAN, TARWE.

112. l.4leî kan geen brood bakken zonder meel'-'-' "-ô,iïtiÏ"hîotti:Ëuii-i" uotten' nloet mcn over de nodigc
middelen kunnen beschikken'
z. b. : 391, 475, 547, 3949.

67, M;;f"i niJ tôg"iiih uia"en en het meel in^de mond houden'-'' -'--ôià 
g"iïèn n6oo't, dient ook wat op tafel te brengen'

480. Een sti[e molen maalt geel meel.
Zondet arbeid bereikt men niets'

481. Mout spâart meel.'"-' .'- 
Âit-'*;-v?el gedronken heeft'.m,oet men.geen brood,mee.r
eten. (Mout wbrdt gebruikt bij de bereiding van hct Dler)'
z. b. .'309,310.

asz. AIJ'.Ëmuii iuii", wordt het meel bitter (of : .zrul.tr\''--' '--Afi 
méir g"no"! àégèi"n tt"éft' verdw.ijrit de eetlust en vindt

men de sôiizen niet meer zo smakeluK'
4S3. Bii nacht schiint alle koren meel.'"-' --i;-d;; ào.ti.".e rtân-Àen moeilijk oordelen over schoonheid'

z. b. :2345'24O2'
484. Een'rat die zemelen eet, deugt bii het meel niet''" '- -- M; -ôet ttet toezièiri of?e dewaring van iets niet overlaten

aan iemand, die er zelf begerig naar is'
z. b. : 458, 472' 537.

485. Alle graan heeft ziin zemelen.
Niemand it t""àe. ËèUièken; ook : zelfs in de beste lamilie
treft men wel een slecht persoon aan'
z. b. : 523,543, 1413-1420

4S6. O;de; het beite giaan vindt men wel onkruid''""- --Zèrii i" oe Eesl"- truisÈeii"ntn kan men wel een slecht
kind aantreffen.

a87. Méi'giaan66 ni; graant;e kriigt de hen de krop vol'
Velsmaad het kleine niet.
Ook :

488. Veel graantjes maken cen brood (of: een hgop)',
Jzo. E,en bioodjddaags gespaard, maakt een goede zâli tarwe 's l:rars ''--- -- ;.-8. ,7037, 1070,-1971: 2oe2'2101 '

MELK, PAP.

489. Oude katten lusten ook melk.-"-' --WoïOi--e"ui| -"ân-"en 
bejaard man' die met ecn jonge

vrouw gaat trouwen.
z. b. :176'

490. Môn kan niet boteren voor de melk ge-ronnen is''--' - - U"n moet in alles de geschikte tijd afwachten'
491. De oao wordt nooii-rô riarm gegetén als zij opgediend wordt'
'- - - E;n zaak is nooit zo erg als zij soms wel voorgesteld worot'

z. b. :2368.
492. Die de pap aanbrandt' moet ze eten.'--' ---c;dâ;é iat"n"Èàb-uèï-gè.n 

-lieer, 
ett wanneer zij slecht

uitvallen, moet men er de gevolgen van dragen'
z. b. : 1O62,1367.
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493. Die gcen pep stort, kân die niet altemaal weer oprapen.
Geleden schade kan niet geheel hersteld worden.

494. 't Is te laat geroerd als de pap aangebrand is.
Het is te laat om maatregelen te nemen als het kwaad
gebeurd is; daarom : verzint eer gij begint.
z. b. : 380, 423,1026,1322-1328.

.195, Men moet de pap eten, zoalsze gekookt is,
Men moet zich schikken naar de omstandigheden.
z. b. : 213.

.196, Wie de pap geboden wordt, moet gapen.
Men behoort van de gelegenheid gebruik te maken.

65. Van de hand tot de mond valt de pap op de grond.
Zelfs op het laatste ogenblik kan, wat het zekerst schijnt,
nog mislukken;daarom: prijs de dag niet eer het avond is.
z. b. : 52,87, 147,3054.

{97. Moeders pap is altijd de beste.
Men bevindt zich nergens beter dan thuis.
z. b, : 1O57,33O1.

70. Zo gii uw papken blazen kont, gebruik toch nooit een vreernde
mond.

Laat nooit aan anderen over, wat gij zelf doen kunt.

st,^.

.r.1. Zulke lippen, zulke sla.
Ieder zijn smaak.

SI'I'(]ERIJEN.

.l9ll. ln kleine doosjes en poties bewaart men de beste specerijen,
Zelfs wat onaanzienlijk lijkt, kan waardevol zijn; vandaar :

men kan niet altijd op het uiterlijk afgaan. - Ook wel
cens ironisch gezegd tegen kleine mensen.
Ook :

,199. Hoe kleiner doos, hoe beter zalf.
\Ol). In de kleinste flesies is het fiinste vocht.
t77. l)ie pepers te veel heeft, die pepert zijn bonen.

Wie overvloed heeft, kijkt doorgaans niet zo nauw.
\(ll, lién stcen kân geen mosterd malen.

Er kan geen ruzie komen als m€n iemands uitvallen niet
beantwoord,

\01. Iicn greintje peper is beter dan een mând vol pompoenen.
Mcn is beter met een kleine zaak, die goed is, dan met een
grote zaak, die niets opl:vert.
z. h. : 371, 2252, 2457, 2798.

\(t.1. l\luizekeutels willen rogge of peper zijn.
lctler wil zich boven zijn stand verheffen.
:. b. : 1470,1471,1472.

"{r.t. 
\Vic vcel peper heeft, doet die ook op zijn groenten.

Wie overvloed heeft, kijkt doorgaans niet zo nauw, is niel
L :r rig.
:. b. : 377, 2OOO, 2OOl, 2730.
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