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505. Er is maar een greintle saffraan van node om oen hele hutspot

seel te maken."- il; 
-ki;il 

gebrek kan de beste zaken bederven"
z. b. :2813.

506. Men moet op alle slakken geen zout.leggen'"""' ''-]t;;ôôt 
"iet 

over a-ile kleinigtreden vallen; men moet

tti"t utt"t even nauwkeurig onderzoeken'
z. b. : lA69'2811.

127. Ziu,t en brood'maakt de wangen rood.'.
Matigheid bevordert de gezondheld'

oLrE, vET.

157. Die olie meet, krijgt smerige handen'- ' - Slecht gezélschâp is besmettend'
z. b. : î7o, 242,-lo7l, 1427-1439.

507. Uit een olievit zal rren geen wijn tappen'-- " --Vâ sléchte rneniènîtoet tien -gèen goed verwachten'
Ook :

508. Een oliekruik kan niets dan olie bevatten'

z. b. : 2859' 2864, 2865, 2881'
509. De laatste slagen geven de olie. .-""-' "-ÂË;;nîi.iî aËéi-ùeièiten wlt, rnoet men tôt het oinde toe

volharden.
510, Het vet wil altijd bovendrijven."--' -^-È;i- 

soêâë iriiet tensiotte steeds de overhand'
slr. rr^Ë!Ëen n"ltiiitîrd mag"r, o[ er braadt nos vet uit'

2irFt uit o. g.tinËitJàiôti tà'i't'"n nog wël enig voordeel
halen.

512. Beter een luis in de pot dan geen vet'
Iets is nog altijd beter dan nlets'
z. b. : 399, 428,454,2422' ,

513. Om het yet likt de kat de braadpan'"'"' " îiîîâé ï"-îiié.aii'ttàp wortélen meestal in ei gcntrelang'
z. b. : 1183,1185' 1932.

STROOP.

5l4.Menvangtmeervliegenmeteenlepelstroop(t/"'ééndruppel
honipt dan met een hele ton aziin'""'iù-Jtï;.ËtÈ"il'Étîlii-r*ti *eet dan met geweld of gc-

strengheid'
z. h. :12O9.

vrs.

515. Zulke man, zulke vis.-^-- --i".tei wdrdt bejegend naar zijn waarde'
' z. b. :325, 538.

516. Alle vis is geen bakvis."^'' ^--Men 
ol&ri i" âii" ,ât"" een keus te doen' want alles is niet

even dienstig.-'. î' ïoi6' Ï 267 6, 2691, 29os, 3062, 3063' 3143 
"
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517. Eet vis als ze er is.
Men moet de gelegenheid aangrijpen.
z. b. :2951.

518. Garnaal ls ook vis, als er anders nlet is.
In nood behelpt men zich wel met hetgeen men anders niet
zou willen aanzien.

519, Vis wil zwemmen.
Bij een vismaal behoort goede wijn; ook: als men vis
gegeten heeft, wil men veel drinken.

VLEES.

520. AIs nnen weet wat vlees men in de kuip heeft, kan men er pekel
naar maken.

Als men voor een gevaar (moeilijkheid, enz.) gewaarschuwd
is, kan men zijn voorzorgen nemen.

521. Die veel jagen en vlnken zal 't vlees in de kuip niet stinken.
Die zich meer met liefhebberijen dan met zijn werk bezig-
houdt. zal het niet ver brengen.

522. Die weinlg besteden wil, koopt zelden goed vlees.
Alle waar is naar haar geld.

523, Geen vlees zonder benen.
Alles heef't zijn schaduwzijde; ook : men kan niet alles
krijgen, zoals men 't hebbcn wil.
z" b. : 485,543,'1,413-1420.

52,{. Goedkoop vlees krijgt de hond.
Wie al te goed is of wie zich met onwaardigen inlaat, wordt
vaak het slachtoffer van zijne goedheid.
z. b. : 467, lû8l, 120l-1204.

s25. Het bederf van het vlees is het leven van de maaien.
I{et ongeluk van de een is dikwijls het geluk van de ander.
z. b. : 1763,1797, 1811.

52(r. Het vlees aan het spit moet begoten worden.
Men moet de nodige zorg aan iets besteden.

s27. Men krljgt niet gemakkelijk een stuk vlees zonder been,
Ieder mens heeft zijn gebleken.
z. b. : 254,1419.

sltl. 'l'ot vlees van honden tanden van doggen,
Waar het nodig is, moet men strenge rnaatregeien nenren.
z. b. : 695-697, 2292,2297,

{2(). Strelende katjes halen 't vlees uit de pot.
Wacht u voor de vleiers.
z. b.:57,

1 tl). llctcr altijd rapen aan eigen dis, drrn elders vlees en vis.
Men is nergens beter en gelukkiger dan thuis.
Ook :

r t I . llcter thuis rapen eten, dan elders gebraatl,
1 t2. llli gebrek aan vlees kluift de hond de beentjes.

llij gebrek aan het betere, moet men zich met het mindere
tcvreden stellen.
z. lt. : 4O1.

1 I I Xull'svlees kan geen pekel verdragen,
Wordt gezegd van de jongeling, die zich aan mannenwerk
hcgeelt en daardoor zijn krachten krenkt.
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