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534. Paardenvlees is duur Ylees, en toch wil nlemand het eten.---- ---Fâarden dienen alleen bij hun leven; en daar ze duur van
ànderhoud zijn, moet men ze in geen groter aantal houden,
dan de arbeid vereist.

535. Men moet het gebraad aan het spit leggen, terwijl het vuur
brandt.-- Een gunstige getegenheid mag men niet ongebruikt laten

voorbijgaan.
z. b. :-1857,2951,2970,3006,3092. - -

272. î,ei zot kan vân't lebraaâ niet'eten, of iedereen die moet het
weten.

Het ziin dwaze mensen, die hun zaken ol levensomstandig-
heden 

-aan 
iedereen vertellen.

woRsT.

536. Hongerige honden eten wel beslijkte-worsten'
AIs m1n honger heeft, eet men alles.
z. b. : 360' 361.

53?. Men moet de hond niet om rvorst sturen.-- - - -M;-;oit iets nlet toevertrouwen aan iemand, die er zelf
begerig naar is.
z. b. : 458,472,484.

538, Zoals de man is, braadt men de worst'
Ieder wordt 6ejegend naar zijn waarde.
z. b. : 325,515.

WIJN.

539, Als de wijn is in de nran, is de wijsheid in dc kan'
Eèn dionken man weet niet wat hij zwijgen of zeggen moot'

540, Als de wijn zinkt, zwemmen de woorden boven'-'-' '-"wi" id uéëi Àêo."nten heeft, weet niet wat hij zeggen of
zwijgen moet.
z. b. :539.

54t. De wijn maakt mal, maar wcert-de gal.-'-' -.-Ë;ijn u6"tt toï-o*uàih"den,"mu"r verhindert toorn of
boosheid.

542. De wiin smaakt altiid naar de stok'"'-' --Ni;;;-.0-Ïà" if" afkomst verloochenen: de kinderen
aarden naar hun ouders.
z. b. :553,871-874.

543. Geen wiin zonder droesem.
Niemând (niets) is zonder gebreken'
z. b. : 485,523, 1413-1420.

544. Goede wijn behoeft geen krans.
Wat gôed is, belioeft niet tc worden aangepr€zen'
z. b. : 3168a,3169.

545. Men kan de wijin niet naar het fust beoordele.n'- '-' - - MA kàn iefrrandi kâiakter nict beoordelen naar zijn uiter-
liik: schiin bedriegt.
t. b. : 0,10,1019,2151,2164.

49

546. Men kan geen reine wijn uit een onrein okshoofd tappen.
Uit onreine beginselen kunnen geen goede daden voort-
vloeien,
z. b. :2974.

547. Iù{.en kan geen wijn opdoen zonder fust.
Men kan geen werk uitvoeren zonder over de nodige mid-
delen te beschikken.
z. b. : 373, 391, 412, 475, 2782, 3949.

548. Wijn drinkt, wijn klinkt.
Wie voor een zaak te boek staat, dio komt men er om
Iastig vallen.

549. Men moet geen alsem in de wijn mengen.
Men moet geen goede personen ol zaken bederven door
slechte omgang.

550. Droesem is nog goede wijn, als een lieve hand hem schenkt.
Zelfs het eenvoudigste en geringste is aangenaam, wanneer
het met liefde wordt aangeboden.

551 , Zolang de fles vol wijn is, is zij aangenaam.
Zolang men geld heelt, heeft men vrienden; zolang er
voordeel te halen is, wordt men gevleid.
z. b. :641,2615.

507. Uit een olievat zal men geen wijn tappen.
Van slechte mensen moet men geen goed verwachten.

552. Het vat moet eerts gezuiverd, of goede most wordt zure wiin.
Meng u niet onder de bozen, wilt gij niet door hun omgang
besmet worden.

553. Het vat ruikt naar de wijn, die er in is.
Iemands afkomst verraadt zich altijd.
z. b. : 542,871-874.

554. Vraag de waard naar zijn wijn, gervis hij zal de beste zijn.
Ieder prijst zijn eigen waren; ieder houdt het zijne voor
het best.
z. b. : 681, 754, 919, 2068, 2166,

555. Daar verdrinken er nleer in een wijnglas dan in de zee.
De slachtoffers van drankmisbruik zijn ontelbaar.

556. Het grondsop is voor de goddelozen.
Wordt schertsend gezegd, als men iemand het laatste van
een fles rritschenkt.

AMBACHTEN EN BEROEPEN.

\r\ltlAcHT, AMBT,

557. Die een ambacht heeft geleerd, krijgt dc kost waar hij verkeert.
Een goed ambacht is winstgevend.

55ti. I)ie het ambacht niet kent, moet geen winkel opzetten.
Men moet zich niet bemoeien met zaken die men niet kent.
z. b. : 991,32O0.

s59. l)ic veel ambachten tegelijk leert, leert er zelden een goed.
Men kan geen twee dingen tegelijk met dezelfde nauwgezet-
heid uitvoeren.
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