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1082. AI wrt onze buurman heelt' lljkt ons beter dan wat God ons
gpeft'- Men is dikwijls ontevreden met hetgeen men heeft, en denkt

dat de bezittinget van anderen veel meer waarde hebben.
z. b. : 463,2419.

1O83. Koop je buurmans koe en trourv je buurmans dochter.
Zbék elders niet wat ge in eigén omgeving gemakkelijk kunt
vinden.
Ook:

1084. Wie met buurmans dochter trourryt, weet wat hii kriigt.
1085. Buurmans leed troost.

Ons eigen leed lijkt minder zwaar, als men rveet dat ook
anderen lijden.

1086. Bemtnt uw gebuur, maar doet uw haag niet uit.
Leef in goede verstandhouding met uw buren, maar ver-
trouw ze toch niet te veel.

1087. Kwade geburen moet men bezuren.
Van slechte buren ondervindt men meestal niets dan last.

1088. Sparen cn duren zijn goede geburen.- Wat men spaart of zuinig gebruikt, duurt lang.
1076. Wleil eerst uweigen tuintie schooD en dan dat van uw buurman.

Zie boven. nr.7O75.

KLEDING.

KLEREN, OPSCHIK.

1089. Als het kleed gemaakt is, ziet men de fouten.
Men ziet hét verkeerde van zijn handelingen meestal pas in
als het te iaat is.

1090. l)e kleren maken de man,
Men gaat meestal af op het uiterlijk, doch : schijn bedriegt.
z. b. :2575.

l09l. Schone kleren werken nict.
Wie te veel van opschik houdt, rvelkt weinig en zal licht tot
armoede vervallen.

1092, Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een Ielijk
ding.

Mooie kleren en sieraden kunnen een lelijk mens niet
bevallig maken.
Ook :

1093. Al kleedt men een ezel in 't satiin, 't zal altijd toch een e.zel zijn.
3f. Geen schoner gewaad dan een zedig gelaat.

Innerlijke dèugd is beter dan opschik en praal.
1094. Gort geeft koude naar kleren.

Vèilies urv vertrouwen niet als gÛ in nood zijt, want God
legt geen zwaardere last op dan gÛ dragen kunt'
z. h. :2194.
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1095, Grote heren, grote kleren.
Hooggeplaatste personen moeten ook een groot inkomen
hebben.

1096. Streelt gij de hond, hij bederft uw kleed.
Men moet geen goed doen aan slechte mensen, want men
wordt met ondank beloond.

1097. Van grof laken kan men geen frâai kleed maken.
IIet is moeilijk slechte mensen goed te maken.
z. b. : 139O-1394.

f098. Wil naar uw laken uw kleren maken,
Stel uw tering naar uw nering; regel nw uitgaven nûar uw
inkomsten.
z. b- : 21,58, 18O, 938, 2088-2091, 3983.

1099. Elk draagt geen Engels laken.
ledereen is niet onaandoenlijk voor lof of blaam.(Dit spreekwoord doelt op de ondoordringbaarheid van
Engels laken, dat vroeger om zijn deugdelijkheid bekend
was).

1100. In het fijnste laken is het meeste bedrog.
Wordt gezegd in toepassing op schijnheiligen.

1101. Men legt het goede laken niet te pronk.
Goede waar prijst zich zelf en heeft geen aanbeveling nodig.

1102. Voor een slecht laken stelt men dikwijls een schoon monster,
Men stelt de zaken gewoonlijk mooier voor dan ze zijn;
dus: schijn bedriegt.

1103. Wanneer het laken versleten is, komt de draad te voorschiin.
Ten slotte komen toch alle fouten en gebreken aan het licht.

1104" Beter eenlap daneen gat.
Het is beter gelapte kleren te dragen dan gescheurde.

8I8. Men kent de man niet aan zijn kleren.
Schijn bedriegt; men kan niet altijd naar het uiterlijk oor-
delen.
z. b. : 640,2157.

1105. Trvec naakten kunnen elkander niet kletlen,
Twee domme mensen kunnen elkander niet helpen met
raadgevingen.
z. h. : 233,4043.

1106. Vroeg in de veren, vroeg in de kleren.
Als men vroeg naar bed gaat, kan men 's morgens vroeg
opstaun.

1107. Een cnkele vlek bederft het ganse kleed,
Een kleine fout is voldoende om zelfs de beste zaken geheel
te bederven.

124. Alles op de arm, niets in de darm.
Sommige mensen geven veel geld uit voor opschik, ten
koste van de maag.
Ook :

I25, Bont om de arm, ijl in de darm.
725, Het is de schoonste bruid niet, die meest opgesmukt is.

Men kan niet steeds naar het uiterlûk oordelen; schijn
hedriegt.
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