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BROEK, HEMD, MANTEL, R.OK,

775. Komt de nieuwe broek aan het oude rvalnbuis, dan scheuren
de vetergaten uit.

Een oud man, die een jonge vrou\ry trouwt, ligt spoedig in
het graf.

1108. Die wel spint, draagt een breeil hemil.
Een vlijtig mens zal geen gebrek lijden.
Ook :
De vlijtige spinster heeft nooit gebrek aan een hemd.

1109. Het hemd is nader dan de rok.
Men zal eerder voor bloedverwanten zorgen dan voor
vreemden,
z. b. : 916,2152,3410.

1110. Itret is beter een andermans hernil dan geen.
Het is nog altijd beter iets dan niets.

177. llet is wel aan de broek te zien, waar het been gebroken is'
Men kan zijn gebreken moeiiijk verbergen.

1111. 't Laatste hernd heeft geen zakken,
Als men sterft kan men niets meenemen.

1112. Men moet het hemd niet over de rok trekken.
Men moet aan alle dingen de hun toekomende plaats geven.

1113. Onder mantel en kleetl zit er veel, dat men niet weet.
Iemands innerlijk blijft meestal voor ons verborgen.

1114. Van weinig laken kan men geen grote mantel maken.
Met geringe middelen kàn men geen grote plannen uit-
voeren.

1115. Hang uw mantel âan geen zwakke kapstok.
Aàn iemand die zwak of onbetrouwbaar is, moet men zijn
belangen niet toevertrouwen.
z, b. : 3982.

1116. Als het regent, is het goeil een mantel te dragen.
Men moet tijdig voorzorgen nernen.

1117. Men kan van een ruige pij geen scharlaken mantel maken.
Als men niet over ile nodige middelen beschikt, zal men zijn
doel niet kunnen bereiken.

131. Die de handen uit de mouw steekt, krijgt ringen aan de vingers"
Door werkzaamheid en vlijt komt men tot welstand'
z, b. :1619.

I4I. N4en moet de handen uit de mouwen steken'
Ieder moet werken.

640, De witte rok maakt de molenaar niet.
Men moet niet aitijd algaan op het uiterlijk.
z. b. : 545, 64A,1019,2157.

ll18. ts de rok gcsneden, hij moet genaaid worden.
Wanneèr men eenmaal iets begonnen heeft, moet men het
ook voleindigen.
z. b. : l0l1,3130,3724.

1119, Fijn tegen fijn maakt slechte voering.'ln 
tôepasiing op personen die elkander te slim al willen zijn"

HOED, MUTS.

1120, Men moet zijn hoed niet afnemen, vôôr men gegroet wordt.
Men moet-niet antwoorden voor men aangesproken wordl.
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1121. Met de hoed ln de hand komt men door gans het land.
Met beleefdheid komt men overal terecht.

1122, Jù/[.et één hoed te meer in het jaar onderhoudt men veel vriend-
schap.

Met beleefdheid kan men het meest bereiken.
1123. \{aar hoeden zijn, betalen geen mutsen.

Als er mannen in't gezelschap zijn, betalen de vrouwen niet
(voor verteringen, enz.).

6. Die 't grootste hoofd heeft, moet de grootste hoed hebben,
Die recht heeft op't meeste, moet ook het meeste hebben;
geef eenieder wat hem toekomt.

21. Zo het hoofd, zo de hoed.
Stel uw tering naar uw nering.
z. b. : 58, 180, 938, 1098, 2088-2091.

1124. De een slaat de nagel, en de ander hangt de hoed eraan.
Zij, die de beloning verdienen, krijgen ze meestal niet.
z. b. : 339, 2439, 2470, 2587, 3948.

1125. Die geen schuitje heeft, rnoet in zijn hoedje varen.
Men moet zich behelpen met de middelen die men heeft.
z. b. : 89, 3118, 3154, 3892.

1126, Een zaak die gij niet sparen moet, dat is de rand van uw hoed.
Wees steeds beleefd, want met beleefdheid komt men overal
terecht.

1127. Beter een slechte muts op, dan blootshoofds te slapen.
Het is toch altijd beter iets te hebben dan r.riets.

SCHOENEN, HANDSCHOENEN.

1128. Alle schoenen worden niet over één leest gemââkt.
Wat past voor de een, past daarom nog niet voor een ander.

1129. De schoenen van de dwerg passen de reus niel,
Wat geschikt is voor de ene, past daarom de andere niet.

1130. De schoonste schoen wordt ook een sloffer.
Aan alles komt een einde.
z. b. :245O.

1131. Ieder voelt (of : weet) het best, waar hem de schoen wringt.
Ieder weet best wat hem kwelt, waarvan hij last heeft.

1132. 't Is beter de schoenen versleten als het bed.
Men kan beter gezond zijn en werken, dan ziek te bed
liggen.

1133, Men moet een paar zotte schoenen versleten hebben eer men
wijs wordt.

Het verstand komt niet voor de jaren.
1134. Men moet geen oude schoenen weglverpen, eer men nieuwe

heeft,
o"f :

1135. Werpt geen oude schoenen weg, voordat ge nieuwe hebt.
Men moet geen zeker bestaan opofferen aan een onder-
neming, waarvan de uitslag nog onzeker is.

1136. Met schoenen en kousen komt men in de hemel niet.
Men bekomt niets zonder moeite.
z, b. :2199.

1137. Oude schoenen werpt men uit, maar niet oude gewoonten.
want : Gewoonte is een tweede natuur.
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