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295. Schurtt l€ert krâbben.
Nood leert bidden.
z. h. :2O61.

zso. ne;iàiien [om"n te paard en gâan te voetreg'
""' "'fl;'.iwo." ii.t t.'komt mtestal spoedig aan' maar men

herstelt er langzaam van'
zsz. ne îi€'Èi;r'ir;;îik"'ii;dËn 

'en 
de pannekoeken van armen ndkt

-tl,lrtT"r, rijke ziek is of een-arme enig genot smaakt' heeft

iiàlreen ei de mond van vol'
Ook:

29*- Riikmans ziekte en armmlns gebraad' Lopen gauw op strart'
tbt. N; een duchtige stoot waggelt.men tang' --"'"ï;;[i"l1irîn.el*;i.ldliniiiff 

1""â1""";"1'i[;?;;l'o?300. Men rijtlt langer n
wssen."Zïir.r." en ziekelijke mensen leven soms lang'

Ook :
3or. Krakônde paten staso het lsngst'
Sôi. G*"i.ten'potten duren het langst'
iô-.: Èia[enae riagens lope-n h-et langst'
àol. ets het easthuis brandt, ketrt m€n.de zlexcn'

Àls men i" nooô-iàit-àËil-doet men dinssn die men in
l'Jir,iiiËî*ttânàieheden niêt zou kunnen uitvoeren'
't. b. , 358,2054, 2058' 206-0'

305. Hoe langer de weg, hoe moeder de mâtr'
of:

306. De-Énee weg mnakt de moeile mân' -

Hoe langer "." 
li"-ù"-aïiit,-ËôË slectrter men gewoonlijk

wordt.
307. At te veel is ongezond'--' - ---Âite 

overdrijving schaadt'

ETEN EN DRINKEN.

ALGEMEEN.

308. Goede appetiit doet wel eten'""-' - AlËJ^sinaàkt goed als men honger heett'

309. w;;'àe"il4Ïièi"staat, kan de brouwer niet wonen'

o.f :
310. \ilaar de brouwer binnen is, moet geen hakker komen'

'iù"n iun niet teïéni veei eten en veel drinken'
z. b.: 481.

3r r. Die Jï eoôi-;:a "i,']'î|,.iî,Lftii;.n,ou"r van zijn soedheid.

z. b. : 461,1081,1201-1204'
307. Al te veet is ongezond'"""'-ritiô"èrdrij"ving is schadelijk' --

312. Men moet eten, tt'aï men tust ôh Ui-aen wat men kan'
Men moet ttcn'iJnitt"n naar âe omstandigheden'
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:::::ù.î"fi ":ï:,i,"î:.i:i!:.#,uiË,#"î"ïffff i,:-.314. Men moet de rôe"en nËi-dj;;Ë;'i,;.ljilË sordaten aan dekost komen.
_Boeren zijn doorg-aans slimmer dan men denkt.rls. Die de buili vor heeï,-meé;i;;Ë .Ëi';lili'en zat zi;n.Wie zelf gelukkie is,'bekômÀ;; ;ËiËi;Ë om het ongerukvan anderen.

Ook :
316. Een v.olle_buik denkt aan geen lege.

z. h. :2531.
317. Op.een volle buik staaf een vroliike hoofd.Als men verzadisd.is,- i; ;;;'T;"Ëà;;' en vrolijk.318. Er_gaat geen dans ioor eten.

3 I e' B"#f : âi ""t"iiilï Ï?" i i"'j [!""Jf î.'I 
et no o d za k er Û k e'

IIet is beter te leven waar bverutôËO-1.;A; waar armoedeheerst.
320. AIs men dorst.heeft, moet men drinken,
32 r . DiJdir# fl ::,i: iî;iî,';fl ï$" o?iïill " 

or ghede n het vcrei sen.

#LT.-"n 
graag zou willen, houdt men vaak voor werkelijk.

322.

323.

324.

325.

-126.

| 48.

327.

Men moet het.dun-ne met het dikke drinken.Men moet het kwade.met het goede nemen, het onaange-

-",3;4â't'F:Éxi:i,tlî,:;""", --* i*i*i moei,e
z. b. : 326.21A9-

Ult.klelne. fo'nteinen drinkt men gemakkeliikst.
Wie zjch boven ziin 

"tâna wït i;rh.Ë;,,ililt zich moeilijk-heden op de hals.
Na3-r$1t de g,qst is, wordt er opgedist.

;:i:.,illl, hejegend naar zij-n waarde.

'i8Ë',ff ir'.!,î"ïii"ï:!;'l,isf-ifl jj"l,:iîîî;icdereen
kan de-kost verdienen, maar men moet er moeite voor doen.z. b. : 323.21i9-

Vcel.handen heken ras een schotel lees.Ats vetelr- samenwerken, vordert de -arbeid snel.z. b. :1341.
Dle te laat komt, vindt de hond in de oot.LIe re taat komt (voor de maaltijà), krijgt nicts me€r teeten-

.r28. Dle voor.hond komt, moet benen kluiven.tn ondergeschiktheid moet men ziclt voegen naar wat destaat meebrenst.
Ook :

.-11?. Dlc zlch voor hond verhuurt, moet knollen vreten.ll0. I.lcn hond âân een been, kent s*n ,.i";à;o.--
,1'.',r"Ifid"'if"""ld:'i'i"ï'';î,ii:"i,ii:'

Met praten alleen bereiki-ÀËn zijn doel niet.
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J. TAUBERGHE





EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


