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332. Honden moeten botten knasen'
De geringe -ott iii'rïtÏiiËtt *ind"t" tevreden stellen'

333. Twee n-"ondÀ aan één been' komen zelden o-vereen'

'"'"i1:îÏ;':ïsti?;1f ,$1il:'"",*i:hm:'u:eni 
jdenerkan.

334. Zo het jaar. zo- de not'
Wie ecn ,o"o tuuJËàtrt' kan zich wat' meer veroorloven : wle

echter een sr"cnt jÏii.iieÈii, Zâ] zuiniger moeten leven.

z. b' :2O89'2091'
33s. x.ii"î ii" rnui""n (o7 

" 
muizen vangcn)'',maurven niet'

Men kan n"t otâtàn"Ëtt-eien tËgelijk ; vandaar ook : men

il;;'cË; i*iêïinetn tegelijk doen'

336. Goed gËkauwd is. half verteerd'
Een soed begtn is het halve werk'
z. h. : 1610'

3l?. De keel, al is zij klein' kost vcel'
Voor eten tn o"niin-"iôei-men 't meest u'itgeven'

338. Die de kern o'ir t*art"n' moet eerst 9f^l::llt"k"n'
om ziin oo"r t" J"ïËiïtn' ilug--en last noch moeite ontzien'

,,,""3"3i;{ËJiiij;ii#ii.;#Ïi}:**"*'ze'p'{af e,

340. AlJet op,i';,ï,1'i.L"Xîij,iliâ"; men niers meer genieten or

verteren.
341. Klein kostje smaakt wel'

ook in 
"tnuouàigËïtstandighcden 

kan men tevreden en

gclukkig zijn'
rlZ. gei viiege-nde kraai vindt altijd wat"

Voordeel *o'ot"niJtiiunîïËilis gtuta"t't ; men krijgt de kost

ni-ei ànder moeite of insPanntng'

:ll. voïiàe maaltijd zal men het cten bereiden'

vooraleer '"t' 
iî ËË"ô"in'- *ott men alle nodige maat-

reselen nemen'
z.-b. : 1333,1334'

8e. Dr;;;n m"s 
i::"1,#fl:TrËi,^Ë!f"Jlî,5'i:i:l die men heeft

i.'I' '"iiii, {t18, 3ls4' 3872'

c r. D; ;; ;;àr 
à."'îilaï L?i'":l,i"l:1.;ïlii men arm is

19. In een gesloten mond komen. geen vliegen'^
Zonder *t'rtn")it îtri-àe- x ost nièt-verdienen'

52. Tuss€n a" mona,en a" lepel komt dikwiils f;:ï:"H.".i schijnr."' 'ï"i;; op-t'tt laatste ogenblik kan' wat

falen''i.'É"" : es, 87' 146' 147' 3054'

53. Veel monden maken een..lediSe schotcl'.-^,
waar veel *'"à!iti'liiffiôc1 1e1 y;ei koken ; ook : waar

velen samenwËt[Ëii'ïioétt het werk snel'

344. De ouders eten met de kinderen"'
cod zegent oJ;;;tË'ièilille van dc kinderen'
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1.15. 't ls altoos vet in andermans schotel.
Men is dikwijls ontevreden met hetgeen men zelf heeft, en
denkt dat debezittin genvan anderenveel meerwaardehebben.

.1.16. \'an een moole schotel kan men nlet eten.
Alleen van mooie kleren, enz. kan men niet leven.
z. b. :2588.

J47. Dle het sop geproefd heeft, weet hoe 't smaakt.
Die iets zelf ondervonden heeft, kan erover meepraten.

J48. De spijs die te veel kookt, verliest haar smaak.
Overdrijving schaadt in alles.

J49. Dle geen grove spiis verdragen kan, moet zlch met sleppe
behelpen.

Men moet niets ondernemen boven zijn krachten.
J50. Verandering van spiis doet eten.

Afwisseling is noodzakelijk.
Z. N. ook .' Verandering van spijzen geeft nieuwe appetijt.

J5l. Die de tafel dekt, heeft de meeste kost.
Wie gelegenheid heeft om zich te bevoordelen, maakt er
gebruik van.
z. b. : 366, 2135, 2873, 2899, 2919, 2996.

J52. Die Îe veel gevoed wordt, stikt in zlin eigen vet.
Ook van goede zaken moet men een matig gebruik maken,
of zij brengen ons nadeel in plaats van voordeel.

353. Kwaad voedsel, kwaad broedsel.
De appel valt niet ver van de boom ; de kinderen aarden
naar de ouders,

154, De vogels krijgen de kost, maar zij moeten er om vliegen.
Zle hierbotcn, ws. 323, 326.

IIONGER.

190. Een hongerige buik heeft geen oretr.
Het is moeilijk raad te geven aan een nooddruftigc.
z. b. : 194.

-]55. Als een ezel honger heeft, eet hii wat zljn meester geeft.
Als rnen honger heeft, smaakt alles goed en is men niet
kieskeurig.

.156. Al etende krijgt men honger.
Wanneer men eenmaal tot kwaad vervalt, zal men steeds
dieper vallen ; ook : hoe meer men heeft, hoe meer men
hebben wil.
z. b. : 1355.

.157. l)c honger jaagt de wolf uit het bos.
Iemand die door honger gedreven wordt, is tot alles in
staat,

.lStt. De honger doet (leert) de katten muizen.
Door de nood gedronken, doet men veel wat men anders
nooit zou kunnen uitvoeren.
z. b. : 304, 2054, 2058, 2060.

159. llonger doet honlg zuigen uit een broodkorts.
Als men honger heeft, vindt men alles lekker, eet men
al les.

t(r(|. llonger Is de beste saus.
Aan iemand die honger heeft, smaakt alles goed.
Ùok :
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J. TAUBERGHE





EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


