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361. Honger maakt rauwe bonen zoet'
en:

362. Hongcr maakt een grage maâg'
iàI. ÈonË"t is cen scherP zwaard'"""' ^-"ii?i-;i-uiintiit niéts te cten te Ïebbcn'
rol. r-anîhând"i gËl"u"n is.geen brood g:spa1d,'..
"" " "-ù'itïrcl"is 

g"een afstel--: daarna eet men des te meer'

z. b' : 4O9.
:05, Hoïeerige honden cten -wel 

beslijkte ,worsten'
Als men honger lteclt' eet men alles'
z. b.:36Û,361,

-166. De kok zal zelden honger lijden'-*' "-\ûi;'g"r"gïÀrtéio Ïà'"ï ot t-ittt te bevoordelen' maakt er

sebruik van'
2l ï''.-i àif, zrts, 28't 3, 28ee, 2e te, 2ee6:

3ô7, ln het land van belotte sterlt men wel vân.nonscr'
AI is men n.e.oiluiii;,ïi;; Ë";;l pto*tseling onseluk-

kig worden.
rr,n. Lediiheirl is hongcrs moeiler en van diefstal
"*' -'ô'.;;-tuiheio iervatt men tot armoede en

diefstal.
lcr. gcn vojià nlaag gelooft aarr geen honger''--- --M"n bekoùmert zich rùeinig om het lijden

volle broeiler.
aldus ook tot

van anderen,

als men zeli gelukkig is'
z. à. : 1819' 1820'

Ig4. llongerige nlag€n hebbcn geen oren'
Het is moertuK .oià ti g"utn aan een nooddruftige'
z. b. : l9O,

BI ER.

369, Als 'l bier op is, konrt het zinksel in 't glas"
""-' "'"eil 

frel eiilo" uan-'i werk zict mcn dc gebrcken'

370, Eigeri hier smaakt het bestc'
Wat nren zelr 'n.rakt' 

vindt nren altijd hcl heste'

371. Goed bicr is beter dân slechte wun'
Men is beter -ti'""n gCiinge zal\ v.a.n waarde' dan met een

srote zaak van tnindere hocdantgheto'
Z. b. ' so2,22s2.2457,2798'

312, Jong biel rnoct gisten'
Wordt vergoerUtËna gt"gO' als jongelieden zich te dartcl

of uitgelaten gedragen' - -
373. Zonrler h-op kan men geen.bier.brourven''''' ""ïf ii{ aî:f ;t"r:rixa-;i i'.:i.xru:i' i.l 

het no o dzakerij k

i. b. ' SSt' 412' 475' 2782,3949'
374. Schuim is geen bier'"'-' "-iËï;i,r?"r. ttuàt niet met het meerdere gelijk'

,. U. ' aSS' 1965' 2'lO5'. 
^

5. Die een hoofd van "!i'pi'ii" heeft' moet geen kan willen drinken'

Mcn moct .i.t ileËi'à"t"ïï-biiÀt"fi dan nodig is'om'z'ijn
iiàîË,iiài'o",st'iiiiiiliàii: àot'-: men moet niet méér willen

bereiken' oun *àotto"1iànO "n 
bekrvaamheid ons in staat

stellen.
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BONEN.

375. Liever bonen gegeten, dan van honger gestorven.
Van twee kwaden moet men het minste kiezen,
z. b. : 172,3139,3280.

376. Een blinde duif vindt wel eens een boon.
Ook een onbekwaam mens kan wel eens iets goeds verrich-
ten'
z. b. : 232,214,2636,2660.

377. Wie pepers te veel heeft, die pepert zijn bonen.
Wie overvloed heeft, kijkt doorgaans niet zo nauw.
z. b. : 20OO,2OOl,2730.

I}OTER.

378. Als de boter duur wordt, leert men het broodie droog eten.
Als de nood aan de man komt, leert men zich met minder
tevreden stellen.

379. Elk wil de boter op zijn koek hebben.
Ieder tracht zoveel mogelijk voordeel voor zichzelf te
bekomen.

380. Het is te laat gespaard, als de boter op de bodem is.
Men moet tijdig zijn voorzorgen nerrren, want het is te
laat om maatregelen te nemen als een ongeluk niet meer tc
vermijden is.
z. b- : 423, 494, 1026, 1322-1328, 2589.

-181. Verse boter en nieuwbakken brood is allemans dood.
Verkwisting leidt ten ondergang. (Verse boter en vers
gebakken brood zijn smakelijker, zodat men er licht te
veel van eet).

-382. Vuile boter, vuile vis.
Met ondeugdelijke middelen kan men geen goede uitslag
bereiken.

2.1. Wie boter op zijn hoofd heeft, ga niet in de zon.
Wie ergens niet tegen bestand is, moet er zich niet aan bloot-
stellen; ook: wie iets op zijn geweten heeft, moet zich
schuilhouden.
Ook :

l. I)ie een hoofd van boter heeft, moet geen bakker worden (o/.'
moet bij geen oven komen).

z. b. :23,955,
.lll-1. I)oor de drukking komt de boter.

Voordelen worden slechts met moeite en arbeid verkregen-
.18.1. Mct het geld koopt men de boter,

Voor geld kan men alles bekomen.
z. b. : 1862,1898, 1901, 1902.

.ltis. Als kok en bottelier samen kijven, dan hoort men waar de boter
gcbleven is,

Als twee handlangers samen ruzie krijgen, verwijten zij
clkanders misdrijven en komt de waarheid aan het licht,
z. b. : 1586,

Itl(r. Minnebrieven zijn met boter verzegeld.
Mooie woorden en beloften in minnebrieven uitgesproken,
worden vaak spoedig vergeten.
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EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


