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^187, Zonder oorden krijgt men geen.boter'
""" -"2ôtiaéi geld bei<bmt men niets'

".-à-.-: 
t{st' 1863. 1884' 1888'

388. Daar baat geen ""tti*ïiriiïi'ot"t "n 
het brood niet kleven

wil.' ivlet onwilligen zal men niet veel.bereiken'
389. o;;;;liàai vËrsteett men.geen boterpot' , -.

Men moet n'.t uii"Tîi;itiin-'-ànà"tt komt men bedrosen

uit.
z. h : 453.

BRIJ.

390. De brij is op het heetst,-als.tii opgcschept^wordt'
Al stelt -"n uut*îtifËiijÈ i'ro'gé eisen' er gaat teoslottg nog

wel wat af.
.rsr. Heiii r.roà".i n.ii maken van water.alleen' - .

Het is mocilijk iii;''ilii" Ë;iÈèn' *anneer men niel over

de rlodige middelen beschlkt'
ï. tt'.-: tTz' t!'3f;f1;.'i,t;-;,?nf3;",'u w' sroppen.

59, Hii moet veel brlj.h--' ---M"n 
kan niet'iedereen tevreden stellen'

J92. Veel koks verzouten de brii'
waar velen t.gJrti iiËrt met iets bemoeien' loopt het ge'

woonlijk verkeerd'
z. b' :987.

393. Ar;tibden koken dunne brii'
Met geringe -iàâËià"Ïât men slechts weinig tot stand

brengen.

BROK.

394. Dic veel kluift, verliest grote.brokken' , - -,wie te veel op'irËin*ig"rl"aËn Ët' zat vaak grotere belangen

verwaarlozen'
3'gs'ceàï:îïii:ofi 

bf; Ë'fi 
1ïf#ï3/Ëlïf â',#r?lf iir?Ër"r.

60. Is de brok groot'.t
Men moet "t"""tiifrÈËnîuài 

de omstandigheden
z. b. :19.

396' ondô;dï brokken worrlen 't meest gegeten'
-"' -'-ôËàrgùnst onder de mensen is groot'

BROOD.

397. Attiid brood te cten verdriet ook'
Afwisselrns tt'il;;"#;air;-ôok .'an iets goeds kar men

rcs.n"ts;"3"",Tf1'ff,hu,i;i,"t"tâ'oiiT,iî1,î:l,lî}8;u;,."danaan
mooie kleren'

lsq. Reiôr een half brood dan geen'
lets is nog altiid lreter dan nleÏs'
;.""b.'; ïu{,-asq. stz. zazz'

39

400. tseter eetr stuk brood in de zak dan eett veer op de hoed.
Het is beter zijn geld uit te geven aan voedsel dan aan
nutteloze opschik.

40f, Bij gebrek aan brood eet men korsties van pasteien.
In nood behelpt men zich wel met hetgeen men anders
niet zou willen hebben.
z, b. : 532,2796.

402. Bii gebrek aan brood is de schaamte dood.
Uit nood doet men veel, dat rnen liever naliet.

403. Die brood heeft, die geelt men brood.
Wanneer men eenmaal iets bezit, kan men er gemakkelijk
nog meer bij verkrijgen.
z. b. : 1872, 1873, 1903, 2003-2005.

-104. Die brood heeft, sterft niet van honger.
In geval van nood, moet men zich ook met iets minder
tevreden stellen; iets is toch altijd nog beter dan niets.

405. Eigen brood bovenal.
Zelfstandigheid en onafhankelijkheid zijn veel waard.

406. Het beste brood legt men voor het venster.
Men zet zijn beste beentje voor.

407, Het brood trekt de kar.
Men moet vooral brood eten, daar dit een van de belang-
rijkste voedingsmiddelen is.

408. Hoe duurder brood, hoe zoetere beet.
Men waardeert het meest wat men met veel moeite of
kosten verkregen heeft.

.109. Lang vasten is geen brood spâren,
- Uitstel is geen afstel : daarna eet men des te neer.

z. b. : 364.
Jl0. Liever droog brood gegeten, dan kaas gebedeld.

Het is beter zich met iets minder tevreden te stellen, dan
de hulp van anderen te moeten inloepen om iets beters te
bekomen.

.ll l. Men bakt overal goed brood.
Men kan overal wel aan de kost komen.

.112. Men kan geen brood bakken zonder meel.
Om icts behoorlijk uit te voeren, moet men over de nodige
nr iddelen kunnen beschikken.
:. b. : 391,475,2847,3155, 3949.

'll.l. l\lcn sluit gcen brood voor vrienden weg.
Vriondcn zijn altijd welkom.

't I ,l . \'rccntd brood smaakt wel.
Wat van anderen is, vindt men gewoonlijk beter dan wat
rrrcrr zcll'hccft.

'I I -' \Vititr gccn brood is, is 't kwaail hoven.
/orrtlcr nriddelen kan men geen feest vieren; ook : waar
rrt'ls is, valt niets te halen,
{ lrovcrr lccstvieren, eten.)

ll{, \\'r.rp rrrv brood uit op het rvater.
Wces rrrild, ook al zou een deel van uw gaven minder goed
lrr.rlr.t.tl wot(lcn.
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J. TAUBERGHE





EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


