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IE9E. lùlet het geld koopt men de schoonste krieken van de markt.
Met geld kan men alles bekomen.
z. b. : 1862,1863,

1415. Geen krieken zonder stenen.
Er is niets zonder gebreken.
z, b. : 485,523,543, l4t3-1424.

2885. Groene krieken worilen rood.
Kinderen worden grote mensen.
z. ô. : 882-889.

1263, lù4et tijil en stro rijpen de mispels.
In âlles moet mèn geduld hebben ; alles komt terecht.
z. b. : 1256-1262,1264.

2886. Als men de noot heeft, moet men ze kraken.
Men moet de gelegenheid waarnemen.

2887. De slechtste noten kraakt men 't laatst.
Het onaangename wordt zolang mogelijk uitgesteld.

2888. Die de kern wil smaken, moet eerst de noot kraken.
Een naarstig mens ontziet last noch moeite.
z. b. : 338,429,466,2999' 3951.

2889. Alle winden schudilen geen noten af.
Niet alles levert voordeel op.

126I . }Iet is hard ooft, dat de tijd niet meukt.
Met tijd en geduld komt alles terecht.

2816. Als ile peer rijp is, valt zii van de boom.
Alles eebeuit op zijn tijd, men moet dus zijn tijd afwachten;
ook : âls de kinderen groot worden, verlaten zij het ouder'
lijk huis.
z. b.:2877.

2890. Als de peer rijp is, moet ze geplukt worden.
Men moeièen zaak behandelen, als de juiste tijd er voor
gekomen is.

2891. Die de peren versmaadt, die wil ze eten.
Wacht u voor de nietlusters,

2892. Rijpe peren lokken wespen.
De beste mensen worden het meest aangevallen.

E27. F.en appelboom kan geen peren voortbrengen.
De kinderen aarden gewoonlijk naar hun ouders.
z. b. : 825, 826, 828-834.

835. Zulke bomen, zulke peren.
Zulke oudêrs, zulke kinderen; ook : men kent de mens aan
zijn daden.
Men zegt ook :

2851 . Yan een eik zal men geen peren plukken.
z. b. :835-847.

2893. Men moet geen vijgen aan distels zoeken.
Van slec-hte ménsen moet men geen goede daden verwach-
ten.
z. b. : 5O8, 2859, 2864, 2881.

2894. Men moet zich geen paardekeutels voor vijgen in de hanil laten
stoppen.

Men moet zich niet lateû beetnemen.
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2895. Het is ieder niet gegeven ajuin met droge ogen te schillen.
Niet ieder velricht iets onaangenaams met opgewektheid.

2896. Boekweitzaad en vrouwluiraad is dubbel of niets.
Ontleend aan de wisselvalligheid van de boekweitoogst.

2160. F,er hl gras gewassen is, is het paard dood.
Anderen profiteren meestal van hetgeen wij door ons werk
vergaard hebben.
z. b. :2842.

1697. Yroeg gras, vroeg hooi.
Vroeg rijp, vroeg rot.

2461. Als 't hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn.
Als een meisje zelf een jongen naloopt, is dit èen bewijs dat
ze Eaarne wil getrouwd zijn.

2897. Als 't hooi vanzelf naar de wagen gaat, dan ziin de vorken
goedkoop.

Een meisje moet zelf niet tonen, dat ze graag zou trouwen.
2898, Men moet niet te veel hooi op zijn vork nemèn.

Men moet niet te veel ineens ondernemen.
2899. Die aan de hooiberg staat, plukt.

Wie gelegenheid heeft om zich te bevoordelen, maakt er
gebruik van.
z, b. : 351, 366, 2135,2501, 2873, 2996, 3099,

2900. Als het stil is, is het goed haver zaaien.
Windstil is voor het zaaien van de haver vereist of ge-
wenst ; daaronr wordt dit spreekwoord gebruikt wannéer
aan tafel of in een gezelschap niemand spreekt.

2941,, Late haver komt ook op.
Al duurt iets ook wat langer, men moet toch de hoop niet
opgeven het nog te zien gedijen of tot een goed einde tc
brengen.

24E3. Geel een ezel haver, hij loopt naar de distels.
Gewoonte is een tweede natuur; men verloochent zijn aange-
boren eigenschappen niet.

2902. Drle maken een klaverblad.
Zells al is ze tweemaal mislukt, moet men een onderneming
nog niet opgeven.
z. b. :807,3160,3985.

1111. Geen koren zonder kaf.
Ieder heeft zijn gebreken.
z, b. : 523,543,1413, 1415-1420,

1259. Mettertijd rijpt het koren.
Met tijd en geduld komt alles terecht.
z. b. : 1256-1258,1260-7264.

1314. Ongezaaid koren maakt een ongewisse oogst.
Aan beloften heeft men niet veel; zeker hebben is best.
z. b. : 432.

2868. Ttap het koren niet plât om een klaproos te plukken.
Om een klein voordeel te behalen, moef men zich niet aan
een groter nadeel blootstellen.

2903. De volle korenaren bangen't laagst.
Een waarlijk hoogstaand mens is nederig.
z. b, : 965,1212,1213.
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