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936. Elk huisie heeft ziin kruisje'
leder mens heeft zijn leed.
Ook :

937, Geen huisje zonder kruisje.
S3S. IUen moei maken atat hôt schuurtie bii het huisje bliift'

Men moet de tering naar de nering zetten.
z. b. : 58, 180, 1098, 2088'2091' 3983.

939. SDotters huisie brandt ook wel.' Hii, dic aliijd met anderen spot, zal zelf ook wel eens onaan-
eeiâamhedên ol tegenspoed ondervinden. Boontje komt
6m zijn loontje.

940. De bliks"em en de nijd gaan de kleine huisjes voorbij en slaan
op de grote torens.^ Ho6ggeplaatste personen staan meer dan anderen bloot aan

algunst, laster en haat.
941. Als riw buu.mans huis brandt, is het tiid dat gii uitziet.

Mett moet zich spiegelen âan het ongeluk van anderen'
z. b. :31O4,

942, IJet is gemakkelijker een ilorp te verdoen dan een huis te winnen'-Doo"r 
vèrkwisiing zai mên meer verliezen dan men door

arbeid kan opbouwen.
943. Met eentlracht ïordt het huis gebouwil, met tweedracht stort

het in.
Door eensgezindheid kan men veel bereiken, terwijl twist en
tweespalt tèn ondergang leiden-.

99. Een goeûe (af: schonc) gevel versiert het huis.
Wîrdt sèhertsend geTegd van iemand die een grote neus
heeft.

944. Wanneer het rookt, zorg dat de rook binnenshuis blijft.
Huiselijke moeiiijkhéden of onaangenaamheden moet men
niet aan de grote klok hangen.
z. b. : 962.

945. Beter een ruit qebroken dan tt huis verloren.
Van twee kiladen moet men 't minste kiezen.
z. b. : 235.

946. Van één vonk brandt een geheel huis af.
Een klein verzuim kan de grootste gevolgen hebben'
z. b. :3113.

947. Vreugd in huis, druk aan de deur.
VËugde en'geluk zijn meestal van -korte duur en worden
vaak-spoedigldoor dioelheid gevol gd.
z. b. : 1841.

9,18, Er gaan niet veel vrienden in een klein huis'
Die arm is, heeft weinig vrienden.

949. Zûnîg|fleid mét vliit bouwt huizen als kastelen.
De"beoefening-van deze deugden is de grondslag van rijk-
dom.

950. Die brand in zijn woning heeft, brengt elders geen water.
Men moet eêrst zijnèigen fouten verbeteren, alvorens ande-
ren terecht te wijzen.

951. Er behoort meer tot een huishouden dan het zoutvat.
Vôôr men trouwt, moet men wel bedenken wat er voor het
onderhoud van een gezin nodig is.

952. Vrede in 't huishouden is de beste geldkoffer.
Eendracht in het huisgezin leidt tot rvelstand.
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953, Met veel houilt men huis, met weinig komt men toe.
Heeft men veel,. d,an mag men er gebruik van maken,
maar ook met minder kan men rondkdmen,

DAK, SCHOUW.
954. Als het- regent, dan regent het op alle daken.

In tijden van voorspoed, krijgl ieder ziin deel daarvan.
955, Die van het dah niet kaatsen krn. bliive uit de baan.

Wie ergens niet tegen bestand is, moet er zich niet aan
blootstellen.
z. b. : 4,23.

956. Hoe hoger dak, hoe lager val.
Hoe hoger men geplaatst is, in hoe hoger mate men de
veranderingen in de loop der zaken ondervindt.
z. b. : 3278.

957. Onder 't strooien dak zijn in ,t lieil de zoetste tonen.
De nederige is meestal het gelukkigst.

958. Vroeg uit, vroeg onder dak, is gezonà en groot gemak.
Vroeg opstaan is gezond.

959. Geen groter gemak dan eigen dak.
Niets gaat boven een eigen tehuis.
z. b. : 1052,

960. Beter een mus in de hand dan een kraai op het rlak.
Het is beter weinig te hebben maai zeker, dan veel dat
onzeker is,
z. b. : 996, 1940, 2573, 2593, 3779,

961, Een spreeuw op het dak rnaakt nog de lente niet.
Uit één enkele omstandigheial kan men geen algemeen
besluit opmaken.
z. b. : 2139, 2561, 2616, 2669, 3037, 3821.

962. De vlam moet binneo het dak blijven.
Huiselijke moeilijkheden of onaangenaamheden moeten niet
aan de grote klok worden gehangen.
z. b. :944.

963. Zwaluwen in't dako guldens op zak.
Wijst op het algemeen verbreide volksgeloof, dat de zwaluw
een gcluksvogcl is.

964, Als de bovenbalk gebroken is, zal de onderste scheef liggen.
,Als de bestuurd"ers zich misdiagen, lévén de onOeiA-aîin
zoncler wet.

745, Daar de schoorsteen rookt, is het goed vrijen.
Wie bemiddeld is, kan eerder aan trouwen denken, dan wie
het niet is.

965. De beste schouwen slaan de minste rook uit.
Ecn waarlijk hoogstaand mens is nederig.
z. b. : 1212,1213, 2903.

966. \ryilt ge brand vermijden, vaagt bijtijds uw schouw.
, Men moet tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

967. Van eigen vlijt ziet men de sclioorsteen roken.
Door werkzaamheid en vlijt komt men tot welstand.

DEUR, VENSTER.
968. De open deur roept de dief.

De gelegenheid om kwaad te doen, verleidt er de mens toe
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