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969. Een open deur bekoort zelfs tle vrome.
z. b. : 1543.

61, E;en open deur, €en open mond, dat zeilt er menig in de grond.
Verkwisting leidt tot armoede.

970. Men moet geen deur openen om een venster te sluiten.
Men moet zich aan geen groter gevaar blootstellen om éen
kleiner te ontgaan.

971. Veeg eerst voor uw eigen deur, en dan voor die van uw buurman.
O-nderzoek eerst uw eigen geweten, verbeter eerst uw eigen
fouten, voordat gij kwaad spreekt over uw naaste.

972. Iilet is de ene bedelaar leed, dat de andere voor de deur staat.
Personen die hetzelfde beroep uitoefenen, benijden elkander
vaak.
z. b. :995,15O1.

973. De duivel danst niet altijtl voor één mans deur.
Het ongeluk treft niet altijd dezellde persoon.

250. Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en gdazen.
Het zijn dwazen die overal hun naanr schrijven.
z. b. :251.

974. 't Geld doet alle deuren open.
Wie geld heelt is overal w-elkom.
z. b, : 700, 976,983.

975. H.et geluk staat niet stil voor iemands deur.
Mèn moet van de gunstige gelegenheid gebruik maken, -de kans grijpen wanneer ze zich voordoet.
z. b. :18O6.

976. F,en zilveren harner verbreekt ijzeren deuren.
Voor geld krijgt men alles gedaan.
z. b. : 974,983.

977. }Iet is goeil, een hek voor zijn tleur te hebben.
Het is goed voorzorgen te nemen, zich tegen schade of
onaan genaamheden te vrijwaren.

978. Arme lieden moeten achter de deur staan.
In de wereld worden meestal slechts geld en rijkdom geteld.

979, De beste schooier gaat wel eens een deurtje voorbij.
Ieder kan missen, zelfs de bekwaamste.
z. b. : 448, 622, 655, 667, 2438, 2452, 27A8, 3121, 3t26'
3270,3790,3963, 4021.

980. Voor eens vissers deur is 't kwaad vissen.
Die zelf niet deugt, vertrouwt een ander nist.
z. b. : 928,3215.

981. Waar de vlijt de deur uitgaat, komt de armoede het veruter in.
Door luiheid vervalt men spoedig tot armoede"

982. AIs de wervels los zijn, dan klappen de deuren.
Waar het gezag ontbreekt, lopen de zaken in de war.

983. 't Geld is een sleutel die op alle sloten gaât.
Met geld is men ovelal welkom.
z. b. : 104,974.

De sleutel, die altoos in rle hand is, roest niet.
Alleen rust maakt roest; arbeid is dus noodzakelijk"
Ook :

De sleutel die men bii zich draagt, blijft altijd blank.
Een gouden sleutel opent de poorten der hel.

Hét geld, slecht gebruikt, leidt tot zonde en verderf; ook
rnet geld vermag men alles.

984.

985.
986.
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987. Veel sleutels yerwârrcn 't slot.
Waar velen tegelijk zich met iets bemoeien, komt het ge-
woonlijk verkeerd uit.
z. b. :392.

21" M.en kan niet uit het venster kijken, als men geen hoofd heeft.
Men kan iets niet behoorlijk uitvoeren, wanneer men niet
over de nodige middelen beschikt.
z. b. : 32,128,136,164,2466,

988. Veel op 't venster, weinig in de winkel.
Grote pronkers, kale jonkers; pochers lijden meestal
gebrek.

9tt9. Vuile ruiten verraden morsige inwoners.
Naar hel uiterlijk kan men vaak iemands karakter beoor-
delen.

KAMÏ]R., KAUKEN, ZOLDER.

990. Kleine kamers hebben kleine portalen.
Voor een klein gezin heeft men slechts geringe kosten.
z. b. : 791, 792, 794, 799, 800,

108. Ilet oog vân de vrouw maakt de kamer net.
Ivlen vaart er het beste bij, wanneer men zelf over zijn zaken
gaat".
z. b. : 6t4,623,2351, 2909.

991. Die niet braden kan, blijve uit de keuken.
Men moet zich niet bemoeien met zaken, die men niet
kent.
.2. à. .'558,3200.

992. Nén keuken kan geen tw€e koks bevatten.
Er rnoet maar één zijn die gebiedt.
z" b. : 257, 624,2624,3114.

993, Èlet is goetl koken ln anilermans keuken.
Men spaart meestal niet wat aan een ander toebehoort.
z. b. : 471,1000, 1975,3005,3814,3843,3945.

994, Vette keukeno magere beurs (a/: testarnent).
Die veel verteert, kan weinig sparen; wie rijkelijk leeft, zal
weinig geld nalaten aan zijn erfgenamen.

995. I{et is de ene hond leed dat de andere in de keuken loopt.
Personen die hetzelfde beroep uitoelenen, benijden elkander
vaak.
z" b. : 972, l50l.

996. Beter één turf in de keuken, dan duizend op het veenland.
Zeker hebben is best.
z. b. : 96O,1940,2513,2593,3779.

997, lloe hoger zolder, hoe leger vloer.
Veel praten is een teken van klein verstand.
z. b, : 88,226A,3277,38!1, 4043.

998. Men moet rle kat niet in de kelder sluiten.
Men moet iemand niet plaatsen, waar hij kwaad of schade
kan veroorzaken.
z. b. : 2381,2517,2737 .
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