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VLOER, VLOERKLEED.

999. Als iedcr ziin vloer keert, dan is 't in alle huizen schoon'" " --\;A;;-tn-o'"1 
tiâcirten zijn eigen fouten te verbeteren, in plaats

vàn àanmertingen te makén op de fouten van anderen'
z. b. :1617.

1000. 't Is licht dansen op een anders vloer.
Mèn spuatt meeital niet wat aa4 e91-qn{9r toebehoort'

". 
i.' 4lt, gg3, 1975, 3005, 3814, 3843' 3945.

1001. Hoe hoger zolder, hoe lager vloer.-
Veel-praten is een teken van klein verstand'
z. b. :88,3999.

1002. Aard is een vast kleed.-"*' '-M"î -véitoochônt nooit zijn aard, zijn aangeboren eigen-
schaPPen.

HUISRAAD : TAFEL, KAST, VERLICHTING, ENZ.

J51. Die de talel dekt, heeft de meeste kost. 
-"--' .--Wi; 

g"Gge"IéiO heeft om zich te bevoordelen, maakt er
gebruik van-
'2, b. : 366, 2195, 2813' 2899, 2919, 2996' 3081'

zsl Gekken en (wastei schrijven hun namen gp.tâlels en kasten'
Het zijn dwazen die overal hun naam scbrUven'
z. b. : 25O.

1003. Zei-Cen pult op een (goutlen) stoel, hij springt weder naar de

Poel.'- ltien verloochent nooit zijn aangeboren hoedanigheden'
z. b, : 2351' 2493.

1004. 't Is beter spiegel te zien dan spiegel t-e zijn'
H;tËdt"fierinÀ te trekkèn-uit het-ongeluk van anderen'
âân Oat anderen ùt ons voorbeeld moeten leren'

1005. DtJiich aan 
"en 

ander spiegelt, spiegglt zich zacht''-*' --dt,;kkit hij; dié teri'ng-treÉt 
-uiahet 

o,n-geluk van anderen'
1006. Wie borg btiitt,-geeft de sleutel -van zlin geldkast'----' Ditii;ht Ëôifwordt, zal vaak genôodlaakt worden om voor

anderen te betalen.
1007. De lamp kan zonder olie niet branden.

Zonâer geld kan men niet leven.
z. b. :1929.

100s. DË'h;'U-itrî van dc lamp wil genieten, moet er olie in doen'
Zonder moeite bekomt men niets.

1009. Men kan niet huilen en de lamp vasthotrqen'
Men kan geen twee dingen tegelijk doen'

1010, Grote lantaarn, klein licht.----- --ôie hèf meéste fraten en het hoogste woord voeren, heb'
ben het minste verstand.

t011. De-kaars die duister brandt, moet men de neus afniipe.n'. .
De onbeschaamde moet men met onbeschaamdnelc aI-
wijzen.

1012. De kâars die Yoorgaât, Iicht best. 
-' " ^ -' -'c;;i itèèâs trlt"eoeâe voorbeeld, .wan-t--voorbeel den trek ken'

1013. Wai baten kaars ei'bril, als de uil niet kijken wil ?

Met onwillige mensen is niets te verrlchten'
z. b. :231.
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9f. Ailemans neus is geen kapstok.
Vertel niet te veel, want ieder kan niet zwijgen

1014. Als de pot gebrohen ls, maakt men weinig werk van de stukken.
Als de man dood is, denkt men niet meer aan zijn diensten
en laat weduwe en wezen aan hun lot over.

1015, Als de pot kookt, dan bloeit de vrienilschap.
Als men rijk is, heeft men veel vrienden.
z. b, :1984.

1016. Ats de pot ledig is, valt er niet te schrapen.
Waar niets is, valt niets te halen.

1017. Als de pot te vuur is, moet hij gekookt worden,
Wie zich in een onderneming steekt, moet er zorg voor dra-
gen; ook : wat men begonnen is, moet men ook voleindigen.
z, b, : 1118,2968, 3130,3774.

1018. De pot die gedurig geroerd wordt, schuimt wel, maar kookt
niet tloor.

Het is niet goed, steeds van woonplaats ol van beroep te
veranderen.
z. b. : 646, 1233, 1996, 2828,2829, 2918.

1019. De pot heeft dikwijls wat anders in, dan 't opschrift meldt.
Men mag niet altijd naar het uiterlijk oordelen, schijn
bedriegt.
z. b. : 545,

1020. De pot verwijt de ketel dat hij zwart is.
Men verwijt een ander wegens gebreken, die men zelf heeft.
z. b. : 253,1059,1422-1424.

1021. Die de pot breekt, betaalt de scherven.
Die de schade veroorzaakt, moet ze vergoeden.
z. b. :1O48.

1022. Een aarden pot bij een metalen kan nimmer iets dan nadeel
halen.

Wie riret personen te doen heeft, die machtiger zijn dan hij,
lijdt veel schade.

1023. Gebroken potten zijn niet te helen.
Gedane zaken hebben geen keer; daarom : bezint eer gij
begint.

J02. Gebarsten potten duren het langst.
Zwakke ol ziekelijke mensen leven soms lang.
e. ô. :300-303.

1024. Men wordt slechts vuil gemaakt (o/.' bekrozen) door een vuile
pot.

Het is meestal slechts door vuige lieden dat men belasterd
wordt.
z. b. :3838.

1025. Overal vindt men gebroken potten.
Men vindt overal slechte mensen.

1026. Schrapen helpt niet, als de pot leilig is,
Het is te laat om maatregelen te nemen als het kwaad
gebeurd is; men moet tijdig zijn voorzorgen nemen.
z. b, : 380,423,494,1322-1328.

1027. Te veel gestookt, doet de pot overlopen.
Alle overdrijving schaadt.

1028. Tussen pot en glas spant de duivel zijn net.
Dronkenschap is de oorzaak van veel kwaad.
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