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1054. As ligt aan de haard.- - -Wî;Ai géi"ËA t-.t iemand die allerlei onderstellingen uit-
spreekt, in zinnen die beginnen met a/,r (as).
z. b. : 3O82,3296.

1055. Twee honden aan dezelfde haard bijten elkander.
Personen die hetzelfde beroep uitoefenen, benijden elkander
en trachten vaak elkander te benadelen.

1056. Te veel vuur in een stoof doet ze branden,
Te veel schaadt.

1057. Eigen vuurstee warmt best.
Men bevindt zich nergens beter dan thuis.
z. b.:497,3301.

1058. Wie ziin vuurtje maakt te groot, brengt zich zelven in de nood.
Wie boven zijn stand leeft, vervalt tot armoede.

1059. De oven verwijt de schoorsteen, dat hii zwart is.
Men verwijt een ander wegens gebreken, die men zelf heeft.
z. b. : 253, lO2O,1422-1424.

1060. Weintg hout is genoeg voor een kleine oven.
Voor een klein gezin heeft men geen groot inkomen nodig.
z. b. : l05l.

BED.

1061. Al ls het bed nog zo breed, men kan er wel afrollen,
Al is men nog zo rijk, door verkwisting kan men wel tot
armoede vervallen,

779. Ns het bed scheurt, verstuiven de pluimen.
Wanneer de dood een huwelijk ontbindt, worden de bezit-
tingen overal verspreid.

1062. Die zijn bed verkoopt, moet op de stenen slapen.
Gedane zaken hebben geen keer, en wanneer zij slecht uit-
vallen, moet men er de gevolgen van dragen.
z. b. : 492,1367.

1063, Ge moet uw bed maken voordat ge slapen gaat.
Vooraleer iets te beginnen, moet men de nodige maatregelen
nemen.

1064, Maak uw bed zoals gii slapen wilt.
Men moet zijn lèven inrichten zoals men het hebben wil.

1065. Menigeen maakt het bed klaar voor een ander en komt zelf op
stro te liggen.

Velen gaan ten onder aan hun inspanning, die pas later
door hun opvolgers tot een goed einde wordt gebracht.

1066. Men moetzich niet uitkleden voor men te bed gaat.
V6ôr zijn dood moet men zijn goederen niet aan toekomstige
erfgenamen schenken,

f067. Op harde bedden slaapt men wel.
Een werkman, vermoeid door de arbeid, slaapt beter op
een hard bed dan menig rijke, na een dag van nietsdoen op
€en bed van veren.

1068. Wie zich een goed bed spreldt, slaapt zacht.
Wie spaart en tijdig voor de toekomst zorgt, zal een rustige
oude dag hebben.

1069, Die elke pluim wil zien en raken, zal niet licht een bedde maken.
Men moet niet alles even nauwkeurig onderzoeken,
z. b. : 506,2811.
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1070. Veel pluimpjes (o/: veertjes) maken een bed.
veet ttêintjes-maken-eén groot; versmaad dus het kleine
niet.
z. b. : 420,1037,1977'2092-21O7.

I80. Steek uw voet niet verder dan uw bcd lang is.
of:

/E1. Men moet de voeten niet verder steken dan het laken'
Men moet de tering naar de nering stellen.
z- b. : 21,58, 938, 1053, tr098, 2088-2091, 3983.

1071. Die slapen ônder tt ielfde âeken, kriigen dezelfde streken'
Wie^met slechte mensen omgaat, wordt zelf ook slecht.
z. b. : A\Mn-1439.

1O72. H,et oorkussen van de boze is bezet met doornen.
De boze vindt zijn straf, onder anderen door gewetens-
wroeging.
Daarentegen :

1073, Een zuiver geweten is een zacht oorkussen.
Wie een2uiver geweten heeft, slaapt rustig.

TUIN,

1074. Uit een niet omheinde tuin ziin de bloemen gauw geplukt.
Als men geen voorzorgen neemt, wordt men licht bedrogen
(benadeeld, enz.).

1075. Iedàr heeft in zijn eigen fuintie genoeg tc wieden.
Onderzoek eerst uw eigen geweten, verbeter eerst uw ergen
fouten, voordat gij kwaad spreekt over anderen.
Ook :

1076. Wieil eerst uw eigen tuintje schoon, en dan ilat van uw buur-
man.

1O77, De vos groet dan alleen de heg, wânne€r hii in de tuin wll.
Wacht u voor de vleiers.

VERHUIZEN.

1078. Verhuizen kost bedstro.
Verhuizen is een duur werk (niet alleen wegens de onkosten,
maar ook wegens de beschadiging aan meubelen, enz.);
dus : blijf waar ge zijt.
Ook :

1079. Driemaal verhnizen kost evenveel als eenmaal brand.

BUUR.

1080. Een goede buur is beter dan een verre vriend.
Buren kunnen ons eerder hulp verlenen dan bloedverwanten
of vrienden die veraf wonen.

941. Als uw buurmans huis brandt, is het tiid dat gii uitziet.
Men moet zich spiegelen aan het ongeluk van anderen.
z. b. :3224.

108t. Al te goed is buurmans gek.
Dià al te goed is, ùordt meestal het slachtoffer van zijn
goedheid.
z. b. : 467,524, 120l-1204.
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