
60

717. Men moet met een za g kunnen boren en met e€n boor kunnen
z gen.

Men moet zich in alle omstandigheden weten te behelpen.

6t

729. Vriiers eed en minneklachten, moet
achten.

Woorden en beloften van geliefden
dig vergeten.
Ook :

men niets dan grillen

worden dikwijls spoe-

730. Eden van schippers en beloften van wijers zijn maar windn als
de nood over is.

731. Jagers en vrijers hebben heel wat gemeens.
Beide houden van overdrijving.

732. De schoonheid der vrijster ligt in 's vrijers oog.
Wat men liefheeft vindt men mooi.

733. De beste paarden zijn op stal te koop,
Wordt gezegd tegen een trouwlustig meisje, dat zich te veel
op de voorgrond wil plaatsen.

734 De duurste schepen Iiggen langst aan wal.
Te veel eisende meisjes blijven meestal ongehuwd.

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

736. Als een oude schuur brandt, is er geen blussen aan.
Als een oud mens verliefd is, is er geen houden aan.

737, Vuur bii vlas brandt wonder ras.
Het is niet altijd goed, dat jongelieden van beide geslachten
bijeen zijn.
Ook :

738. Waar 't werk bij 't vuur ligt, is brand te wezen.
Zie ook hierboven, nr.1l9.

BRUID,

739. Als de bruid is in de schuit, dan zijn de mooie praatjes uit.
Als de bruid getrouwd is, houden de complimenten op;
ook : als men zijn doel bereikt heeft, vergeet men licht wat
men beloofd heeft.
Ook :

740. Als de bruitl is in de schuit, dan zijn de beloften uit.
741. AIs de bruid is aan de man, dan wil elk ervan.

of:
142. Als de bruid verpast is, wordt zij gewild.

Wat verkocht is, wat niet meer te krijgen is, zou iedereen
willen hebben.

743. Die geldeloos en weeldeloos is, wat doet hij met de bruiil?
Men moet niet aan trouwen denken zolang men niet over
een voldoende inkomen beschikt.

744, Een bedroefde bruid maakt een blijde vrouw,
Een minder aangenaam begin kan best een gunstige wen-
ding nemen; droefheid kan in blijdschap verkeren.

745. l,en lelijke bruid behoeft veel opschik.
o.f :

746. E'en vuile bruid heeft veel pârerens aan.
Opschik dient vaak om minder goede eigenschappen te
verbergen.

747. H.et is de schoonste bruid niet, die meest opgesmukt is.
. Men kan niet steeds naar het uiterlijk oordelen; schijn
bedriegt.

HUWELTJK EN GEZIN.

VRIJEN.

567. Yrijen is een leugenachtig ambacht,
Vôôr het l-ruwelijk ziet men vaak alleen de mooie kant van
de dingen, elkanders goede hoedanigheden, enz.

718. Als de rechte Adam komt, gaat Eva mee.
Elk meisje wil wel trouwen, als ze de gewenste man maar
vindt.

.386. Minnebrieven zijn met boter verzegeld.
Mooie woorden en beloften in minnebrieven uitgesproken,
worden vaak spoedig vergeten.
z. b. :749.

-10. Die gaarne zijn huis verkoopt, versiert zijn gevel.
of:

"11. Die zijn huis verkopen wiln schildert dikwijls de gevel.
Een meisje, dat gaarne trouwen wil, besteedt veel zorg aan
haar uiterlijk.

719. Nat hooi raaht licht aan het broeien.
FIet is gevaarlijk jonge mensen van beiderlei kunne alleen
te laten.

720. Geliefdens kijven doet liefde beklijven.
Wanneer twee geliefden hebben getwist, wordt gewoonlijk
hun lielde door de verzoening nog inniger.

721. Nooit lelijk lief, nooit schone koolzak.
Wat men liefheeflt, vindt men mooi.

722. Elk prijst zijn Grietjen, al is het begromd.
Ieder houdt het zijne voor het beste.

723. Aanzien doet vrijen.
Door elkaar vaak te zien, komt men tot nadere kennis-
making.

724. Die ver gaat vrijen, bedriegt of wordt bedrogen.
want, die van verre komt kan zich licht anders voordoen
dan hij is.

725. Goed vrijen is zachtjes praten en hard liegen.
726. Beschaamde vrijers maken onbeschaamde vrijsters.

ln liefde is verlegenheid niet aan te raden.
727. F,ens vrijers huishouding rnaakt niet rijk, al regende het ook

goud door het dak,
De huishouding van een vrijgezel is doorgaans kostbaar.

728. Een vrijer kreeg welhaast een yroulv, wist hij slechts, waar hij
vrrlen zou.

De keuze van een vrouw is dikwijls moeilijk.
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