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748. Het is vergeefs gepijpt, als de bruid niet dansen wil. ..
Met onwillige of koppige mensen komt men niet verder.
z. b. : 2284,2441,2449,2486,2568.

749. Ieder meent, dat zijn bruid de knapste is.
Ieder houdt het zijne voor het beste.
z. b. : 554, 681, 919, 2068, 2166.

750. leder streelt ziin bruid op zijn manier.
Ieder handelt volgens zijn aard en aanleg.

751. Men kan wel dansen, al is het niet met de, bruid (o/ .' met de
prins).

Men kan wel vergenoegd zijn, al bereikt men niet het
hoogste.

752. Men trouwt de bruid zoals ze is.
Men moet zich schikken naar de omstandigheden.

753. (Aan) Onwillige bruiden is het kwaad dansen leren.
Met onwilligen komt men niet verder.
z. b. : 2284, 2441, 2449, 2486, 2568.

754. Een schroomvallig hart won nooit een schone bruld.
Wie al te beschroomd is, zal zijn doel niet bereiken.

755. Het geld is de bruidn waarom gedanst wordt.
Het geld is de spil waarom alles draait.

756. Die het geluk heett, leidt de bruid ter kerk.
Het geluk doet soms meer dan verstand, en het komt dik-
wijls wanneer men het minst verwacht.

757. Men ziet aan de bruidleider wel, wat bruid het is.
Men kent een mens meestal aan ziln gezelschap.

BRUILOFT.

758. De ene bruiloft brengt de anilere voort.of:
759. Van bruiloften komen bruiloften.

Op een bruiloft wordt vaak kennis gemaakt voor een vol-
gend huwelijk.

760. [Iet is altijd geen bruiloft.
Men kan niet altùd pret maken; alles gaat niet steeds naar
wens.
z. b. : 3O43.

761. Zulke bruiloften, zulke pasteien.
Men moet alles regelen naar de omstandigheden.

762" Menig bruiloftskleed is met zwarte baai gevoeid.
Bij het huwelijk weet men nog niet *at ons ln de toekomst
te wachten staat.

HUWELIJK.

763. Die geen katten lijden mag, zal geen schone vrouw kriigen.
Door het bijgeloof werd de kat vaak vereenzelvigd met een
heks. Deze wreekt zich nu over de haar aangedane smaad,
9p de?q of soms nog op ergere wijze - slecht weer op de
huwelijksdag, enz.

764" H.et heett veel snaps aan om van tien zinnen er vijf te maken.
Een huwelijk aangaan is een zaak van groot belang.
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765. Wie de dant trouwt om haar want, verliest het want en houdt
de dant.

Wie alleen trouwt om 't geld en niet uit liefde, zal zelden
gelukkig zijn.

766. Geen houwelijk of 't heeft iets berouwelijk.
Verdraagt dus geduldig elkanders gebreken.

767. Als__'t huweFik is om 't gelletje, dan wordt het vaak een helletJe.
Wie enkel om het geld trouwt, komt meestal bedrogen u:it.

768. Als je wat beleven wilt, dan moet ie trouwen,
In het huwelijk komt men veel tegen.

769. Schoon voordoen is hall verkocht, naar 't heeft er veel in druk
gebrocht.
Wanneer na 't huwelijt blijkt, dat men zich mooier voorge-
daan heeft dan men is, leidt dit vaak tot onaangenaam-
heden.

770. Wie trouwt omtrent zijn ouile jaren, die laat zijn goede dagen
varen.

Ee_n_huwelijk op late leeftijd brengt doorgaans nog weinig
geluk'

771. Eerst lokkebrood, dan stokkebrooil.
Als men eenmaal getrouwd is, houden de complimenten op.

772. Fen ouil man met een jong wijf is niets dan eeuwig huisgekijf.
Jeugd hoort bij jeugd.

773. Er ls geen potje of er past een ileksel op (of : er ls geen pot zo
scheef, of er pâst een deksel op).

Ieder kan wel een wederhelft vinden; ook : aan alles is een
mouw te passen.

774. De _oude schepen (o/: ilure schepen) blijven aan wal (o/.. aan
land).

Oude meisjes worden niet meer ten huwelijk gevraagd.
775. Komt de nieuwe broek aan het ourle wambuis, dan scheuren

de vetergaten uit.
Een oud man, die een jonge vrouw trouwt, ligt spoedig in
het graf.

776. Een oude bok lust ook nog wel een groen blaadje.
Wordt gezegd varr een bejaard man, die met een jongere
vrouw verkeert of gaat trouwen.
Ook :

777. Aude katten lusten ook melk.
778. Die eens het geweer gedragen heeft, wil wel weder dienen.

Vy'ordt vooral gezegd van trouwlustige weduwen.
779. AIs het bed scheurt, verstuiven de pluimen.

Wanneer de dood een huwelijk ontbindt, worden de goederen
overal verspreid.

780. Ongelijke âaral dient niet gepaard.
Personen van ongelijke aard en afkomst passen niet bij
elkander.
Ook :

781. Een os en een ezel dienen niet aan één ploeg.
782. De plaats van de gier is niet naast de duif.

Maar :
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