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783. Geliik geaard, geliik gepaard.
Al wat onderling overeenkomt, voelt zich tot elkaar aan-
getrokken.
Ook :

784. Gelijk mint gelijk.
z. b. :1452-1468.

785. Lieden van geliike aard zijn te zamen wel gepaard.
Personen van gelijke stand en gelijke aanleg passen het best
bij elkander.

?86. 's Mans moer is de duivel over de vloer.
Schoonmoeders brengen vaak onaangenaamheden of ruzie
in het gezin; want :

787. Waar twee Grieten in huis wonen, behoeft men geen blaffende
hond.

Er dienen geen twee vrouwen in één huis.
?E8. Het is altijd rouwen en trouwen.

De wereld is vol afwisseling.
789. Hertrouwen, herbakken en herboteren zijn ilrie dingen die niet

en deugen.
790. Van woeg opstaan en laat trouwen, doet niemands hoofd zeer.

Vroeg opstaan is gezond.

HET HUISGEZIN.

791. Een kleine haard behoelt slechts weinig hout.
o"f :

792. Weinig hout is genoeg voor een kleine oven.
Voor een klein gezin heeft men geen groot inkomen nodig.

793, Klein huis, kleine zorg.
Hoe minder men bezit, hoe minder zorgen men heeft; ook :

kleine huishouding, kleine zorgen.
794. Klein kramer, klein kraam.

Voor.een klein gezin heeft men ook niet veel nodig.
z. b. : 799,800, 990.

795. Als de man van huis is, is 't ammelaken verloren.
Als het hoofd van 't gezin ontbreekt, is de huishouding
in de war.

796. Als de man wel wint, 't wijf dan wel spint.
Alles gaat goed in het huishouden wanneer de inkomsten
voldoende zijn.

797. Groot schip, grote zorg.
Grote huishouding, grote zorgen.
Ook :

?98. Groot schip, groot water.
Een grote huishouding kost veel geld.
Daarentegen:

799. Klein schip, klein zeil.
Kleine huishouding, kleine zorgen; voor een klein gezin
heeft men ook niet veel nodig.
Ook :

800. Kleine vogeltjes maken kleine nestjes.
z. b. : 794,929,99O.

801. De vlam moet binnen het dak bliiven.
Huiselijke moeilijkheden of onaangenaamheden moeten niet
aan de grote klok worden gehangen.

802.

803.

804.

80s.

806.
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Het is stil waâr 't nooit waait.
In ieder huisgezin wordt wel eens getwist.

Een goede haan drinkt nooit, zonder zijn hennen te roepen,
Een goed huisvader zorgt eerst voo r iljn gezin.

De zon wil ook wel door kleine raamoiès ichiinen.
Ook in een klein, nederig huis, in mindere'stand, enz. kan
men gelukkig zijn.

Veel,verdoen el weinig winnen, is 't verderf iler huisgezinnen.
Men moet de tering naar de nering stellen.

Ongelijke delen maken schele broeders.
Men verwekt afgunst wanneer men iemand boven een
ander bevoordeelt.
z. b. : 115.

MAN, VROUW.

795. Als de man van huis is, is 't ammelaken verloren.
Als het hoofd van 't gezin ontbreekt, is de huishouding in
de war.

807. De derile man brengt de spraak (o/..de praat) aan.
Een goede zaak moet men niet al te gauw opgeven, zells
al is ze een paar maal mislukt.
z. b. : 2902,3160,3985.

808, De dertiende man brengt de dood aan.
pool 't volksgeloof wordt dertien als een ongeluksgetal
beschouwd; vandaar het bijgeloof dat, wanneei men-met
dertienen aan tafel zit, een van de aanzittenden in de loop
van het jaar zal sterven.

809. De man in laarzen kent de man in schoenen niet.
De opkomelingen zijn altijd overmoedig.
z. b. :1487-1491.

810. De oude smaakt altijil naar de jongen.
Zoals men in de jeugd is, blijlt men ook op latere leeftijd.

811. Een klein man velt wel een grote bôorn,
Als men maar volhardt, bereikt men zijn doel wel.

812. Een man over boord, een eter te minder.
Als cynische troostbemerking bij het afsterven van een lid
van het huisgezin.

813. Een man zonder geld is een schip zonder zeilen.
Zonder geld kan men niets uitvoeren.

814. Geen rnan zo wijs, of hij kan dwalen.
Ieder kan missen.

815. Het is een wijs man, die horen en zwijgen kan,
Te veel spreken schaadt.
z. b. :1582-1585,

816. 't Is van de oude man dat men de wijsheid leren kan.
Oude mensen hebben veel ondervinding; men moet dus
naar hun raadgevingen luisteren.

817, Men kent de man aan ziin rrienden.
Men wordt vaak beoordeeld naar de personen met wie
men omgaat,
z. b. :1450,
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