
70

907. 's Kinds willeken groeit in den bos.
De kinderen moeten niet doen wat ze zelf willen. maar wat
hun ouders willen.

908. Lleve kinderen mogen wel een potje breken.
Die men gaarne lijden mag, geelt men veel toe.

909, Men kan een kind wel te veel wiegen.
Men kan aan een zaak ook wel te veel zorg besteden.

910. Men moet het klnd geen mes ln handen geven.
Men moet aan niemand iets toevertrouwen, waarmee hij
kwaad of nadeel kan veroorzaken.

9ll" Men moet het kind niet met het badwater rpegwerpen.
In zijn ijver om het verkeerde in een zaak âan te tonen
of weg te nemen, moet men de gehele zaak niet alkeuren
ol bederven.

912. Miin kind, schoon kind!
Ieder houdt het zijne voor het beste.
z. b. : 554, 681, 754,919, 2068,2166.

913. Schreiende kinderen maken zingende moeders.
Maar later is het dikwijls : zingenile kinderen maken schrei-
ende moeders.

914, Wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt ze.
Zie nr,9Ol.

915. Een kinderhand ls gauw gevuld,
N{en kan een kind met weinig tevreden stellen.

916. F,erst oomken en dan oomkens kinderen.
Men zal eerder voor zichzelf dan voor anderen zorgen
(eerder voor bloedverwanten dan voor vreemden).
z. b. : lt09. 2152.

917. De ouders eten met de kinderen.
God zegent de ouders ter wille van de kinderen.

918. Van wijze ouders komen wel zotte kinderen voort.
Goede ouders kunnen wel slechte kinderen hebben; ook :

cen verstandig mens kan wei eens een dwaasheid begaan,
z. â. : 851-855.

6tI. Iedere boer meent det zijn ekster een gans is.
Ieder houdt zijn kincleren voor de beste.
Ook:

919. Elk meent zijn uil een valk te ziin,
z. b. :554,754,2068.

920. Het is veeltijds het beste veulen dat zijn halster breekt.
Een kind mag wel eens uit de band springen.

921, De kat muist best als zij jongen heeft.
Die kinderen heeft, zorgt voor hun voordeel.

922. IB,eler jong gestorven dan oud bedorven"
Troost bij't sterven van een kind.

7l

HUIS EN HUISHOUDEN.

HUIS.

923. Als_het huis brandt, warmt m€n zich bij de kolen,
Ult een-groot verlies moet men nog trachten te redden wat
er te redden valt.

924. Als.'t huis gebouwd is, breekt men de stellins af.
Als men iemand niet nreer nodig heeft,"ontslaat men zich
er van.
z. b. : 653,1732.1733.

JJ. I)ie gaarne. zijn huis verkoopt, versiert zijn gevel.
F,en mglsJg:..dat gaarne trou*'en wil, besteedt veel zorg aan
haar uiterlijk.
Ook :

^ll. Pi" zjin huis -verkopen wil, schiltlert dikwijls de gevel.tzJ. t)te ln- e_en gtazen huis woont, moet geen stenen op zijns buur-
mans dak wcrpen,

Onderneem niets, dat voor u zelf slechte gevolgen kan
hebben.

926. Die niet wll bestolen worden, moet ziin huis sluiten.
Die zich niet aan gevaar'wil bloôtstellen, moet de gelegen_

__- _ heden daartoe verÀijden.
150. E,en huis vol kinderen is een korf vol eieren.

De, opvoeding van de kinderen vereist ve,el zorg.
z. b. : 9O4-

927. Groot huis, groot kruis.
Grote huishouding, grote zorgen; wie veel bezit, heeft
ook veel zorsen-

928. 't I: Jnoeilljk oË te stelen in 't huis waar de baas zelf dief ls.
Drc zel't ntet deugt, vertrouwt een ander niet.
z. b. : 98O,3215.

793. Klein huis, kleine zorg,
Hoe minder men 6ezit, hoe minder zorgen men heeft.
Ook :

929. Kleine hullhouding, kleine zorgen.
- z.b. : 794,799,800,990. -

930. 't Is kwaad buisbouden'met onwilliee knechten.
Met onwillige mensen komt me*n niet verder.

- - z. -b. : 756, 2441, 2449, 2496, 2568.
931, Menigeen..let er_niet op-wiens'huis brandt, als hij zich mag

warmen bij de kolen.
De mens is van nature meestal ikzuchtig en denkt slechts
aan eigen voordeel.

932. RijI huls is niet atrijd rijkmans huis.
Schijn bedriegt. 

-

933. Wie zijn huis bouwt op het ijs, is of gek of niet wel wiis.
Om te kunnen slagen, moet een-onderneming op degelijke
grondslagen gevestigd ziin.

934. Wijd van huis is attijd iijk.-
Geloof niet te licht een vreemdeling.
z. b. : 1528.

935. Zoveel hnizen, zoveel ilaken.
Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
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