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818. Men kent de man niet aan ziin kleren.
Schijn bedriegt; men kân niet altijd naar het uiterlijk
oordelen.
z. b. :64O,2157-

819. Voor één man staat de processie niet stil.
Voor een kleinigheid, een onbeduidende tegenspoed, mag
men zijn plannen, zijn werk niet opgeven.

29. lVacht u voor eren mân met twee aangezichten.
Wacht u voor een dubbelhartig mens.

538. Zoals de man is, braadt men de worst.
Ieder wordt bejegend naar zijn waarde.
z, b. :325.
Ook:

515. Zulke man, zulke vis.
820, Zo de man is, zo zijn de woorden.

Uit iemands woôrden leert men zijn inborst kennen'
821. Zulke man, zulk werk.

Men kent de mens aan zijn daden.
822, De vrouw draagt meer ult met de lepel dan de man lnbrengl

met de schepel.
Door veikwisting kan een vrouw het huisgezin ten gronde
richten.

823. Een zuinige vrouw is de beste spaarpot.
Door Zuinigheid komt men tot welstand.

824. Ieder kust ziin wouw op ziin manier.
Ieder hanilelt volgens zijn aard en aanleg.

OUDERS EN KINDEREN.

DE KINDEREN AARDEN NAAR HUN OUDERS :

825. De appel valt niet ver van de boom.
826. Iedere appel smaakt bomig.
827. Een appelboom kan geen peren voortbrengen.
828. Zulk een oorsprong' zulk een water.
829. De jonge raven zijn als ile oude gebekt.
830. De takken aarden naar de stam.
831. De tak staat niet ver van de stam.
832. Aan de vruchten kent men de boom.
833. De vrucht is geliik de zucht is'
834. Kwaad voedsel, kwaad broedsel.

ZULKN OUDERS, ZVLIKE KINDEREN :

835. Zulke bomen, zulke peren.
836. Zulke boom, zulke wis.
837. Blauwe duiven kriigen blauwe iongen.
838. Een vette hen hee{t vette kiekens.
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839. Kwsde klok, kwade klepel.
840. Zo de klok ls, zo de klepel.
841. Zulke leest, zulke schoen.
842. Zûke moeder, zulke dochter.
843. Mal moerken, mal kind.
E44. Een raaf broedt geen kanarievogel @f :. geen[sijsje).
845. Van raveneiers komen ravenkiekens.
846. Uilen broeden uilen.
847. Zùke vader, zulke zoon.
848. Yreemd koetje maakt vreemd kalfje.

Dwaze ouders hebben ook dwaze kindercn.
E49. De kleine apen doen de grote na.

De kinderen volgen de voorbeelden van de ouderon.
Ook :

E50. Ge[jk de ouden zongen, zo piepen de iongen,

GOEDE OUDER,S KUNNEN OOK \ryEL SLIiCHTE KINDEREN
HEBBEN :

851.
852.
853.
854.
855.
856.

858.
859.
860,
86r.
862.
603.

Van de beste boom komen er ook vernepen vruchten.
Ult een broeilsel komen kiekens van allerlel kleur,
Een vroom geslacht brengt wel boeven voort.
Een goede koe heeft wel een kwaad kalf.
In iedere kudde is een rulg (o/: schurftig) schaap,
Op dezelfde stam groelen verschillende vruchten.

In een groot gezin zal men vaak naast goede, ook slechte
kinderen aantreffen.
Iulaar :

857. Yiooltjes groelen ook tussen onkruid.
Ook in slechte of minder gunstige omgeving kan men
goede kinderen aantrelTen.

DE KINDEREN YOLGEN DE VOORBEELDEN VAN HUN
OUDERS :

Het kalf volgt de koe.
Voorgedaan is nageleerd.
Zo voorgepepen, zo nagedanst.
Steelt de vos, zo steelt het vosken ook.
H_et geitie huppelt ln het groen en zo zal ook haar jongske doen.
Als de herder doolt, dolen de scbapen.

Wanneer de ouders slechte voorbeelden geven, zullen ook
de kinderen de slechte weg bewandelen.

AFKOMST.

863. Een arend brengt geen duiven voort.
Een dapper man heeft geen lafhartig kroost.

864. Goed bloed kan niet liegen.
Het bloed (de afkornst) verloochent zich niet.

865" Het bloed kruipt wââr het niet gaan kan.
Bloe.dverwantschap kan men altijd bespeuren.
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