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Wat van eksters kornt, huppelt gaarne.-" ï;;è;i-;értooéËent'iriet-licht de hoedanigheden, hem
door zijn afkomst aangeboren.
Ook :

Al wat van katten komt is happig naar de muis.
De kat laat het muizen niet.
Kattenkinderen muizen wel.
Hèt moeit zich al met muizen wat van katten komt'
De ton ruikt altiid naar de haring.-'Ë;-Tô;i-âitlid wette opv-oeding men gehad heeft, van

welke afkomst men is.
of:

872. Hetiat ruikt naar de wijn, die er in is'
873. De viizel riekt altijd naâr het look.
874. De vis aardt naar de zee.
542, De wiin smaakt altijd naar de stok.

OPVOEDING.

450. F.en huis vol kinderen is een korf vol eieren' -'--- --De ôpvoeding van de kinderen vereist veel zorg'
875, Kleine kbeien hebben ook horens.-'-' --Ki;A;-."" tuiite.in i"ttétp; w""t dus voorzichtig in uw

gesprekken in het bijzijn van kinderen'
Ook :

876. Kleine muizen hebben gxote oren.
120. Kleine poties hebben ook oren.
f/l. Vreemde ogen dwingen best.---' -Èila;téî 

ttètuJn uààù"*eer ontzag voor vreemden, dan
;;;-itG -oud"ts of bloedverwanten, daar deze laatsten
dikwijls te toegevend zijn. - .

8??. Die de rôede spaart, haat ziin- kind'"' ' ' -'-wË ;ij" i.i'{d;.è;;;;d riit àpvoeoen, moet ze soms bestrar-
fen.

878. Aanien klein vogeltie past geen gfote bek'
Aan kinderen past het niet veel te praten'

879. Een eoede hond doct zijn ras eer aân'
Côede kinderen strekken hun ouders tot eer'

tto'*î,iî:hll"À'"ïÏ"Jf 
ii"itâ?f, J'îiJ'Ti':iordenvanzijnkin-

deren.
E81. Het snoeien doet trloeien.*-' ^-'ivË;ij; iino"tén tijdig intoornt' zal er flinke mensen van

maken,

KINDEREN WORDEN GROTE MENSEN'

882. Biseen worden ook zwijnen.
883. Kléine boomPies worden groot.
884. Eikels worden bomen.
885. Groeoe kersen worden rooil,
886. Mettertiid wordt het meisie groot.
887. Een mosterdzaadie wordt welhaast een grote Doom'
E88. Pooties worden bomen.
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889. F,en zaadkorrel wordt een plant.
890. AIs de jongen vliegen kunnen, verlaten zij het nest.

Zodia de kinderen op eigen benen kunnen staan, verlaten
zij het ouderlijk huis.
Ook :

891. Als het nest gereed is, vliegt het vogeltie er uit'
Maar:

892. Men nnoet zich niet te vroeg uit het nest begeven.
Men moet niet te gauw op eigen benen willen staan, niet
al te licht op eigen kracht vertrouwen.
Nochtans :

893. Velen vliegen uit het nest, eer zij slagpennen hebben.
Velen d-enken te vroeg, dat iij dè hulp van hun ouders niet
rneer nodig hebben en willen te vroeg op eigen benen staan.

HET KIND.

894. AIs de kinderen geld hebben, hebben de kramers de nering.
o.f :

895. Als ôe kinderen ter markt korten, dan bebben de kramers geld.
Kinderen kennen de waarde van het geld niet.
Ook :

896. AJs de kinderen ter markt komen, vliegen de schiiven.
897. Een goed kinil dat naâr zijn vader aardt.

(A1s tenminste de vader goed is!) Kinderen aarden gewoon'
lijk naar hun ouders.

898. Gebrande kinderen wezen't vuur.
Wanneer men eenmaal iets nadeligs ondervonden heeft,
wordt men voorzichtiger en vermijdt men de herhaling.
z. b. : 2354.

899. Het kind van de moor ziet ook zwart.
Zoals de ouden zongen, piepen de jongen.

9fi). Het kind wil de meester leren.
Kinderen willen verstandiger zijn dan volwassenen.
z, b, : 435,1684.

901. Hoe liever kind, hoe scherper roede.
Wie zijn kinderen liefheeft, mag niet nalaten ze te bestraÊ
fen ald het nodig is; zwakheid-of te grote toegeeflijkheid
van de ouders zal de kinderen later enkel tot nadeel strekken'
z. b. :877.

902. Kinderen en gekken zeggen de waarheiil.
Uit de mond van kinderen en gekken kan men de waarheid
horen.

903. Kinderen houden 't brood uit de schimmel.
De opvoeding van de kinderen kost veel.

904. Kinderen kweken is geen ganzen wachten.
De opvoeding van de kinderen vereist veel zorg.
z. b. :45O.

905. Kinderen laat men prenfes kijken.
Kinderen moeten kinderwerken doen, moeten zich niet met
grote mensen bemoeien.

906. Kinderen worden grote mensen.
Wat nu klein is, zal eenmaal groot worden.
z. b. :882-889.
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