
Inhoud

‘Een kinderhand is gauw gevuld’ 7
‘Twee kijven, twee schuld’  10
‘Dan moet jij de wijste zijn’ 13
‘Het zijn nog maar kinderen’  16
‘Als je je ouders slaat, groeien later je handen boven je graf’  19
‘Er geen kind aan hebben’  22
‘Jong begonnen is half gewonnen’  25
‘Kind noch kraai bezitten’  28
‘Daar word je hard van’ 31
‘Omdat ik je vader ben’  34
‘Wijsheid komt met de jaren’ 37
‘Eerlijk duurt het langst’  40
‘Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet’  43
‘Wie eens steelt, is altijd een dief’  46
‘Dat is een koningswens’ 49
‘Gekrulde haren, gekrulde zinnen’  52
‘Met de mantel der liefde bedekken’  56
‘Voor spek en bonen’ 60
‘Zondagskind’ 63
‘Als de kat van huis is dansen de muizen in het voorhuis’ 66
‘Kinderen die vragen worden overgeslagen’ 69
‘Kleine potjes hebben grote oren’ 72
‘Zo zijn onze manieren’ 75
‘Je moet de kat niet op het spek binden’ 78
‘Strenge heren regeren niet lang’  81
‘Je moet de vuile was niet buitenhangen’  84
‘Goed van de tongriem gesneden zijn’  87
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‘Goed de wind eronder hebben’  90
‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’  93
‘Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen’             96
‘Als ze maar gelukkig zijn’ 100
‘Vroeger deden we het al zo’ 103
‘Dat hebben ze van hun moeder’ 106
‘Als ze hun bordje maar leegeten’ 109
‘Dat komt vanzelf wel goed’ 113
‘Ik wil gewoon weten waar ze uithangen’ 116
‘Kinderen voelen dat gewoon aan’ 119
‘Van je familie moet je het maar hebben’ 122
‘Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’ 125
‘Jong geleerd is oud gedaan’  128
‘Zoals de ouden zongen, piepen de jongen’ 131
‘Elk meent zijn uil een valk te zijn’ 134
‘Daar moet je maar aan wennen’ 137
‘De appel valt niet ver van de boom’ 140
‘Wie zijn kind liefheeft kastijdt het’ 143
‘Zand erover’ 146
‘Daar groeien ze nog wel overheen’ 149
‘Als je voor een dubbeltje geboren bent…’ 152
‘Daar helpt geen lieve moeder aan’ 155
‘Kinderen zijn hinderen’ 158
‘Schelden doet geen zeer’ 161
‘Dankbaar moet je zijn’ 164
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