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1341. Yeel ezels maken de last licht.
Waar velen samenwerken is de arbeid licht en vordert men
snel; eendracht maakt macht.
z. b. : 148.

A92. Ylat de vossen niet zeggen, dat zullen de ezels wel weten.
Het zijn juist de ilômste mens€n, die in alles het hoogste
woord hebben en denken alles beter te weten.

2493. Zendt men een ezel naar Parijs, men krijgt hem weder even wijs.
Niemand verloochent zijh aard, vèrliest zijn aangeboren
hoedanigheden,
z. b. :2351.

611. Zolarrg de ezel zakken draagt, heeft hem de mulder lief.
Heivleien duurt maar zolang als het voordeel'
z. b. :551,2615.

196J. Geen berg zo steil of hoog, daar een ezel, nlet goud beladen'
nfut op klimt.

Mét geld kan men alles bereiken cn kan zelfs de domste
menslot de hoogste ambten geroepen worden'

257. Twee eekken kunnen het op één ezel niet uithouden.
Heiis niet goed, dat er twee hoofden in één zaak zijn.
z. b. : 624,992,2624,3114.

229E. Wat de honil past, dat past de ezel niet.
Wat zich dè een (b. v. tegenover een meerdere) veroorloven
mag, staat de andere daarom niet vrij.

2494. Geen jaarmarkt zonder ezel.
Ieder heeft zijn gebrek.
z. b. : 26, 1413-1420' 1545.

7E1. E,en os en een ezel dienen niet âan één ploeg.
Personen van ongelijke aard en afkomst horen niet samcn-

2426. Die tot geen paard geboren is, moet ezel sterven.
Domme mensen blijven gewoonlijk dom.
z. b. : 2477, 2641, 2663, 2710.

2437, Hebt ge geen paard, gebruik een ezel.
Me-il iroet-zich bèdienen van de middelen rjio men heeli.

1936, Een gouden zadel mâakt gecn ezel tot paard.
Géld alleen kan iemand niet voornaam maken.
z. b. : 284, 1931,2727.

2495, Vreemde zorgen doden de ezel.
Vertrouw uw zaken niet aan een ander toe.
(wanneer men lret dier door anderen laat verzorgen, krijgt
het niet voldoende te eten.)

2496, De sterkste muilezel kan uitglijden.
Iedereen, zelfs de bekrvaâmste mens, kan zich wel eens
vergissen.
z. È. : 448, 622, 655, 667, 67t, 919 ' 2438' 2452, 2708, 3121,
3126, 3270, 3790, 3963, 402r.

SCHAAP, GEIT', BOK.

U97. Als één schaap over de dam is, volgen or meer.
Als één voôrgaat, volgcn meerderen zijn voorbeeld.

2498. Beter een schaap dan een aap,
Men is beter^met iets nutiigs, dan met iets eigenaardigs, dat
echter waardeloos is.

t8t

2499. Die het schaap scheert in mei, heeft de dop liever dan het ei,
Men mag de schapen niet scheren, zolang nog koude le
vrezen rs.

2103, Die om een schaap pleit, zal een koe verliezen.
Processen leveren meestal niets dan nadeel op.
z. b, :2376,

1204. l)ie zlch schaap maakt, wordt door de wolven opgevreten.
Wie al te goed is, wordt niet zelden het slachtoffer van zijn
goedheid.
z. b. : 467,1081, 1201.1203.

1441. Hén schurftig schaap bederft de ganse kudde.
Eén slecht mens kan velen bederven.
z. b. : 1440.

2500. Er gaan veel makke schâpen in een hok.
Wanneer men niet al te veel verlangt, kan men licht plaats
vinden.
z- b. : 3957.

1205. H.et makke schaap wordt van alle lammeren gezogen,
Die al te goed is, wordt door iedereen beetgenomen.
z. b. : 467, 1081, 1201-1204.

1585. IIet schaap dat bleet, verliest zijn beet.
Praten is dikwijls schadelijk.
z. b. : 1O44,1584.

2501. Het schaap dat in de weide ls, zoekt de beste kruiden.
Wie gelegenheid heeft om zich te bevoordelen, maakt er
gebruik van.
z. b. : 351, 366, 2135, 2873,2899,2919,2996.

1463. }Iet schaap en het lam herkennen elkander aan hun geblaat.
Soort zoekt soort.

606. }l.et schaap van de herder sterft niet.
Wanneer iemands eigendom ondet zijn eigen hoede staat.
loopt het geen gevaar, daar het goed verzorgd wordtl
waineer hef echter aan anderen wordt toevertrouwd, wordt
het meestal veronachtzaamd,

2502. Hoe schurftiger schaap, hoe harder geblaat.
Hoe groter schelm, hoe meer of onbeschaamder geschreeuw'

1776, Jonge schapen sterven zowel als oude.
Æ is men jong, men is daarom niet voor de dood gevrij-
waard; men kan ten allen tijde sterven.

2503. Men moet de schapen scheren, alnaar ze wol hebben.
Men moet de mensen weten te onderscheiden.

2504. Men moet de schapen van de bokken scheiden.
Men moet de goede van de slechte mensen scheiden.

2505. Men zoekt het schaap om ziin wol,
De mens wordt geeerd en bemind naar gelang hij eeld
heeft.
z. b,:513,1183' 1185' t876'1932,

2506, Schurftige schapen bleten meest.
De mindere mensen zijn dikwÛls de slechtste om er mee
te handelen.
z. b. : 2525,2621, 2805' 2814,2816.
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