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2507. Terwiil het schaap blaat, verliest het een hapje.
Men kan niet praten erl eten te gelijk; men kan geen twee
dingen tegelijk verrichten.
z. b. : 335.

2508. Elk schaapje bij zijns gelijke.
Mensen van gelijke aard en aanleg horen bij elkander.
z. b. :1452.

2509. Blust de vonken vôôr de vlam, schut de schapen vô6r de dam'
Men moet het kwaad in zijn beginselen stuiten.
z. b. : 2773,2812,2912.

2510. Als het hek van de dam is, lopen de schaapjes de wei uit.
Als er geen toezicht meer is, kunnen de kinderen ol de
ondergeschikten doen wat ze willen.
z. b. : 2545.

60J. Als de herder doolt, dolen de schapen.
Voorbeelden trekken; wanneer de ouders of overheden
slechte voorbeelden geven, zullen ook de kinderen ol de
onderdanen de slechte weg be"vandelen.

604. E,en goed herder zal de schapen wel scheren, maar niet villen.
Mèn moet niet het onderste uit de kan willen hebben.

2511. In elke kooi is een schurftig schaap.
In iedere vereniging (of familie) is er wel een onwaardig
lid.

E55. In ledere kudde is een ruig (o/.' schurftig) scbaap.
Ieder heeft zijn gebreken; ook : in ieder huisgezin kan men
wel een slecht kind aantreffen.
z. b. :851-854.

2512. Men moet geen vijf poten zoeken aan een schaap.
Men mag van iemand het onmogelijke niet verwachten.

2513. Het ls beter de wol te geven dan het schââp.
Men kan beter iets toegeven dan door koppigheid of hals-
starrigheid tenslotte nog meer te moeten verliezen.

IfE5. Om de wol scheert men de schapen.
Liefde en vriendschap wortelen vaak in eigenbelang.
z. b. : 1183,1184,1932.

2514. De slapende wolt loopt geen schaap ln de mond.
Zonder moeite bekomt men niets; men kan de kost wel
verdienen, maar men moet er voor werken.
z. b. : 64,1662,2600,2610,

2515, Maak u tot een lam en gij wordt ter slachtbank geleid.
Wie al te goed is, wordt door iedereen beetgenomen.
z. b. : 467,1202, 1204.

2516. De geit schra{elt zolang, tot zij kwafijk ligt.
Men moet in alles maat houden.

2517. Men moet de geit niet in de wijngaard laten lopen.
Men moet iemand niet plaatsen waar hij kwaad ol' schade
kan veroorzaken.
z. b. : 998,2381,2535,2737.

2518. Noodt geen gasten op het geitje eer de geit geworpen heeft.
Beschik niet (verheug u niet) over een voordeel, over een
winst, die gij nog niet behaald hebt.
z. b. : 2124,2742,3791.

862. H.et geitje huppelt in het groen en zo zal ook haar jongske doen.
De kinderen volgen de voorbeelden van de ouders.
z. à. :858-861.
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1370. IJet geitje loopt zo dikwijls in de kool totdat het er ziin vacht
laat.

Wie niet naar goede raad wil luisteron, ondervindt daar-
van vroeg of laat de nadelige gevolgen. 

- Alle kwaad
wordt tenslotte gestraft.
z, b, : 1368,1369, 137l-1374.

1457. Bokken en beesten zijn één volk.
Soort zoekt soort,

2519. De bok verandert wel van haar, maar niet van nukken,
Een slecht mens is niet te vertrouwen, daar hij steeds zijn
slechte eigenschappen behoudt.
z. b. : 2752,2763,

2520. E,en bok blijft bok, al onthaalt gij hem ook op saffraan.
Een mens behoudt altijd zijn aangeboren hoedanigheden.
z. b. :3897.

776. F,en oude bok lust ook nog wel een groen blaadje.
Wordt gezegd van een bejaard man, die met een jongere
vrouw verkeert of gaat trouwen.
z. b. : 489.

2521. Laat de bokken en bergen met vrede.
Laat de groten en machtigen met rust.

2522. Oude bokken hebben harde horens.
Oude mensen zijn vaak eigenzinnig.

2523, Indien de baard de wijsheid bracht, zo werd de bok het wijst
geacht.

Men kan niet altijd op het uiterlijk afgaan; dus: schijn
bedriegt.

HET VARKEN.

2524. lrls een varken droomt, dan is 't van draf.
Men verloochent nooit zijn aangeboren eigenschappen.
z. b. : 2766,277O.

2525. De mâgere varkens schreien meest.
De mindere mensen zijn dikwijls de slechtste om er me€
te handelen.
z. b. : 2506, 2621, 28A5, 2814, 2816.

2526. De vuilste varkens kriigen de beste eikels.
De domste (of slechtste) mensen hebben dikwijls het meeste
geluk.

1494. De vuilste varkens willen in 't schoonste stro slapen.
De onbeduidendste personen zijn meestal het verwaandst.
z. b. :1493.

1823. Die een varken is, moet in het schot.
Wie tot het ongeluk geboren is, moet geen goed verwachten.

2527. Die een varken ringen wil, moet zich het gieren getroosten.
Wie iets onderneemt, moet niet opzien tegen de moeilijk-
heden.
z. b. :2528.

2528. Dle het varken kelen wil, rnoet zich het gieren getroosten.
Wie iets onderneemt, moet bedenken wat er op staat.

2529. Een blind varken vindt wel een eikel.
Zells het hoogst onwaarschijnlijke moet men niet absoluut
onmogelijk achten.
z. b. :239O,
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