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2557. De vogels krljgen de kost, maar z{ moeten er om vllegen.
Iedéreen kân zÛn kost verdienen, maar men moet er moeite
voor doen.

2558. De vogel zingt zowel van armoede als van weelde.- 
MeTr kan-niet oordelen naar het uiterlijk; schÛn bedriegt.

2559. Die vogels wil vângen' moet ze niet verschrikken.
Om-een moeilijke taak (werk) ten uitvoer te brengen, moet
men met omzichtigheid te werk gaan.
Ook :

2560. Die vogels wil vangen, moet er met geen stokken onder slaan.
1716. E,en ionge vogel komt licht in de knip.

Jdngà lieoén zonder ervaring wor-den gemakkelÙk bedrogen,
indièn zij niet naar goede raad luisteren.

1717. F*n vogel die te vroeg zingt, wordt 's âYonds van de-kat gegeten.
Jonge lieden, diele vioeg op eigen benen willen staan en
den-ken de hulp en raadgevingen van hun ouders te kunnen
ontberen, zulien hiervàn weldra de nadelige gev,olggq
ondervinâen; die te vroeg willen genieten, komen bckaaid
uit.
z. b. :1718.

2561. Eén vogel maakt geen vlucht.
Uit een enkelè omstandigheid kan men geen algemeen
besluit opmaken.
z, b. : 961' 2669,3037,

2562, F,en vroege vogel vangt veel wormen'
De morgenitond heeft goud in de mond.
z. b. :68,2583.

2563, Elke vogel priist zijn nest.
Ieder vindt zijn eigen huis het best.

2Ii64. Gelijk de vogel is, zo legt hij eiers.
Iéder mens handelt naar zijn aard en aanleg.

2565. Grote vogels eten kort zaarl.
Hogeàmbtenaren moeten hoge salarissen hebben.

2566. Grote vogels, grote veren.
Wie in eeirloge stand geplaatst is, heeft veel nodig.
z. b. :31O3.

2002. Hlet is een vette vogel, die zich zelven bedruipt'
Alleen wie rijkls, kan de hulp van anderen ontberen.

2567. }{et is kwaad vogels met trommels vangen. . -

Men bereikt -meer met zachtmoedigheid dan met gewcld.
2568, Het is verloren kau gezegd als ile vogel niet wil gapen.

Met onwilligen kan men weinig uitvoercn.
z. b. : 756, 2284, 2441, 2U9' 2486.

1718. IJoe eer de vôgel ziirgt, hoe eer de kst hem wringt.
Zie hierboven, nr. 1717.

2569. Hoe ouder de vbgel wordt, hoe vaster hij zijn plulmen houdt
(of: hoe norler uit de veren).' - Hoe ouder men wordt, hoe meer men gehecht is aan het

bestaande, hoe mindei geneigd tot verandering of ver-
nieuwing; oudere mensen zijn doorgaans zeer conser-
vatief.

25?0. Hoe ver de vogel vliegt, hii komt op Zlin nest terug.-
Waar men 6ok heén ga, steeds blillt men zijn geboortegrond
liefhebben en zal men er zo mogelijk vroeg ol laat op terug-
keren,
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2571. Iedere vogel vliegt, naardat hij vleugels heelt (o/: gevleugeld
is).

Ieder handelt naar zijn aanleg, zijn bekwaamheden.
2572. ledere vogel wil de haan in de korf zijn.

Ieder tracht de eerste te zijn.
2573. 't Is beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.

Het is beter weinig te hebben maar zeker, dan veol dat
onzeker is.
z. b. : 96O,1940, 1960, 2593,3829.

2574, Kleine vogels, kleine nesten.
Voor een klein gezin heeft men niet veel nodig.
z. b. : 794, 799, 800, 929, 99O.

21i75. Men kent de vogel aan zijn veren.
Men kent de mens vaak aan zijn uiterlijk.
z. à. : 1068.
Doch men zegt ook :

2576. iù.f.en kent de vogel nlet aan ziin pluimen.
Schijn bedriegt.

2577, iùIen moet eerst de vogel goed onder de staart zien.
Begin geen onderneming zonder eerst het voor en tegen tô
hebben onderzocht; verzint eer gij begint.

2578. M.et vogels vangt men vogels.
Slim tegen slim.
z. b. : 1540,2690,2:158.

2579. Niet alle vogels zijn valken.
Schijn bedriegt.

1739, Oruùe vogels ziin zo Iicht niet te vangen.
Oude mensen hebben veel ondervinding en laten zich dus
niet gemakkelijk beetnemen.
z. b. : 1735-1738,1740.

1168. Vogels van gelijke veren vliegen gâarne samen.
Soort zoekt soort; al wat onderling overeenkomt, voelt
zich tot elkaar aangetrokken.
z. b.:1452-1467.

2580. Wat de vogelen behoort, past niet voor de vissen.
Wat geschikt is voor de ene, is niet altijd geschikt voor de
andere.

2581, Zolang de vogel op de wip staat, kan elk er naar schieten.
Zolang de gelegenheid duurt, kan elk ze zich ten nutto
maken,

2582. Zulke vogels, zulke veren.
Men kent de mens vaak aan zijn uiterlÛk, zijn manieren.

878. Aan een klein vogeltje past geen grote bek.
Aan kinderen past het niet veel te praten.

2583. De vroege vogeltjes vangen de wormpjes,
De morgenstond heeft goud in de mond.
z. b. : 2562.

2584. Elk vogeltje zingt, zoals het gebekt is,
Ieder spreekt of uit zich overeenkomstig zijn aard of de
trap van zijn beschaving.
z. b. : 4O34.

E00. Kleine vogeltjes maken kleine nestjes.
Voor een klein gezin heeft nren niet veel nodig.
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