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232, De blinde schiet soms rvel een vogel (o/.'een kraai).
Ook een onbekwaam mens kan wel eens iets goeds verrich-
ten; ook een niet-deskundige kan wel eens juiste opmer-
kingen maken.
z. b. : 248, 2599, 2636, 2660.

2585. In zulke bossen vindt men zulke vogels.
Van dergelijke handelingen héeft men dergelijk gevolgen
te verwachten.
z. b. : 3O73.

2586. Met zoet geluid wordt de vogel gevangen.
Wacht u voor de vleiers.
z- b. : 2536.

21E6, Goèl spijst de vogels, maar zij moeten er om Yliegen.
Men krijgt niets zonder moeite.
z. b. : 323.

2587. De een klopt op de haag, maar de ander kriigt de vogel.
Hij, die ôe meeste môeite doet, krijgt niet altijdtet voordge-!;
an-deren gaan daar vaak mee strijken en het zijn gewoonlijk
de zwakktn, die hiervan het slachtoffer worden.
z. b, : 339, 1124, 2459, 2470, 3948.

2588. Een mooie kooi maakt de vogel niet vet.
Alleen van mooie kleren (een mooi huis, enz.) kan men niet
leven; bij velen is het immers: bont om de arm, ijl in de
darm.

2589. 't Is te laat de kooi gesloten, als 't vogeltie gaan Yliegen ls.
Het is te laat om maatregelen te nemen, om hulp te brengen,
als het kwaad gebeurd is.
z. b. : 380,423,494, 1026,13Xl-1328.

2590. Men moet eérst een kooi hebben, eer men de vogel krflgt.
Men moet niet aan trouwen denken voordat men in staat
is een gezin te onderhouden.

2591. De man een vogel, de boer een gans.
Ieder moet evènveel hebben, maar wie het verdient mag
wel iets meer hebben.

2592. Men moet de netten uitspannen, wil men ale vogel vangen.
Zonder moeite en inspanning zal men zijn doel niet be-
reiken.

2593. 't Is beter een pluimpie in de hand ilan een Yogeltie dat vllegt'
Zeker hebben is best.
z. b. : 96O,996,1940,2573' 3829,

2f00. Stroken voor stroken maakt de vogel ziln nest.
Versmaad het kleine niet, want vèel kleintjes maken een
giroot; ook : met volharding bereikt men zijn doel.

2594. De veren sieren de vogel.
Met moet zijn uiterlijk (kleding, enz.) niet verwaarlozen.

2595. Mooie veren maken mooie vogels.
De kleren maken de man.

1172. Vlies. wil ook vosel ziin.
ETk wil zich bloven zijn stand verheffen.
z. b. : 5O3,1470,1471.

I93J. AIs er zaad in 't bakie is, kan de vogel pikken.
Alleen als men geld heeft, kan men wat kopen'

E9f. Als het nest gereed is, vliegt het vogeltje er uit.
Als de kinderen op eigen benen- kunnen staan, verlaten
zij het ouderlijk huis'

189

863. F*n arend brengt geen duiven voort.
Een dapper man heeft geen lafhartig kroost.

2596. Een arend vangt geen vliegen.
Een groot of edel mens strijdt niet tegen onbeduidende
personer.
z. b. : ?1150.

2597. De dwaasheid heeft arendsvleugelen, maar uilsogen.
Een dwaas verbeeldt zich veel, maar verraadt zijn warc
aard door zijn daden.

EJ7. Blauwe duiven krijgen blauwe jongen.
Zulke vader, zulke zoon.
z. b. : 835, 836, 838-847.

2598. Die zich als een duif aanstelt, zal vroeg of laat door de havlk
verslonden worden.

Wie al te goed is, wordt dikwijls het slachtofer van zijn
goedheid.
z. b. : 467,1081,1201-1204.

2599. Fæn blinde duif vinilt wel eens een boon.
Ook een onbekwaam mens kan wel eens iets goeds ver-
richten.
z. b. : 232, 274, 2636, 2660.

2600. Gebraden duiven vliegen niet in de lucht (o/: vliegen nlemand
in de mond).

Men krijgt niets zonder moeite.
z. b. : 64,1662,2610.

2601. Men kan van een duif geen sperwer maken.
Men behoudt altijd zijn aangeboren hoedanigheden.
z. b. : 2663.

1458. Y,laar duiven zijn, vliegen duiven toe.
Al wat onderling overeenkomt, voelt zich tot elkaar aange-
trokken; soort zoekt soort.
z. b. : 1452-1457, 1459-1468.

J23. Eendvogels krijgen âas, maar ze moeteû duiken en zoeken.
Iedereen kan de kost verdienen, maar men moet er moeite
voor doen.
z. b. :2186,26O9.

2602. Alle schoten zijn geen eendvogels.
Alle zaken die men onderneemt gelukken niet even goed.
z. b. : 3782,3955.

2603. Er is geen ekster, of zij heeft wat bonts.
Niemand verloochent zijn aangeboren hoedanigheden.

68f. Iedere boer meent, dat zijn ekster een gans is.
Ieder houdt het zijne voor het best (b. v. zijn kinderen voor
de beste, enz.).
z. b. : 554, 754, 919, 2068.

2604. De ekster kan het huppelen niet laten.
Ieder volgt zijn aard.
z. b. :866-87O.

2605. De ekster wil zingen tegen de nachtegaal.
Domme mensen willen slim zijn; ieder wil zich boven
zijn stand verhefen.

2606. Van eksters en kraaien wordt men beschetterd.
Doe wel en zie niet om, want alleen door slechte meoscn
wordt men belasterd.
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