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866, Vlat van eksters komt, huppelt gaarne.- - -' ije m"ni verloocheirt nlêt tic-nt de hoedanigheden, hem door
zijn afkomst aangeboren.
z. b. : 867-8'1A,2479.

1577, De gans blaast wel, maar bijt niet.
E"en dom mens 2egt wel veel, maar voert weinig uit'

2607. De g nzen, die eenmaal in't koren geweestzijn, willen er altijd
weer heen.

Heelt men eenmaal een zekere gewoonte aangenomen, dan
is het moeilijk zich er weer van te ontdoen.

2608. De ganzen geloven niet, dat de kiekens hnoi eten.
zîtfs UT domme hensen vinden ongerijmdheden geen
geloof'

2609, De ganzen krijgen tle kost, maar zij moeten hem plukken'
Men kan wèt zijn brood verdienen, maar men moet er voor
werken.
z. b. : 323,2186.

2610. De gebraden ganzen komen niemand in ile mond gevlogen'
ûen krijgtîe kost niet zonder moeite of inspanning'
z. b. : 64, 1662, 2514, 260A' 2701.

2611. Een gans heeft zowel haar veren nodig-als. een zwaluw.---- --peî iijt e tun evenmin zijn grote, àls de arme zijn geringe
inkomsten missen.

2612. F,en gans kan geen uileneieren leggen.
Zulke ouders, zulke kinderen.

2613. Een vette gâns bedruipt zich zelve.
De rijk-e kan de irulp van anderen ontberen; ook : eæn

winstlevende zaak behoeft geen ondersteuning.
2614. Hlerom en daarom gâan de ganzen barvoets.---" ---w;.dt 

iéiied fiânneer'iemand geen aanne-melijke reden
voor zij-n hàndelwijze kan opgeven en enkel antwoordt :

daarom,
2615. Men plukt de gans, zolang zii. veren-heeft..

Mên trekt îooideel vàn iemand, totdat er niets meer van
hem te halen is.
z, b. : 551,641.

2616. Die met kaarten speelt, hoedt geen ganzen. 
------ --i;h;ftâàitipà dient men"goed'op te letten - 

zo ook in
in alle andere zaken, waarbij men iéts verliezen kan'

901, Kinderen kweken is geen ganzen wachten.
De opvoeding van de kinderen vereist veel zorg'
z. b. : 450.

2617, Als de vos de passie preekt, boeren wacht uw ganzen'
Vertrouw geen huichelaars.

t612. Als eik iiin rverf doct, dân worden de.ganzen ook gewacht' ..
Het is-best, dat ieder zich met zijn eigen zaken bemoelt'

782. De plaâts van de gier is.,niet naast de dujf.
t'ersonen van 6ngelijke aard en aanleg horen niet samen'

2618. Alle hanen moeten een kam hebben.
Men geve ieder wat hem toekomt.

2619. Ats de haan kraait, tukt het hennetje.----- --VôorUèàtaeo trétten; ook : dè minderen willen steeds de
meerderen navolgen.
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2620. Als men de haan hoort kraaien, moet men niet altijd denken
dat het rlag is.

Schijn bedriegt.
2627. De magere hanen kraaien hardst.

De mindere mensen zijn dikwijls de slechtste om er mee
te handelen.
z. b. : 25A6,2525,28t5,2814,2816.

803. Een goede haan drinkt nooit, zonder zijn hennen te roepen,
Een goed huisvader zorgt eerst voor zijn gezin.

2622. F,en haan kraait best op zijn eigen erf (o/.' mesthoop).
Ook :

2623. F-en haan is stout op zijn eigen erf (o/: dam).
Op het gebied waarop men thuis is, durft men wei van zich
afspreken, heeft men vaak een hoog woord; ook : thuis is
men moediger dan elders.
z. b. :2268.

2624. Er dienen geen twee hanen op één mesthoop.
Er moet maar één zijn die gebiedt; het is niet goed, dat er
twee hoofden in één zaak zijn.
z. b. : 624,992,3114.

I7JJ. Oude hanen zijn moeilijk te plukken.
Door de ondervinding geleerd, zijn oude mensen voor-
zichtig en laten zich niet gemakkelijk bedriegen.
z. b. : t736-1741.

2625. Verdeelde hanen eet de vos.
Tweedracht breekt kracht.

l5J. Men lokt geen haviken met ledige hanilen.
Zonder geld kan men weinig verrichten.
z. b. : 139,142,144.

2626. Ns de hen kwaad is, ontziet ze de haan niet.
AIs zachtaardige mensen boos werden, ontzien ze niets.

2627. Beter een leggende hen ilan een liggende kroon.
Men is beter met iets geringer dat onmiddellijk voordeel
oplevert, dan met iets van grotere waarde, dat echter
momenteel nutteloos is.

116. De hennen die meest kakelen, Ieggen de meeste eieren nlet.
De grootste praters voeren het minste uit,
z. b.:1587.

2003. De hennen leggen gaârne, waar zij een ei zien..Wie 
eenmââl geld bezit, zal er gemakkelijk nog meer bij

verkrijgen.
z. b. : 4O3, 1872, 1873, 1903, 2004, 2005.

2628. Een hen legt alle ilagen, een struis maâr eens in 't iaar.
Het voordeel hangt niet altijd af van grootte of omvang;
ook kleine dingen kunnen waardevol zijn.

838. Een vette hen heeft vette kiekens.
Zulke ouders, zulke kinderen.

418. F,en wijze hen legt wel een ei in ile branilnetels.
De beste en verstandigste kan soms dwalen.
z. b. : 979,2438, 2452,3126, 3790,3963.

2629. Êæn zwârte hen legt witte eieren.
De natuur kan men niet veranderen.
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