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2630. Hoe beter de hen gevoed wordt, hoe beter zij legt.
Hoe beter men de dieren voedt, hoe meer voordeel men er
ook van zal hebben.
z. b. : 2385, 2430, 2546, 2547.

419, Mettertijd komt de hen op hare eieren.
Met tijd en geduld komt alles terecht.
z. b. : 1256-1264.

C3J. Heden een ei is beter dan morgen een hen.
Zeker hebben is best,
z. b. : 196O,2198.

135, Hct ei (o/r het kuiken) wil altijd wijzer wezen dan de hen.
Kindeien, jongelui willen alles beter weten dan volwas-
senen.
z. b. : 9OO,1684.

lJ8. Men moet niet te veel eieren onder één hen leggen.
Men moet van iemand niet te veel eisen.

2631. Met grâantje bij graantje krijgt de hen de krop vol.
Versmaaî hèt kleine niet, want veel kleintjes maken een
groot.

2632, H'€t vosje houdt zich dood, om een hennetje te grijpen.
Wacht u voor de huichelaars.

2633. Men vangt een hoen met tij-tij-ten' niet met gooien, noch met
smijten.

Men wint meer met zachtheid dan met geweld.
z. b,:514,1209,2780.

2634. Als één kieken drinkt, hebben ze allen dorst.
Voorbeelden trekken.

E52, Uit een broedsel komen kiekens van allerlei kleur'
In een groot gezin kan men dikwijls naast goede, ook slechte
kinderen aantreffen.
z. b. : 851,853, 854.

lJ9. Sla de eieren in de pan, dan komen er geen slechte kiekens
van.

Overdreven zuinigheid of gierigheid kunnen dikwijls schade
berokkenen.

410, Uit een kwaad ei kwam nooit goed kieken.
o.f :

441, Zulk ei, zulk kieken (o/ ; zulk jong).
Zoals de jongeling is, zal later de man wezen.
z. à. : 1685-1688.

2635. Achterna kakelen de kippen.
Men kan licht zijn mening zeggen nadat iets gebeurd is ;
het getuigt van meer verstand, de dingen vooruit te zien.

2636. Een blinde kip (o/: hen) vindt ook wel eens een graankorreJ.
Ook een onbekwaam mens kan wel eens iets goeds verrich-
ten.
z. b. : 232,2599,2660,

129. Dle eieren vergaren wil, moet zich het kakelen der klppen ge-
troosten.

Een vlijtig mens mag last noch moeite ontzien.
z. b. : 338, 466,2999.

2637. Als de vos zich dood houdt, is het gevaarl{k voor de kippen.
Verûouw geen huichelaars.
z. b.:2617.
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2638. Die met vossen te doen heeft, moet op zijn hoenderhok letten.
Wees voorzichtig in de omgang met sluwe mensen.

2639. Men ziet aan de veren wel, dat een kerkuil geen duif is,
De kleren maken de man,

2640. Als de koekoek zwijgt, hoort men de leeuwerik.
G.eleerden spreken als babbelaars met hun gesnap ten einde
zlJn,

2641. Die tot een koekoek geboren is, zal de horen niet gemakkeliik
ontgaan.

Domme mensen blijven gewoonlijk dom.
z. b. : 2426,2663,

2642. F,en koekoek en een sijs zingen nlet één wiis.
Want : elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

_ Ieder spreekt of uit zich overeenkomstig zijn aard.
2643. E,en koekoek roept zijn eigen naam.

f)omme mensen prijzen zichzelf.
2644. Daar de kraai vliegt, moet haar staart volgen.

De ondergeschikte moet zijn meester volgen, hem gehoor-
zamen,

2645, De ene kraai pikt de andere de ogen niet uit.
Booswichten laten hun gelijken met vrede.
z, b. : ZlLl8.

2646, F,ên bonte kraai maakt nog geen winter.
Uit een enkele omstandigheid kan men geen algemeen
besluit opmaken.
z. b. : 961, 2139, 2561, 2669, 3037, 3781.

2647. F*n vliegende kraai vindt altijd wat.
Voordeel wordt niemand thuis.gebracht, men krijgt de kost
niet zonder moeite of inspanning.

1462. Krraien en duiven vliegen nobit samen.
Soort zoekt soort ; alleen -wat onderling overeenkomt, voelt
zich tot elkaar aangetrokken.
z. b. : 1463-1468.

2648, Kraaien moeten op aas leven.
De vogels krijg.en-de kost,-maar zij moeten er om vliegen :
iedereen kan zijn kost verdienen, maar men moet er môeite
voor doen.

2649. Kraalen moeten op aas loeren.
Ieder moet zijn aard volgen.

116I . Meî ziet geen kraaien met ooievaars vliegen,
Soort zoekt soort.
z. b. : 1463-1468.

1737. OûIe kraaien zijn kwaad te vangen.
Oude mensen hebben veel ondervinding en laten zich dus
niet gemakkelijk beetnemen of bedriegén.
z. b. : 1735,1736,1738-1741.

232, De blinde schiet soms wel een kraai.
Ook een onbekwaam mens kan wel eens iets goeds verrichten.
z. b, : 248,2599,2636,2660.

134. H'et ei kan de kraal niet beliegen.
Aan de vruchten kent men de boom ; de kinderen aarden
gewoonlijk naar hune ouders.

2650. Bij gebrek aan tarwe maakt een leeuwerik ziin nest in de haver.
Bij gebrek aan iets beters, moet men zich met het mindere
tevreden stellen.
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