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2027. De leeuwerlk zingt vrolijk, omdat hij op meidag geen huishuur
moet betalen.

Men kan licht vrolijk en opgeruimd zijn, wanneer men
geen geldelijke zorgen of beslommeringen heeft'

960. Be(er eei mus in de hànd dan een kraai op het dak.
Het is beter weinig te hebben maar zeker, dan veel dat
onzeker is.
z. b. :482,2379.

I50I. 'fwee mussen aan één korenaar verdragen elkatrder nlet.
Personen die hetzelfde beroep uitbefenen, hetzelfde doel
nastreven, benijden elkander vaak.
z, b. :972,995' 1055.

2651. Wie mussen vreest, zaaie geen koren.
Wie bang is vdor ietsl moet er zich niet aan blootstellen.
z. b, : 644, 2979' 3OlO, 32:ll.

2197. Ns de hemel (of : ùe lucht) valt, zijn alle mussen dood.
Schertsendè aanmaning om zich niet, vôôrdat een ongeluk
treft, nodeloos bekommerd te maken.
z. b, : 1826.

2652. De nachtegaal moet voor de uil wiiken. -.
Het ziji vaak de domste mensen die het hoogste woord
voeren,

2653. De papegaai lost nooit zijn voet oI hij. maa,kt -eerst zijn bek vast.
Ëeri ierstandig mens zal nooit iets loslaten, voordat hij
weet iets andeis en beters er voor in de plaats te krijgen.

1711. F,en jonge papegaai kan leren praten'
I; aë jêuÊo-moet men leien, en niet uitstellen tot het te
laat is.

2654. Men vangt gecn papegaai in een vinkcnnet' 
.

Een gîeé mênS Zal men niet in slecht gezelschap aan'
treûèn.
z. b. : 2821,

1932. Om de veren is de Pauw bemind.
De mens wordt-geëerd en bemind naarmate hij geld heeft.
z. b, : 513,1183, ll85' 1876.

829, De jonge raven ziin als de oude geùekt.
De kinderen aârden gewoonlijk naar hun ouders.
z. b. :825'834.

124, I)e raven zullen u geen brood brengen.
leder moet voor zichzelf zorgen.

841. F,en raal broedt geen kanarievogel (of : geen siisje).
Zulke ouders, zulke kinderen.

815. Van raveneiers komen ravenkiekens.
Zulke ouders, zulke kinderen.
z. b. : 835-847.

2655. Roeken broeden geen duiven uit.
De kinderen aarden naar de ouders.

2601. tr4en kan van een duif geen sperwer maken.
Men behoudt altÛdZijn aàngeboren hoedanigheden.
z. b. :2663.

961. Flen spreeuw op het dak maakt nog de lente niet.
Uit één eikele omstandigheid kan men geen algemeen
besluit opmaken'
z. b, : 2139'2561'2669,3037.
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2656. Elk houdt zijn eigen spreeuw voor een liister.
Ieder meent dat zijn kinderen de beite zijn.

f52f. Spreeuwen, willen wel kersen eten, maar geen bonen planteD,
Luiaards willen wel genieten, maar zelT geen moeitè doen.

2657, Spinnekoppen zijn geen struisvogels, al hebben ze lange poten.
Schijn bedriegt.

2658. Bete_r met de uil gezeten dan met de valk gevlogen.
Het is beter in mindere omstandigheàen veilig te leven,
dan in een betere omgeving onveiligle zijn.

2659. De uilen vinden zelts hun jongen schoon.
Ieder houdt het zij,ne (zijn werk, zijn kinderen, enz.) voor
het mooiste of het beste.

2660. Een uil kan wel eens blj dag zien.
Ook een dom mens kan rvel eens iets verstandigs doen.
z. b. :232,2599,2636,

2661. 't Is beter met de uil gezeten dan met de valk gevlogen.
Een _cenvoudige vrouw die in haar huis b-iijft is verre te
verkiezen boven een wereldse, die haar veriraak buitens-
huis zoekt.

919. E,lk meent ziin uil een valk te zijn.
Ieder houdt het zijne voor hèt beste,
z. b, : 554,681,754,2068,2166.

2662. Men moet geen uilen naar Athene dragen.
lvlen moet geen nutteloos werk verlichten,
(Te Athene werden veel uilen gehouden; bij de oude Grieken
was de uil de vogel van Pallas Athena en-het symbool van
de_wijsheid, omdat hij in het donker ziet).
z. b. : 3081,3299,

2663. Men kan van een uil geen valk maken.
Domme mensen blijven gewoonlijk dom.
z. b. : 2426, 2477, 2641, 27tO.

8{6, Uilen broeden uilen,of:
2664. Yan uilen komen uilen.

Zulke ouders, zulke kinderen.
z. b. :835-847.

1465. Uilen vliegen met geen bonte kraaien.of:
1166. Ullen vliegen met uilen.

Al wat onderling overeenkomt, voelt zich tot elkaar aan-
getrokken.
z. b. :1452-1468.

1144, Wat baten kaars en bril, als de uil niet kijken wlt ?
Met onwillige mensen is niets te verriChten.
z. b. : 237.

2665. Beter een vink geplukt, dan ledig gezeten.
Het is beter iets te verdienen, hoe gering het dan ook zij,
dan zijn tijd in ledigheid door te brengen.
z, b. :2722.

1467. F,en vink vliegt zelden alleen.
Soort zoekt soort.

I9.lJ. Gouden vinken zijn de beste voorspraak.
Met geld kan men alles bekomen.
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