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2666, Het is tevergeefs het net t€ spannen, als de vink reeds wegge-
vlogen is.

Wanneer men zijn doel bereiken v;il, moet men de gunstigo
gelegenheid niet ongebruikt laten voorbijgaan.

2667. Yeertje voor veertje pluht men de vink kaal,
Met volharding en geduld bereikt men zijn doel.

2668. Een zwaan heeft zowel haar pluimen nodig als een mus haar
veren.

De rijke heeft meer onkosten te maken dan de arme.
1748. F,en oude zwaluw weet haar nest.

Oude mensen hebben veel ondervinding.
2669. E,én zwaluw maakt geen zomer.

Uit een enkele omstandigheid kan men geen algemeen
besluit opmaken.
z. b. : 961., 2139, 2561, 2646, 3037, 3831.

963. Zwalruwen in 't dak, guldens op zak.
Wùst op het algémeen verbieide volksgeloof, dat de zwaluw
een geluksvogel is.

890. Als de jongen vliegen kunnen, verlaten zii het nest.
Zod,ra de kinderen op eigen benen kunnen staan, verlaten
zij het ouderlijk huis.

892. Men moet zich niet te vroeg uit het nest begeven.
Men moet niet te gauw op eigen benen willen staan, niet
al te licht op eigen kracht vertrouwen.

E93. Velen vliegen uit het nest eer zij slagpennen hebben,
Velen denken te vroeg, dat zij de hulp van hun ouders niet
meer nodig hebben en willen te vroeg op eigen benen
staan.

2670. IIij heeft het nestje niet die het weet, maar die het rooft.
Alleen de stoutmoedige zal het voordeel behalen.

2671. Kleine nestjes zijn gauw gebouwd.
Voor een klein gezin heeft men niet veel nodig.
z. b, :791,792,

2672. Die een ander vangen wil, gerâakt zelf eerst in 't net.
Wie een ander ongelukkig wil maken, wordt het meestal
zelf.
z. b.:2811,3861,3987.

2666. H.et is tevergeefs het net te spannen, als de vlnk reeds wegg€-
vlogen is.

z. b. : 2666.
2592. M.en moet de netten uitspânnen, wil men de vogel vangen.

Zie nr.2592.
2673. Die hoger wil vliegen dan ziin vleugels reiken, tuimelt naar de

laagte.
Die zich te ver boven zijn stand verheffen wil, zal daarvan
nadelige gevolgen ondervinden.
z.b.:3.

2674. Ylieet niet eer gij vleugels hebt,
Leerlingen, weest niet te haastig om meester te spelen.
z. b. : 63O.

2675. Men moet niet willen vliegen, eer men slagpennen in de vleugels
heeft.

Onderneem niets wat boven uw krachten gaat.
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DE VISSEN.

2676. AlIe vis is geen bakvis.
Men dient in alle zaken een keus te doen, want alles is niet
even dienstig.
z. b. :516, 1046, 2905, 3143.

2677. De grote vlssen eten de kleine.
De groten verdrukken do geringen.
z. b.:3288,3837.

2678. De grote vissen scheuren 't net.
De fouten van de groten worden dikwijls niet gestraft.
z. b. : 1531, 2685, 2686, 2797.

2679. De kleine vissen doen de grote afslaan.
De grote hoeveelheid van slechte waar is soms oorzaak dat
de goede voor een spotprijs moet verkocht worden.
z. b. : T111,2723.

2680. De kleine vissen maken de felle snoeken groot.
De groten moeten van de kleinen leven.

2681. De Yis aardt naar de zee.
De mens verraadt steeds zijn afkomst.
z. b. : 542,553,871-874,

2682. Die de vis heeft, rnoet ook de graat hebben.
Wie iets bereiken wil, moet ook de onaangenaamheden
verdragen, die daarmede gepaard gaan.

1656. Die slaapt, vangt geen vis.
Zonder werken, zonder moeite bekomt men niets.
z. b. : 2348.

2683. Dode vissen zijn het die meedriiven met het tij.
Zij die met alle winden meedraaien en niet voor hun over-
tuiging durven uitkomen, zijn van weinig betekenis voor
de samenleving.

2684. Eet vls als ze er is.
Men moet de gelegenheid aangrijpen.

2685. Grote vissen gaan met de angel door.
Grote (invloedrijke) misdadigers worden mcestal nict
gevangen.

2686. Grote vissen springen ult de ketel.
De fouten van de groten worden dikwijls niet gestraft, daar
zij zich gemakkelijk aan de arm van de gerechtigheid
kunnen onttrekken,
z. b. : t531, 2678, 2790, 2797, 2818.

2687. }Iet is tevergeefs gegluurd, als de vis in het aas niet bijten wil.
Met koppige mensen kan men niet veel bereiken.

2688. Hoe meerder vis, hoe droever water.
Hoe meer volk, hoe minder de bedeling.

2689. Men vangt geen vissen in de lucht.
Om zijn doel te bereiken moet men de vereiste middelen
aanwenden.

2690. Met vis wordt vis gelokt.
Slim tegen slim.
z. b. : 1540,2578,2758.
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