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2691. Niet alle vlssen zijn steuren.
Alles is niet even dienstig; men dient daarom in alle zaken
een keus te doen.
z. b. : 516, 1046, 2676, 2905, 3062, 3063, 3143.

2692. Op't eind van de fuik vangt men de vis.
Met geduld bereikt men zijn doel.

2693. Tussen kop en staart zit de belte vis.
Kies steeds de juiste middenweg.

2694. Vis wil zwemmen.-
Bij een vismaal behoort goede wijn; ook:als men vis
gegeten heeft, wil men veel drinken.

2695. Wie vis wil vangen, moet in geen droog meer zoeken.
Wie iets wil bereiken, moet de Juiste middelen daartoe
gebruiken.

2696, Die een goed visje heeft, mag het wel in de ketel houden.
, Een kostbaar bezit moet men zorgvuldig bewaren.

2697. Flen klein visje, een zoet visje.
Als men minder verdient, heeft men er ook meestal minder
zorg voor nodig.

2694. }Ia^l op, als het visie bijt.
Laat een gunstige gelegenheid niet ongebruikt voorbijgaan.
z. b, : 293O.

2699, De angel trekt wel onrvillige vissen uit het water.
Met volharding kan men veel bereiken.
z. b. : 1223,123O.

2700. Me,n vangt wel in een kleine beek een grote vis.
Men kan wel eens onverwacht een-buitenkansje hebben.

382. Vuile boter, vuile vis.
Met.ondeugdelijke middelen kan men geen goed resultaat
bereiken.

2il0l. Zo de hengelaar slaapt, zal hij het visje niet yerrassen.
Zonder moeite bekomt men niets.
z. b. : 49, 64,1662,2514,2600,2610.

2702. Onder in de kuit vangt men ile vis.
Men moet het einde aanzien en afwachten, want de moei-

_ lijkheden komen dikwijls pas op 't laatst.
JJ0. Beter altijd rapen aan eigèn dis, dan elders vlees en vis.

Men bevindt zich nergens beter dan thuis.
z. b. :531.

2580. Wtt de vogelen behoort, past niet voor de vissen.
Wat geschikt is voor de ene, is niet altijd geschikt voor de
andere.

2703. ln zulke waters (o/: vijvers) vangt men zulke vissen.
Van zodanige lieden heeft men zodanige behandeling te

_ verwachten; ook : zulke oorzaken hebben zulke gevolgen.
2704. De zotten dragen het water uit en de wijzen vangen de- vis. -

Men doet vaak moeite voor iets waarvan anderen de voor-
delen genieten.

2705. Aal ls geen paling.
Paling is doorgaans ronder en vetter dan aal en wordt als
spijs hoger geschat. Dus : het mindere staat niet met het
meerdere gelijk.
z. b. : 374,455, 1965.
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27O6. De aal kruipt gaarne daar in, waar het gat het nauwst is.
Men wordt meestal aangetrokken door hetgeen verboden
ofwel moeilijk uit te voerèn is.

2707. Die geen aal wil, krijgt ook geen kabeliauw.
Die het kleine niet eert, is het grote niet weerd.
z. b. : 1957,3179.

27O8. Aan een goed visser ontglipt wel een aal.
Aan een bekwaam mèns kan wel eens iets mislukken of
ontgaan.

"-.^!.^:!!9: 9??,- 6FF, 667, 979, 2438, 2452, z10g) 3126,
3270, 3740, 3893, 3951 .

27O9. F-en gladde paling ontglipt.
Een handig mens zal gemakkelijker dan anderen aan moei-
lUkheden ontsnappen.

5Il. Er is-geen bokking zo mager, of er braadt nog vet uit.
Telfs uit de geringste zaken kan men nog wél enig voordeel
halen.

2710. Botten blijven platvis.
Domme mensen blijven gewoonlijk dom.
z. b. : 2426,U77,2641,2663.

2711. Een garnaal heelt ook een hoofd.
Hoe klein men ook is, men toont toch zijn hoofd, blijft
koppig op zijn stuk staan.

2712. De haring hangt aan ziin eigen kieuw.
Men komt meestal in 't ongeluk door eigen onvoorzichtig-
heid, door eigen schuld.

2713. Me-n moet geen haring roepen voordat hij in ,t net is.
Men kan slechts beschikken over datgene, wat men reeds in
zijn macht heeft.
z. b. : 2578,2718,2721,2742,3791.

2714. NIen roept zolang hâring. totdât men ze heeft.
Wordt gezegd van iets dat eindelijk gebeurt, nadat het lang
van te voren cn herhaaldelijk is aangekondigd.
Ook :

2715. hlen roept zolang mosselen, totdat zij aan de kant komen.
z. b. : 1954.

E7I. De ton ruikt âltijd nâar de haring.
Men.toont altijd van wclke afkomst men is of welke op-
voeding men gehad heeft.
z. b. : 542, 553, 872-874, 2681.

2716. Men kan een krab niet recht doen saan.
De natuur verloochent zich nietl

2717. De mosselen doen de vis afslaan.
De grote hoeveelheid slechte of mindere waar is soms oor-
zaak,dat goede waar voor een te lage prijs moet verkocht
worden,
z. b.:2C19,2723.

2718. Me-n_ mqet gegn 
-mos,selen roepen eer zij aan de kaai zijn.

Men kan slechts beschikken over dâtgene, wat men-reeds in
zijn macht heeft.
z. b. : 2518,2713,2724,2742,379L.

2719. Mosselen hebben meer aftrek dan oesters,
Het betere wordt door velen niet gewaardeerd.

TI2O. }û/Ien moet geen snoeken op zolder zodken.
Men moet geen vergeefse moeite doen.
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