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2742. Verkoop de huid van de beer niet eer hij gevangen (of : ge-

schoten) is.---ÈéicÉrit niet over een voordeel, over een winst die gij nog
niet hebt behaald.
z. b. : 2518' 2724.

2743. Buffels vangen geen vossen.
Met domme menièn tà" men niet veel verrichten; slimheid
saat boven DlomDe kracht.

27M. Hei ziin niet âi buffêls, die buffelsleer dra-gen'.-'-' "-ffi;i'i;a;;;;-ia-Gîèrlijk, wat hij uiterlijk schijnt; schijn
bedriegt.
i. t-. I 3it, 2137, 2158, 2770, 2206' 2398, 3098'

2077. Lls de eierieâard violiik is, danst de kemel'"""'"'"E;;'eËiiitâio iài-nô-oit vrolijk zijn, daar hij..steeds in
;;À.t"iè;îi om zijn schatten te verlieien, terwijl hij deze
steèds wil vermeerderen.

2745. Als de leeurv dood is, kunnen de hazcn wel over hem heen hup-
oelen,---Bioodaards durven hun vijanden wel aan, als er geen gevaat

meer bestaat,
Ook :

2746. F;ei Éaas bespringt ook wel een leeuw, als hij op't gijpen ligt'
z. b' :2312,281O.

2747. }Jet is kwaad de leeuw te scheren.-"'- ^--1"-ai 
ôÀgattg mï g.oteo en machtigen is voorzichtigheid

geboden.
z. b. :2521.

2748. Waar de leeuw met de tilger zich meet, daar kome geen hond
tussenbeide.'*iù;G-"- niet in de strijd tussen groteren of machtigeren

dan gij'
2252. F:en levéride hontl is beter dan een dode leeuw'----- --ftfèn iJbeter met een kleine zaak die goed is, dan met een

grote zaak die niets oPlevert.
i. b. : 371,502,2457,2798.

2749 . Li€vir de koÉ van'de rat' als de stâart Yân de. leeuw'-' '-' *--HËt 
iJ uèt'".iaf -èester te zijn in een kleine onderneming'

a; îe-É;stttiaàts t" bekleàen als ondergeschikte in een
grote.
2. b. : 616,631,3297.

2i150. E;en olitant vcrslindt geen muggen. ,-'*' "-Ë;'!ïàài-iii èâËL À".""Tt.i1.tt niet tesen onbeduidende
personen.
z. b. : 2596.

2617. Als de vos de passie preekt, boeren wacht uw ganzen'
of:

2637. Als-'de vos zich itood houdt, is het gevaarliik voor de kippen'
Vertrouw geen huichelaars.

2308, Als men de ùs niet vangen wil, kan men.g.een honden vinden'----' .'-ilt;en 
ieti-ongia.néîoet, vindt m,en lièht een voorwendsel

àtii Ëèïnièi t" doen of op de lange baan te schuiven'
I3Za. De-ios-iàaiiôtlne ter !acht-, totdat hij ziin vacht vcrliest'"-' " --oè-UËôsdoener"worât terislotte toch gestraft'

z. b. :1368'1373.
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2751, De vos groet dan alleen de heg, wânneer hij in de tuin wil.
Wacht u voor de rrleiers.
z. b. :2617,2637.

2309. De vos neemt zijn kans waar, warneer de hond slaapt,
Wees steeds op uw hoede voor sluwe of huichelachtige
mensen.

2752. De vos verliest wel ziin haar, maâr niet zijn knepen.
Een slecht mens is nooit te vertrouwen, daar hij steeds
zijn slechte eigenschappen behoudt.
z. b. :2519,?i163.

2753. Die de vos bedriegen wil, moet vroeg opstâan.
Het is moeilijk slimme mensen beet te nemen.
z. b. : 686.

2638. Die met vossen te doen heeft, moet op zijn hoenderhok letten.
Wees voorzichtig in de omgang met sluwe mensen.

1710. E,en oude yos is kwalijk te bedriegen,
Oude mensen hebben veel ondervinding en laten zich niet
gemakkelijk bedriegen.
Ook :

I74L 't Is kwaad oude vossen vangen.
z. b. :1135-174O.

2154. F,en slimme vos houdt zijn nest zuiver,
Waar men bekend is, moet men geen kwaad uitvoeren.

2755. E,en oude vos komt niet gemakkelijk tweemaal in het garen.
Een slimme mens van ondervinding laat zich niet gemak-
kelijk tweemaal op dezelfde wijze beetnemen.

2756. Kleine vossen bederven de wijngaard.
Kleine oorzaken, kleine fouten hebben dikwijls ernstigc
gevolgen.

2751 . H'ii moet slim zijn, die vos heet.
Wie eenmaal een zekere faam geniet, moet steeds door zijn
daden bewijzen dat hij deze waardig is.

2758. Men moet vossen met yossen vângen.
Slim tegen slim.
z. b.:1540,2578,2690.

861. Steelt de vos, zo steelt het vosken ook.
De kinderen doen zoals hun ouders.
z. à. : 858-860,862.

2759. Twee vossen kunnen elkander niet bedriegen.
Twee slimme personen zullen elkander niet licht beetnemen.
z. b. :3196.

2492. WAt de vossen niet zeggen, dat zullen de ezels wel weten.
Het zijn juist de dômste mensen, die in alles het hoogste
woord hebben en denken alles beter te weten.

2632. }Iet vosje houdt zich ilooil, om een hennetje te grijpen.
Wacht u voor de huichelaars.

2173. .\ls een ezel speelt voor vos, gaan straks al zijn banden los.
Men moet-zich niet boven zijn stand verheffen, men maakt
zich allicht bespottelijk.

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

2760. Men kan van een vossestaart geen trompet maken.
Alles is niet even dienstig; om iets te bereiken, moet men
de juiste middelen gebruiken.
z. b.:255O,2551.
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