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2761. Ng ge de wolf ziet, zoek dan zijn sporen niet.
Als ge in gevaar zijt, redt u dan zo spoedig mogelijk.

T162. Als men de wolf tot schaapherder maakt, is de kudde in groot
g€vaar.

Men mag nooit teveel vertrouwen stellen in onbetrouwbare
lieden.

1662. De slapende wolf loopt geen schaap in de mond.
Zonder moeite bekomt men niets; men kan de kost wel
verdienen, maar men moet er voor werken,
z. b. : 64,2600,2610.

2309. De wolf neemt zijn kans waar als de hond slaapt.
Wees op uw hoede voor sluwe, onbetrouwbare rnetrsen.

2763. De wolf ruit wel van baard, maar niet van aard.
Een slecht mens is nooit te vertrouwen, daar hij zijn slechte
eigenschappen steeds behoudt.
z. b. :2319,2752.

2764. De wolven verscheuren elkander niet.
De bozen bevechten elkander niet.
z. b.:2288,2291,2294.

2765. Er hoort een strenge winter toe, eer de ene wolf de andere aan-
griipt.

Booswichten zullen elkander niet licht benadelen.
z. b. : 2288, 2293, 2294, 2764.

2766. Maakt een wolf tam, hii droomt van bossen.
Men verloochent nooit zijn aangeboren eigenschappen.
z. b.:2524,2!170.

2767. Men moet de wolf niet tot herder maken.
Men moet iemand niet laten op een plaats, waar hij gemak-
kelijk schade kan doen.

2768. ]\{en moet huilen met de wolven waârmee men in het bos ls.
Men moet zich naar zijn gezelschap schikken.
z. b. :1447.

2769. Y{ee de wolf, die in een kwaad gerucht staat (is, komt).
Wie een kwade naam heeft, wordt niet meer vertrouwd,
vindt geen geloof meer.

2770. Wolven dromen van bossen.
Men verloochent nooit zijn aangeboren eigenschappen.
z. b. : 25A,2166.

2771. Die in het bos is, moet met de wolyen huilen.
Zie boven, nr.2768.

2772- Terwijl de herders twisten, rooft ile wolf het schaap.
Tweedracht leidt tot ondergang,

357. De honger jaagt de wolf uit het bos.
Iemand die door honger gedreven wordt, is tot alles in
staat.

2394. Yechtende koeien voegen zich t€ samen, als de wolf komt.
Als gemeenschappelijk gevaar dreigt, eindigen de onder-
linge twisten en sluit men zich aaneen.

1721. Doot de ouderdom wordt de wolf griis.
Door de ouderdom worden de deugnieten soms braaf'.
z. b. : 172l-1723,1725.
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2773. VerEeed de adiler ln de dop.
Men moet het kwaad in zijn beginselen stuiten.
z. b. :2812,2912.

2774. Daar men 't minst verwacht, springt de haas uit de gtacht.
Wanneer men er het minst aan denkt, kan een onverwacht
geluk ons ten deel vallen; het leven is wisselvallig.

2775. De beste hazen hebben vaak de meeste maden.
Hoe groter geest, hoe groter beest.

2776. De haas is gaarne daar, waar hij geworpen is.
Ieder bemint zijn geboorteplaats (geboortestreek, vader-
land).
z. b. :2555.

1506. De haas liidt vervolging om zlin lekkere bouten.
Wie rijk is, wordt door velen benijd en daarom belasterd.

1736. De oude hazen kennen de stroppen (o/; weten de slopen).
Oude mensen hebben veel ondervinding en zijn dus niet
gemakkelijk te bedriegen.

2177. Die meest hazen schiet, eet er minst.
Zij, die de beloning verdienen, krijgen ze niet altijd; de
waardigsten ziet men over't hoofd.
z. b. :1636,2263.

2778. Die twee hazen najaagt, vangt er gemeenliik geen,
Men moet geen twee dingen tegelijk nastreven.
z. b. : 2781, 3098a, 3816.

2716. F*n haas bespringt ook wel een leeuw, als hii op't gtjpen llgt.
Bloodaards durven hun vijanden wel aan, als er geen gevaar
meer bestaat.
z. b. : 2312,2810.

6c. Gebraden hazen lopen de slaper niet in de mond.
Men krijgt niets zonder moeite; ieder kan de kost verdienen,
maar men moet er voor werken.
z. b. : 1662,2600,2610.

2779. Ge moet geen outle hazen leren stroppen kennen.
Oude mensen hebben veel ondervinding.
z. b. :2733.

2780. Het is kwaad hazen met trommels vanger.
Men bereikt meer met zachtheid dan met geweld.
z. b.:514,1209.

2781. Men moet geen twee hazen tegelijk willen jagen.
Men moet geen twee dingen te gelijk nastreven.
z. b. : 2778, 3098a, 3816.

2399. Men vangt geen hâas met een koe (of : met een os).
Met trage of luie mensen kan men niet veel verrichten.

2361 . N ls het hCasje nog zo snel, de koe die komt er evenwel.
Met kalmtè en overleg zal men vaak eerder zijn doel be-
reiken dan met haast en spoed.

?1782. Om hazepeper te maken, moet de kok een haas hebben.
Om een zaak tot een goed einde te brengen, moet men over
de nodige middelen beschikken.
z. b. :373.

226 I . tle yoorste hond vangt de haas,
Vlijtige (vlugge) mensen gaan met het voordeel strijken.
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