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2276. Honden op de band vangen geen haz€n.
Men bereikt niets zonder moeite.

2284. lù/Iet onwillige honden is het kwaad hazen vangen.
Met onwillige mensen komt men niet verder.
z. b. : 156,2441,2449,2486,2568.

2296. Yeel honden zijn der hazen dood,
Voor overmacht moet men bukken.

2391. )|lden weet nooit hoe een koe een haas vangl.
Men kan wel eens onverwacht een gelukje hebben.

2745, Als de leeuw dood is, kunnen de hazen wel over hem heen hup-
pelen.

Bloodaards durven hun vijanden wel aan, als er geen gevaar
meer bestaat.
z. b, : 2312,2746,2810.

2783. Eén konijn in 't hok is mij meer waard dan tien hazen in 't veld.
Het is beter weinig te hebben, maar zeker, dan veel dat
onzeker is.
z. b. : 96O, 194A, 1960,2573,2593, 3829.

182. Als de muis zat is, wordt het meel bitter (o/.'zuur).
Als men genoeg gegeten heeft, verdwijnt de eetlust en vindt
men de spijzen niet meer smakelijk.

2784. I{et is een arme muis, die maar één hol heeft.
Men moet meer dan één pijl op zijn boog hebben; men
moet meer dan één middel hebben om aan de kost te
komen.

870. }let moeit zich al met muizen wât vân katten komt.
Ieder volgt zijn aard: men verloochent zijn afkonrst niet.
z. b. : 866-869.

E76. Kleine muizen hebben grote oren.
Kinderen luisteren scherp; wees dus voorzichtig in uw ge-
sprekken in het bijzijn van kinderen.
z. b. : l2O,875.

2785, Men moet geen dode muis verdrinken.
Men moet geen nutteloos werk verrichten.

2786. Mettertijd bijt de muis een kabel stuk.
Volhardende arbeid komt alles te boven.

2310. Azn de beste kat kan een muis ontlopen.
Zelfs aan een bekwaam mens kan u,el eens iets mislukken;
ieder kan missen-
z. b. :448, 667, 6'10,979, 2438, 2452, 2496, 3126, 3190'
3963.

2312. Als de kat in de val is, dansen de muizen er omheen.
Bloodaards durven hun vijanden wel aan, als er gcen gsvaar
meer bestaat.
z. b. : 2745,2746,2810,

2313. Als de kat naar geen muis loopt, is ze ziek,
Ieder volgt zijn aard en aanleg.

1314. Als de kat slaapt, spelen de mulzen.
Houd steeds een waakzaam oog over uw goederen.
Ook :

23f5, Als de kat van huis is, (of : tan honk is), houden de muizen
brulloft (o/ .' spelen de mrrizen in 't meel; o/ r dansen de
muizen op tafel).
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867, Al wat vân katten komt, is happig naar de muis.
Een mens verloochent niet licht de slechte hoedanigheden
hem door zijn afkomst aangeboreo.
z. b. :762-764,866, 868-870.

2320. De kat speelt met de muis.
De fortuin drijft met ons haar spel.

2323. De kat ziet altijd naar de muis.
Niemand verloochent zijn aard en afkomst.

2326. Der katten spel, der muizen dood.
Het geluk van de ene is vaak het ongeluk van de andere.

2i27. Die iaagt met kâtten, vângt slechts muizen en ratten.
Wie met slechte of minderwaardige mensen omgaat, zal
gewoonlijk ook tot slechte daden worden verleid en door-
gaans niet veel bereiken.

2330. E'en dode kat, een schrik voor de muizen.
Door het voorbeeld van anderen te zien, leert men zich in
acht nemen,

2329, Een kat, die veel mauwt, vangt weinig muizen.
Men kan geen twee dingen tegelijk doen.

23C6, Opgesloten katten worden door de muizen opgevreten.
Als men de handen niet vrij heeft, kan men niets uitvoeren.

2355. Waar geen kat is, tieren de muizen.
Als er geen toezicht is, springen de onderdanen (de kin-
deren) uit de band.

461. J[/Iet spek vangt men muizen.
Hebzuchtige mensen laten zich gemakkelijk omkopen.

50J. Muizekeutels willen rogge o[ peper zijn.
Ieder wil zich boven zijn stand verheffen.
z. b. : 147O-1472.

2787. Waar 't muisken door kan, blijft het ratje voor staan.
Wat de ene gelukt, zal daarom de andere nog niet gelukken.

2788. Padden broeden geen zangvogels uit.
Slechte mensen kunnen geen goede daden verrichten.

2789. Een oude rat vindt licht een gat.
Een slim persoon van ondervinding weet zich licht uit
ongelegenheid te redden.

1738. Een oude rat wil niet in de val.
Oude mensen hebben veel ondervinding en laten zich niet
gemakkelijk beetnemen.
z. b. : 1735-1737, 1739-1741.

184, E,en rat die zemelen eet, deugt bij het meel niet,
Men moet het toezicht of de bewaring van iets niet over-
laten aan iemand, die er zelf begerig naâr is.
z. b. : 458,472.

2790. Grote ratten bljten door de val.
De fouten van de groten worden dikwijls niet gestraft.
z. b. : 1537, 2678, 2685, 2686, 2797, 2818.

46L Men moet geen ratten bij het spek vertrouwen.
Men moet niet iemand aanstellen op een plaats, waar hij u
kan benadelen.

2310. Kwade katten, kwade ratten.
Strenge meesters prikkelen de onderdanen tot meer verz€t.

2Jr'8. Slapende katten vangen geen ratten.
Zonder moeite, zonder werken bekomt men niets.
z. b. :1656.
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