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2719. Lleyer de kop van de rat als de stâart van de leeuw.
Het is beter zelf meester te zijn in een kleine onderneming,
dan de beste plaats te bekleden als ondergeschikte in een
grote.
z, b.:616,637,3297.

2791. ÀIs 't schip lek is, springen de ratten over boord.
In het ongeluk wordt men door iedereen verlaten.

2792. Als de schuur brandt, Iopen de ratten.
Als men ziet dat de zaak verkeerd gaat, zoekt men een goed
heenkomen.

2793. Haastige- lieden .moeten op geen schildpadden rijden.
Wje z-ijn doel wil bereikèn, moet dàartoe dé juiste middelen
gebruiken.
z. b. :2481.

2794. De serpenten worden in slapende wateren geteeltl.
De boosheid broeit haar plannen in alle stilte uit.

2795. Spreekt yân een serpent, 't is er bij of omtrent.
Wordt gezegd als men iemand ziet, kort nadat men over hem
gesproken heeft.
z. b. : 2214,2927.

INSEKTEN, AMFIBIEË,N, ENZ.

2796. Als de bij geen rozen vindt, moet zij op doornen zitten.
Men moet zich behelpen met wat men heeft.
z. b. : 4O1,532.

2197. Bijen en horzels breken het spinneweb.
Groten en machtigen ontsnappen dikwijls aan vervolging
of straf.
z. b. : 1531,2678,2685,2686,2790,281S, 3236.

,16E, De dode bij maakt geen honig meer.
De waarde van iets, hoe gering ook, kent lnen meestal pas
wanneer men ze verloren heeft,

2798. Een bij is beter dan een hand vol vliegen.
Men is beter met een kleine zaak, die goed is, dan met een
grote, die echter niets oplevert.
z. b. : 371,5O2,2252,2457,

2199. E,en bij zonder angel maakt geen honig.
Alles heeft ook zijn onaangename zijde, maar wânneer men
het genot van iets wil hebben, moei men ook de last ervan
aanvaarden.

2800. Geen bij koos ooit een dorre roos.
Men zoekt alleen degenen, bij wie enig voordeel te behalen
is.

2801. Geen bij maakt honig zonder bloem.
Om iets goeds tot stand te brengen, moet men over de nodige
middelen beschikken.

2802. Geen bijtfe of het heeft een verborgen angel.
Er is niets of het heeft ook zijn onaangename zijde.

466. Dle de honig wil uithalen, moet het steken der bijen verdragen.
Een naarstig mens mag last noch moeite ontzièn
z. b. : 338, 429,2999.
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167. Die zich zelf honig maakt, wortlt door de bijen opgegeten.
Wie al te goed is, wordt vaak het slachtoffer van zijn goed-
heid.
z. à. .' 1081, 120l-1204.

2803. Men moet de horzels niet tergen.
Men moet zich de vijandschap van hen, die ons benadelen
kunnen, niet op de hals halen.

2804, De kalanders komen op geen lege graanzolders.
Zonder geld, zonder vrienden.
z. b. : 1161, t168.

512. Beter een luis in de pot dan geen vet,
Iets is nog altijd beter dan niets.

2805, Magere luizen bljten scherp.
De mindere mensen zijn dikwijls de slechtste om er me€
te handelen.
z. b. : 25O6, 2525, 2621, 2814, 28t6.

2806. Men hoeft geen luizen in z'n pels te zetten (o/: te poten).
Men moet zich niet moedwillig last of verdriet op de hals
halen.

2807. Men heeft meer last yan de neten dan van de luizen.
Men heeft doorgaans meer last met kleine schuldeiserr dan
met grote.

2808. De miertjes leggen haar winterkoren in de zon.
Een naarstig mens neemt tijdig zijn voorzorgen (is opaar-
zaam).

2809, De mug die rond de kaarse zweeft, 't is wonder zo zii lange leeft.
Die het gevaar bemint, zal er door vergaan.
z. b. : 2335,2358,2998.

2810. Een mug steekt wel een leeuw in 't oog.
Bloodaards durven hun vijanden wel aanvallen, als er geen
gevaar bestaat.
z. b. : 2312,2745,2746.

2811. Men moet niet naar elke mug slaan,
Men moet niet over alle kleinigheden vallen; men moet niet
alles even nauwkeurig onderzoeken.
z. b.:5O6,1069.

2812. De rups dient in de pop gedood.
Men moet het kwaad in de kiem smoren.
z. b. : 2773,2912.

2813, Eén dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken.
Een klein gebrek kan de beste zaken bederven.
z. b. : 5O5,

2814. Magere vliegen bijten scherp.
De mindere mensen zijn dikwijls de slechtste om er me€
te handelen.
z. b. : 25A6,2525,2621,2805, 2816.

511, l.0.4eî yangt meer vliegen met één druppel honig (o/.' e€n lepel
stroop) dan met een hele ton aziin.

Mèt zachtheid bereikt men meer dan met geweld of ge-
strengheid.
z. b. : 1209,2780.

1472. Ylieg wil ook vogel zijn.
Elk wil zich boven zijn stand verheffen.
z. b, : 5O3,1470,1471,
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