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1209. M.et âzljn vângt men geetr vliegen.
Met geweld of harde woorden bereikt men niet veel.
z. b. :514.

2596. F,en arend vangt geen vliegen.
Een groot of edel mens strijdt niet tegen onbeduidende
personen.

2815. Men heeft het geluk zo vast als een bandvol vllegen.
Het geluk is wisselvallig.

49. In een gesloten monil komen geen vliegen.
Zonder werken zal men de kost niet verdienen.
z, b, : 64, 1662,2514,2600,2610,2701.

2451. Op de magerste paarden vallen de meeste vliegen (o/: bijten
ile dazen).

Arme lieden worden vaak het meest verdrukt.
z. b.:1139,2475.

2816. De magere vlooien bijten meest.
De mindere mensen zijn dikwijls de slechtste om er mee
te handelen.
z. b. : 2506, 2525, 2621, 2805, 2814.

/27I. Niets met haast als vlooien yangen.
Overijling schaadt.
z. b. :127O.

1123. De ene hond verwijt de andere dat hij vlooien heeft.
Men verwijt een ander wegens gebreken, die men zelf heeft.
z. b. : 253,1020, 1059, 1422,1424.

2262. Die bli de hond slaapt, betrapt van ziin vlooien,
of:

2261. Die met honden te bed gaat, staat met vlooien weder op.
Wie met slechte mensen omgaat, wordt zell ook slecht.
z. b. : 1427-1439.

1226. De nijvere spin heeft een groot weefsel,
Door werkzaamheid en vlijt komt men tot welstand.

2817. Meestal spint de spin het net, waarin ze zelf gevangen wordt.
Wie middelen beraamt om de ondergang van anderen te
bewerken, veroorzaakt meestal zijn eigen ondergang.
z, b. : 2672,3861, 3987,

2818. Waar de wesp doorvliegt, daar blljft de mug in bangen.
De fouten van de groten worden dikwijls niet gestraft.
z. b, : 1531,2(18,2685,2686,2790, T197.

2819. Men moet geen wespennest storen.
Men moet geen kwalijkgezinde lieden tegen zich in 't harnas
Jagen.

2820. Waar kikkers zijn, daar is ook water.
Waar rook is, is vuur.

2111. 1ù/Ien plukt geen yeren vân een kikvors.
't Gaat niet aan iets te zoeken waar niets is.
z. b. : 226, 227 , 1016,2108-2110.

1003. Zet een puit op een (gourlen) stoel, hij sprtngt weder naar de
Poel.

Men verloochent nooit zijn aangeboren hoedanigheden.
z. b. : 2351,2493.

1402, Dle een padde het hoofd afbijt, die trooste zich het veniin.
Wie een slechte (verkeerde, domme) daad begaat, moet er
ook de onaangename gevolgen van dragen.

2ll
.,21, Men vindt geen padden in klaar rvater.

Slechte mensen houden zich niet op in goed gezelschap.
z, b. : 2654.

2822, Het is niet de verstandigste kikvors die het hardste kwaakt.
Het zijn juist de domste mensen die het meeste leven maken.
z. b. : 88, 1217,2260, 3277, 3811, 3999.

1293. De stoutste wezels zuipen de eieren uit.
Met durf kan men soms veel bereiken.
z. b. : 1287,1292.

2583. De vroege vogeltjes vangen de wormpjes.
ot' :

2562. E,en vroege vogel vangt veel wormen.
De morgenstond heeft goud in de mond.

5t6. Men moet op alle slakken geen zout leggen.
Men moet niet alles even nauwkeuri[ ônderzocken; men moet
niet over alle kleinigheden vallen.
z. b. : 1069,2811.

2657, Spinnekoppen zijn geen struisvogels, ai hebben ze lange poten.
Schijn bedriegt.
z. b. : 598.
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