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2721. M.en vangt geen snoeken met droge broeken.
Zonder moeite bekomt men niets.
112. M.et ledige handen is het kwaad snoeken vângen.

Zonder geld kan men weinig verrichten.
z. à. .' 138, 153.
2722. Beter spiering gevangen dan stil gezeten.
Het is beter iets te verdienen, hoe gering het dan ook zij
dan zijn tijd in ledigheid door te brengen.
z. b. :2665.
2723. De spiering doet de kabeljauw afslaan.
Waar velen hetzelfde ambacht uitoefenen valt er weinig te
verdienen; of: de grote hoeveelheid slechte waar is soms
oorzaak dat de goede voor een spotprijs moet verkocht
worden.
z.
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2729. Apen willen de spiegels breken, omdat zij hun lelijkheid vertonen.

Men wil niet graag gewezen worden op eigen fouten en
tekortkomingen.
273O. De aap gooit de kastanjes in het vuur, enlaatze er de kât met
de poten weer uithalen.
Sluwe, boosaardige mensen trachten steeds de sevolqen
van hun slechte dâden op anderen af te wentelen. 2731. De_a_ap spiegelt zijn schoonlieid in het glas.
Minderwaardige mensen gebruikàn ook minderwaardise

dingen, stellen zich met hét minderwaardige tevreden. 2732. De aap wil met eenieder gekken, en toch kan hij zijn aars niet
dekken.

b.:2679,2717.

gij ze gevangen hebt.
Men moet niet beschikken over iets, dat men nog niet in
zijn macht heeft.
z. b. : 2518, 2713, 2718, 2742, 3791.

2724, Yerkoop geen spiering voor

2725. Yeel slagen maken de stokvis zacht.
Wie volhardt, bereikt zijn doel.
z. b. :1234-1236.
1902. Yoor geld koopt men de stokvisvellen,
Voor geld kan men alles kopen.
z. b.:1897,1898,1901.
2726. Nïet iedere waterspuwenile walvis is een duikboot.
Men moet zich niet nodeloos ongerust maken over denkbeeldige gevaren.

849.
2733.
T134.
2735,
2736.

Het zijn juist de domste mensen die met anderen willen
spotten.
De kleine apen doen de grote na.
Kinderen volgen de vôorbeelden van de ouderen.
z. b. :85O.
De oude aap leert men geen kunsten.
Oude mensen hebben veel ondervinding.
IJen aap_is gauw, maâr nog gauwer die hem vangt.
Het is niet gemakkelijk sluwe mensen beét te nemen of
te bedriegen.
Een_-aap uit al te grote min, die perst zijn jong de lenden in,
Wordt gezegd vàn ouderi, die hun kjndere-n door onverstandige liefde bederven.
}Joe schoner aap, hoe lelijker jongen.
De beste boom brengt niet altijd de beste vruchten voort;

de beste ouders hebben niet altijd de beste kinderen.

2737.

WILDE DIEREN.
n27 . Al draagt

ring, het is en blijft een telijk ding.
Pracht en praal verheffen niemand tot de beschaafde
stand; ook : mooie kleren en sieraden kunnen een lelijk
mens niet bevallig maken.
z. b. : 284,1931, 1936.
2728. Als apen hoge klimmen willen, dan ziet men vaak hun naakte
een aap een gouden

billen.

Wie zich ver boven zijn stand wil verhefen, verraadt toch

licht door onbeschaalde manieren zijn geringe afkomst;

ook : wie te grote dingen onderneemt, maakt zich belachelijk.
1452. Apen bij apen en meerkatten bij meerkatten.
Soort zoekt soort; al wat onderling overeenkomt, voelt
zich tot elkaar aangetrokken.
z. b. :1453-1468.

z.

b.:2823,282b.

}ù/.en moet de aap

niet in de garenwinkel iagen.

Men moet iemand niet plaatsen waar hij kwaad of schade
kan veroorzaken.
z. b. : 998, 238t, 2517, 2535.
2738, Men ziet op geen aap als men uit Oost-Indië komt.
Men kan gemakkelijk nog weggeven als men het ruim heeft.
(Oost-lndië is het apenland.)
z. b. :377,2000,2001.
2739. Wat van âpen komt, wil luizen.
Een mens verloochent niet licht de slechte hoedanigheden,
hem door zijn afkomst aangeboren.
2740. Zelis apen gluren wel in spiegels.

Lelijke mensen willen wel voor mooi, slechte

voor goed doorgaan.
219E. Beter een schaap dan een aap.

menseD

Men is beter met iets nuttigs dan met iets eigenaardigs,
dat echter waardeloos is.
1256. De beer likt zijn beerkens totilat het beren zijn.
Met tijd en geduld komt alles terecht.
z. b. :1257-1264.
2741. Oude beren dansen leren is zwepen verknoeien.

Qp latere leeftijd kan men moeilijk nog iets bij
daarom moet men vroeg beginnen.

leren,
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