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DE HOND.

2239. Alle honden bijten de hond, die onder ligt,
De zwakke moet het meestal ontgelden.

2240. N schijnt de hond niet groot te zijn, nog vatrgt hij wel een mach.
tig zwijn.

Ook met geringe, zwakke middelen kan men wel iets groots
bereiken.

1169. Als de hond in de pot is, vlieden de vrienden.
De vrienschap duurt meestal niet langer dan de voorspoed.

2241. Ns de hond met de staârt kwispelt, wil hij een brokje hebben.
Men wordt alleen gevleid en gevierd als er voordeel te be-
halen is.

1742. Als de oude honden blaffen, is het tijd, dat men uitziet.
Luister naar de raad van oude mensen, daar zij veel onder-
vinding hebben.

2242. Ns er één hond blaft, blaffen er vele (o/ .' worden de andere
wakker).

Voorbeelden trekken.
2243. Als hij niets meer kan, hangt de jager zijn hond op.

Als men van iemand of iets geen voordeel meer kan halen,
ontdoet men zich er van.

2244, Als men de hond hangen wil, zo heeft hij leer gegeten.
Men weet altijd wel voorwendsels te vinden om een zwak-
kere te onderdrukken.
Ook :

2A5. Als men de hond wil doodslaan, beschuldigt men hem van
dolheid.

2246, Ns men een hond wil kwijt geraken, legt men hem 't verwoed
op. (- beweert men dat hij dol is).

24il . Als men nâar een hond wil smiiten, vindt men licht een steen.
2248. Als men de hond jonker heet, dan wil men hem hangen.

Wacht u voor de vleiers.
2249. Al snijdt men de hond de staart af, altijd bliift hii een hond.

Men verloochent zijn aangeboren hoedanigheden niet.
2250. Als twee honden vechten om e€n been, Ioopt een derde er mee

heen.
Als twee petsonen om iets twisten, gebeurt het dikwijls
dat een derde in het bezit ervan komt. Ook : Onenigheid
veroorzaakt meestal schade.

2251. Beter een hond te vriend dan te vijand.
Het is raadzaam, iemand die u kan benadelen niet tot uw
vijand te maken.

2252. Beter een levende hond dan een dode leeuw.
Men is beter met een kleinere zaak van waarde, dan met
een grote die waardeloos is.
z. b. : 371, 502' 2252' 2457, 2798.

2253. Beter stomme honden dan razende.
Zwijgen is altijd beter dan te veel praten.

2254. Btaffende honden bijten niet.
Van hen die enkel dreigen heeft men meestal niets te vrezen;
ook : die het hardst roepen, doen het minst.

2255. Blode honden blaffen veel.
Blodaards maken meestal veel drukte om hun angst te
verbergen.
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