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2256. Daar de hond zijn kop doorkrijgt, haalt hij ook zijn gat door,
Wanneer men de grootste moeilijkheid overwonnen heeft"
zal men ook de kleinere wel te boven komen.
z. b. : 2T19.

2257. De ene hond bijt de andere ln het oor.
De afgunst onder de mensen is groot; ook: de ene boef
bedriegt de andere.

1423. 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,

2258. De hond knaagt aan het been, omdat hij het niet door kan
zwelgen.

Wanneer men het meerdere niet kan krijgen, moet men zich
n.ret het mindere tevreden stellen.

2259. De kleine honden jagen de hazen op, maar de grote pakken hem.
De zwakken wordcn meestal verdrukt.
z. b. :2459.

?26O. De kleinste honden keffen 't meest.
Die het minste verstand hebben, voeren het hoogste woord.
z. b. : 88, 1217, 2822, 3277, 3811, 3999,

2261, De voorstc hond yangt de haas.
Vlugge (vlijtiee) mensen gaan met het voordeel strijken.

2262. Die bij de hond staapt, betrapt van zijn vlooien.
Met wie men verkeert, wordt men geëerd; waarnlce men
omgaat, rvordt men besmet,
z. b. : 157, l7O' 242' l07l, 1427-1439.

2263, Die meest werkt, wordt van de honden geg€ten.
Zij, die de beloning verdienen, krijgen ze niet.
z. b. : 462, 2408,2423,2777.

2264, Die met honden te bed gaât, staat met vlooien weder op'
Wie met slechte mensen omgaat, wordt zelf ook slecht.
z. b. : 1427-1439.

327, Die te laat komt, vindt de hond in de pot.
Die te laat komt voor de maaltijd, krijgt niets meer te eten.

328, Die voor hond scheep komt, rnoet benen kluiven.
o"f :

329, Die zich voor hond verhuurt, moet knollen vreten.
In ondergeschiktheid moet men zich voegen naar wat die
staat meebrengt,

16.15. Dode honden bijten niet.
Die dood is, kan geen kwaad n-reer doen.
of:
Over het werk dat gedaan is, behoeft men zich niet meer be-
zorgd te maken ; daarom : stel niet uit tot morgen wat gij
heden doen kunt.
z. b- : 1626.

JJl. Een blaffende hond mist de kluif.
Met praten alleen bereikt men zijn doel niet'

1286, F'en blode hond wordt zelden vet.
Wie al te beschroomd is, komt niet vooruit in de wereld.

2265. F,en dolle hond loopt (o/: raast) geen zeven iaar.
Wie al te streng is, verliest spoedig ziin gezag.
z. b. : 2941,3259.

879. E,en goede bond doet zijn ras eer aan'
Goede kinderen stekken hun ouders tot eer.

l6l

2266. E,en haastige hond werpt bllnrle jongen.
Wat met haast gedaan wordt, is zelden goed.

.i30. Een hond aan een been, kent geen vrienden.
Wedijver sluit vrienschap uit.

2267. Een hond heeft liever 't gebeent dan 't kostelijkst gesteent.
Minderwaardige mensen stellen zich ook met het min-
derwaardige tevreden.

2268. Een hond is stout op zijn eigen dam.
Op het terrein waarop men thuis is, durft men wel van zich
afspreken.
z. b. : 2623.

1703, F,en jonge hond kan leren sprlngen.
Het is in de jeugd dat men de goede eigenschappen moct
aankweken en de gebreken uitroeien.
z. b. : 1704-1708.

2269, E,en liggende hond waait geen brood in de mond.
Wie geen moeite doet, zal ook niets verdienen.
Maar:

2t10. F,en Iopende hond vindt altijd wat voor de mond.
1743, Een oude hond blaft niet zonder oorzaak.

Oude mensen hebben veel ondelvinding, en wanneer zij u
voor iets waarschuwen, is het niet zonder reden.

2271. E,lk ziet zijn hond gaarne.
Elk zorgt voor zich zelf of voor zijn vrienden het eerst.

2272. Gebrand,e honden vrezen ook koud water.
Wie eenmaal iets nadeligs ondervonden heeft, wordt voor-
zichtiger.

2T13. Geen hond bijt ziin eigen meester.
Men zal de partij kiezen van hen, van wie men afhankelijk is.

2274. Goed honds, goed kinds.
Wie goed is voor dieren, is ook goed voor mensen (voor
kinderen).

2215. Grote honden is kwaad sarren.
Laat de bozen (en machtigen) met rust.
z. b, : 228O,

995. H.et is de ene hond leed dat de andere in de keuken loopt.
Personen die hetzelfde beroep uitoefenen, benijden elkander
vaak.
z. b. :972,1501.

1704. H.et is kwaad, oude honden aan banden te leggen.
In de jeugd moet men de gebreken uitroeien, want op
latere leeftijd zal het wellicht niet meer mogelijk zijn.
z. b. : l7û5-l7l0.

1709. Ilet is moeilijk, oude honden te leren blaffen.
Het is in de jeugd dat men leren moet, daar het op rijpere
leeftijd veel moeilijker gaat.

-132. Honden moeten botten knagen.
De geringe moet zich met het geringe tevreden stellen.
z. b. : 328,329.

2276, Honden op de band vangen geen hazen.
Men bereikt niets zonder moeite.

J33. Hongerige honden eten wel besHikte worsten.
Als men honger heeft, eet men alles.

2n7. 't Is een slechte hond, dle zljn brood pakken laat.
Men moet zich niet door anderen op zij laten duwen.
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