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X278. Jarg een hond weg, ge kriigt een rekel weer.
Alle verandering is geen verbetering.

2279, Komt men over de hond, dan komt men ook over de staart.
Wanneer men de grotere moeilijkheden te boven is, zal men
ook de kleinere moeilijkheden wel overwinnen ; ook :

wanneer men over het hoofdbezwaar is heengestapt, zal het
niet moeilijk vallen kleinigheden toe te geven.
z. b. : 2256.

2280. Kwade honden moet men niet tergen.
Laat de bozen met rust.
z. b. : 2275.

2281. Menigeen zendt zijn hond, daar hij zelf niet komen durft (o/:
wiD.
Zaken, die men zelf niet durft (wil) behandelen, laat nren
meestal aan anderen over.

2282. l/Ien moet de hond aan de band leggen eer men hem tergt.
Men moet niemand tergen die u zelf nadeel kan berok-
kenen.

537, Men moet de hond niet om worst sturen.
Men moet iets niet toevertrouwen aan iemand, <lie er zell
begerig naar is.

2283. Men moet geen slapende honden wakker maken.
Men moet niet de aandacht vestigen op iets, waarvan ûlen
onaangename gevolgen kan ondervinden.

I3TL Men tergt de hond zolang, tot hij eens bijt.
Wie niet naar goede raad wil luisteren, ondervindt daarvan
vroeg of laat de slechte gevolgen.
z. b. : 1368-1374.

2284. il4et onwillige honden is het kwaad hazen vangen.
Met onwillige mensen komt men niei verder.
z. b. : 756,2441,2449,2486,2568.

1744. l4et oude honden jaagt men 't best.
Het is verstandig naar de raad van oudere rnensen te
luisteren, want zij hebben veel ondervinding.

2285. Ontneem de hond niets uit zijn mond.
Tast niemand in zijn persoonlijke belangen aan !

2286. Op een hond, die niet bast, dient gepâst.
In de ziel van stille mensen gaat soms veel om ; men moet
er voor op zijn hoede zijn.
z. b. : 2972,2977.

1710. Onùe honden laten zich moeilijk africhten.
In de jeugd moet men alles aanleren ; op latere leeftijd
gaat het veel moeilijker.
z. b. : 17O9.

228'l , Oude honden leren rnoeilijk een pootje geven.
Het is moeilijk oude mensen nog iets aan te leren.

2288. Razende honden bijten elkander niet.
De bozen zullen elkander niet benadelen.
z. b. : 2293,2294,2764.

2289. Slapende honden bijten niet.
Daarom : maak geen slapende honden wakker.
(Zie nr.2283).

2290, Sluipende honden bijten het eerst.
Stille, schijnheilige mensen zijn niet te vertrouwen.
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2291. Streelt gij de hond : hij bederft uw kleed.
Men moet geen goed doen aan slechte mensen, want men
wordt met ondank beloond.

2292. Tegen boze honden boze knuppels.
Tegen boze lieden moet men strenge maatregelen nemen ;
en in 't algemeen : als het nodig is, moet men krasse
maatregelen weten te nemen,
z. b. : 528,695-697,2297,2453,

.10.55. 'fwee honden aan dezelfde haard bijten elkander.
Personen die hetzelfde beroep uitoefenen, benijden elkander
en trachten vaak elkander te benadelen.

33J. Twee honden aan één been, komen zelden overeen.
Twee personen die hetzelfde doel nastreven, leven dikwijls
tn onmtn.

2293. Twee kwade honden biiten elkander niet.of:
X294. Twee kwade honden zitten elkander niet licht in het haar.

Booswichten laten hun gelijken met vrede.
z. b, : 2288,2764.

2295. Twistzieke honden Iopen met gescheurde oren.
Wie steeds met anderen in onmin leeft, ondervindt daarvan
nadelige gevolgen.
z. b. : ll9.

2296. Yeel honden zijn der hazen dood.
Voor de overmacht moet men zwichten.

2297. Yoor een felle hond behoelt men een scherpe band.
Als het nodig is, moet men krasse maatregelen nemen.
z. b. : 528,695-697,2292,2453.

X298. Y,lat de bond past, dat past de ezel niet.
Wat zich de een (b. v. tegenover een meerdere) veroorloven
mag, staat daarom de andere niet vrij.

2299. Wie de hond târt, moet het bijten voor lief nemen.
Wie een slechte of onbezonnen daad begaat, moet zelf de
gevolgen dragen,

2300. Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok.
Men weet altijd wel voorwendsels te vinden om een zwak,
kere te onderdrukken.
z. b. : 2244,2245,2247,

2301. \{ie kan de hond het bassen (o/: blaffen) beletten.
Het is nroeilijk om slechte mensen het kwaadspreken te
beletten.

23O2. Zwicht u van een hond, die niet en bast, en van een vrouw, die
lichte krijst,

Laat u niet beetnemen door misleidende woorden of daden.
2303. Er zijn meer hondjes die Fik heten.

Men kan door overeenkomst in naam licht misleid worden.
z. b. : 2376,3822.

2304. Kleine hondjes bijten ook.
Ook kleine oorzaken kunnen soms ernstige gevolgen heb-
ben.

532. Bij gebrek aan vlees kluift de hond de beentjes.
Bij gebrek aan het betere, moet men zich met het mindere
tevreden stellen.
z. b. : 4Ol.



'ffipn*me*rvyGDGDrclen

ÛE DIT'RË.]\

Kffi

\qfl|'s

J. TAUBERûHE




