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787, Ylasr twee Grieten in huis wonen, behoeft men geen blsllende
hond.

Er dienen geen twee vrouwen in één huis.
605. Zo herder, zo hond.

De ondergeschikten zijn meestal zoals hun meester ; voor-
beelden trekken.
z. b.: 3260.

2305. De beste iager en zijn hond doen wel eens een vergeelse sprong.
Aan ieder kan wel eens iets mislukken.
z. b. : 448, 622, 655, 667, 979, U38, 2452, 3126, 3790, 3963.

23O6. Zoals de juffrouw danst, danst ook haar hondeken.
Men spreekt ten gunste van hen van wie men leven moet.

2307. In alle Ianden bijten de honden en lasteren de monilen.
Laster en kwaadsprekerij vindt rnen overal.

1260. M.et kleine lappen (o/ .' allengskens) leert men de hond leer
eten.

Met tijd en geduld bereikt men zijn doel.
1520, E,en mens zonder handen is een hond zonder tanilen.

Luie mensen zullen niet aan de kost komen.
57. Lachende mondekens, bijtende honrlekens.

Wacht u voor vleiers.
I0r'. Dlkwijls h€ett men een oog op ile hond om des meesters wille.

Wanneer men het meerdere niet kan bereiken, stelt men zich
met het mindere tevreden.
z. b.:1149.

J24. Goedkoop vlees krijgt de hond.
Wie al te goed is (of : wie zich met onwaardigen inlaat),
wordt vaak het slachtoffer van zijn goedheid.

52E. Tot vlees vân honden tanden van doggen.
Waar het nodig is, moet men strenge maatregelen nemen.
z. b. : 695-697, 2292,2297.

230E. Als men de vos niet vangen wll, kan men geen honilen vinden.
Als men iets ongaarne doet, vindt nren licht een voorwendsel
om het niet te doen of op de lange baan te schuiven.

2309. De vos (o/ .' de wolf) neemt zijn kans waar, warmeer de hond
slaapt.

Wees steeds op uw hoede voor sluwe of huichelachtige
mensen.

'1659. Fæn goede waterhond ontziet geen moilderige sloot.
Een naarstig mens ontziet geen moeite om zijn doel te
bereiken.

DE KAT,

231O. Aan de beste kat kan een muis ontlopen.
Z.elfs aan een bekwaam mens kan wel eens ieæ mislukken;
ieder kan missen.
z, b. : 448, 622, 655, 667, 6i10,979, 2438, U52,2496, T108,
3126, 3270, 3790, 3963, 4021.

158, Am de kat, die het spit likt, moet men het spek (o/ .' het ge-
braad) niet toevertrouwen.

Men moet het toezicht of de bewaring van iets niet over-
laten aan iemand, die er zelf begerig naar is"
z. b. : 472,484.
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2311. Aan de kat komt een graatje toe.
Geef ieder wat hem toekomt.

2312. Als de kat in de val is, dansen de muizen er orrheen.
Blodaards durven hun vijanden wel aan, als er geen gevaar
meer bestaat.
z. b. : Zil 45, 2746, 2810.

2313. Als de kat naar geen muis loopt, is ze ziek.
Ieder volgt zijn aard, en aanleg.

2314. Als de kat slaapt, spelen de muizæn.
of:

2315. AIs de kat van huis ls, houden de muizen kermis (o/: bruiloft).
Ook :

2316. Als de kat van honk is, dansen de nuizen op tafel (of.' spelen
de muizen in 't meel).

Houd steeds een waakzaam oog over uw goederen,
459. Als men de kat op het spek bindt, wil zij niet eten.

Men doet over 't algemeen met tegenzin datgene, waartoe
men gedwongen wordt, terwijl het verbodene aantrekt.

2317. Als men de kat streelt, (zo) steekt ze de staart op.
Een goede daad wordt vaak met ondank beloond.

867, Al wat yan katten komt, is happig naar de nuis.
Een mens verloochent niet licht de slechte hoedanigheden
hem door zijn afkomst aangeboren.
z. b- : 866,868.870.

2318. De fijne katten snoepen het spek.
De meisjes die schijnbaar het meest ingetogen zijn, zijn in
werkelijkheid niet altijd de meest kuise.

2319. De kat is gaarne daar, waar men haar streelt.
Men houdt van diegenen, van wie men voordeel te ver-
wachten heeft.

1258. De kat kijkt de vogel uit de boom.
Met geduld bereikt men zijn doel.

868. De kat laat het muizen niet.
Ieder volgt zijn aard.
z. b. : 866,867, 869, 870.

921. De kat muist best als zij jongen heeft.
Die kinderen heeft, zorgt voor hun voordeel.

232O. De kat speelt met de muis.
De fortuin drijft met ons haar spel.

2321. De katten leggen-geen eendeneieren'.
Ieder handelt naar zijn aard en aanleg.

123. De kat weet wel, wat baard zij likt.
Men vleit iemand alleen om het voordeel.
z. b. : 1184,1185.

2322. De kat wil de vis uit de tobbe wel, maar zij verkiest haar poten
niet trât te maken.

Men wil wel de voordelen van iets bekomen, maar men ziet
vaak tegen de moeite op.

2323. De kat ziet altijd naar de muis.
Niemand verloochent zijn aard en afkomst.

2324. De kat ziet de keizer wel aan.
Een mindere mag zijn rechten ook tegenover een meerdere
verdedigen.

2325. De mei-katten deugen niet.
Wordt gezegd van i€mand, die in mei geboren is.
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