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2530, Dom volk en varkens laten zich slecht drijven.
Met onbekwame personen zal men weinig tot stand brengen.
z. b. :249O.

2531. Een yet varken E'eet niet, dat een mager honger heeft.
Men bekornmert zich weinig om het leed van anderen.
z. ô. .' 188, 189.

2532. 't Is een slecht varken, dat zijn bak niet uitkuist.
Wat men op zijn bord genomen heeft, moet men opeten.

1684. I{et varken wil zijn meester berechten.
Kinderen, jongelui willen het beter weten dan volwassenen.
z, b. :435,90O.

2533. Men kan een varken geen reinheid leren.
Het is moeilijk een slecht mens goed te inaken.

2534. Men kan geen varken met zemelen mesten,
Om iets goeds te bereiken, moet men ook de nodige middelen
daarvoor gebruiken.

2535. Men moet de varkens niet door het veld laten lopen.
Men moet iemand niet brengen op een plaats, waar hij
schade kan veroorzaken.
z, b. : 998,2381, 2517, 2137 .

2536. Met troetelen rvordt het varken de kop ingeslagen.
Wacht u voor de vleiers.
z. b. : 2586.

2537. Ruige varkens gedijen 't best.
Kinderen die alles eten, groeien't best.

2538. Trekt men één varken bij de stâart, dan schreeuwen zii allen.
Voorbeelden trekken.
z. b. : 2362,2363,

2539, Twee varkens in één hok groeien naar elkaar.
Zij die steeds met elkaai moeten leven, richten zich op den
duur naar elkander.

2540. Veel varkens maken de spoeling dun.
Waar velen samen moeten delen, is ieders dcel gering.
z. b. :2552.

2541. Yieze varkens worden niet vet.
Een gezond mens moet alles kunnen eten: wordt vooral
gezegd tegen kinderen die iets niet lusten.

2542. Wees niet te haastig om varkens te mak€n, ge mocht de staart
vergeten.

Haastige spoed is zelden goed.
2543, FIij verliest zijn aalmoes niet, die ze aan zijn varken biedt.

Ondank is 's werelds loon; wat men aan mensen doet,
wordt zelden beloond.

2047, Als de bak leeg is, knort het varken.
Armoede, gebrek leiden tot ontevredenheid.

2544. Men maakt geen hertslederen broek van de huid van een rvild
varken.

Men kan het onmogelijke niet doen.
2545. Waar het hek open is, lopen de varkens in het koren.

Als er geen toezicht meer is, kunnen de kinderen (of de
ondergeschikten) doen wat ze willen.
z. b. :251O.
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2546. Minderr het meelvat, dan meerdert het yarken,
Hoe beter men de dieren voedt, hoe meer voordeel men er
ook van zal hebben.
Ook :

2547. Mindert de schoof, zo wast het varken.
z. b. : 2385, U30,2630.

2548. Strooi geen rozen voor de varkens.
Men moet zijn goede gaven niet verspillen aan onwaardigen.
z. b. : 2379,2554.

2549. Waar geen viggens zijn, schreeuwen ze niet.
Wordt soms gezegd als troost voor een gezin zonder kin-
deren.

2550, Men kan van een varkensoor geen fluwelen beurs maken.
Men kan zijn doel niet bereiken, men kan iets niet goed uit-
voeren, wanneer men niet over de nodige middelen beschikt.
Ook :

2551. Men kan geen go€de pijl yan een varkensstaart maken.
z. b. :2760.

2552. Yele zwiJnen maken dunne drank.
Waar velen te zamen moeten delen, is ieders deel gering.
z. b, :254O.

EE2. Biggen worden ook zwijnen.
Kinderen worden grote mensen.
z. ô. .' 883-889.

2553. Als men zijn zwijntje slacht, wordt men kozijn genoemd.
Men vleit en viert degenen, van wie men enig voordeel
te verwachten heeft.
z. b. : ll8l,1922,1928.

1202. Wle zich onder de draf mengt, die eten de zwijnen.
Wie al te goed is, wordt vaak het slachtoffer van zijn goed-
heid.
z. b. : 467,1081, 1201, 1203, 1204,

2554. Men mo€t geen paarlen voor de zwijnen werpen.
Men moet geen weldaden verspillen aan hen, die er de
waarde niet van kunnen beseffen.
z. b. : 2373,2548.

DE VOGELS.

2555. De vogel is gaarne daar, waar hij gebroed is.
Ieder bemint zijn geboorteplaats (geboortestreek, vader-
land, enz.).
z. b. :2776

2556. De vogel kent men aan zijn vlerk, en de rrerkman aan zijn werk.
Uit iemands eigenschappen kan men zijn karakter kennen.

1106. De vogel piept te laat, als hij in de strik zit.
Meestal komt het berouw pas na de zonde; daarom moet
men van te voren de gevolgen van zijn daden overwegen.
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