
170

1751. Die nooit een oude koe gemolken heelt, kan nog nlet goed
melken.

Oude mensen zijn meestal nukkig en lastig.
2372. Die pleit om een koe, geeft er een toe,

Processen leveren meestal niets dan nadeel op.
z. b. :2403.

851. E,en goede koe heeft wel een kwaarl kalf.
Goede ouders kunnen wel eens slechte kinderen hebben.

2373. F*n koe moet men geen gouilen huif opzetten.
Men moet geen weldaden verspillen aan hen, die er de
waarde niet van kunnen beseffen.
z. b. : 2548,2554.

1236. F.en koe sterft niet van één slag.
Bij tegenspoed moet men niet te gauw de moed verliezen;
ook : slechts door volharding bereikt men zijn doel.

2374. f,en oude koe is toch nog altiid goed om't vel,
Zelfs schijnbaar waardeloze dingen hebben toch nog altijd
enig nut.

2375. Een vette koe denkt nlet dat een magere moet eten.
Wie zelf gelukkig is, bekommert zich weinig om het leed
of het ongeluk van anderen.
z. b. : 188,189, 2531,

2376. Er zijn veel koeien die Blaar heten.
Men kan door overeenkomst in naam licht misleid worden.
z. b. : 2303,3822.

2377. Fluitende meisjes en loeiende koeien zijn geen goeie.
Een meisje past vooral bescheidenheid, ingetogenheid.

875. Kleine koeien hebben ook horens.
Let op uw gesprekken in het bijzijn van kinderen.
z. b. : 120,876.

2378. Ieder moet ziin koeien wachten.
Ieder moet zorgen voor zijn eigen taak.

2379. Koeien die meest brullen geven ile minste melk.
zij, die het hoogste woord voeren hebben meestal het minste
verstand,

2380. Koeien met witte voeten mogen op het herkhof grazen.
Die goed gezien is bij de overheid, kan veel voordelen
bekomen.
(De witte kleur werd steeds als de edelste beschouwd en
daarom werd hieraan vroeger een zekere hogere macht
toegekend. Daarom nochten eertijds paarden met witte
voeten de poorten van de Vlaamse steden tolvrij binnen-
gaan. In sommige streken zegt men nu nog : < Een paard
met vier witte potcn mag door>1.
z. b.:2367,2401,2434.

2381. Leidt geen koeien in een porseleinwinkel.
Men moet iemand niet brengen waar hij kwaad of schade
kan veroorzaken,
z. b.:998,2517,2737.

2382. Men kan een koe niet tweernaal de huid afstropen.
Men moet nooit het onmogelijk verlangen.

2383. Men mag een koe een vogeltje noemen; wij zeggen : 't is een
beest.

Men moet de dingen zeggen zoals ze zijn.
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2384, Men mag de koe wel melken, maar de spenen niet aftrekken.

Men moet niet het onderste uit de kan willen hebben.
z. b. :604.

2385. Men melkt de koe door de hals (o/ .. door de bek).
Als men de koe goed voeder geeft, geeft zij veel melk. In
't algem. : Hoe beter men de dieren voèdt, hoè meer voordeel
men er ook van zal hebben.
z. b. : 2.t130, 2546, 2547, 2630,

23E6. Men moet geen koeien met horens geven.
, - Men moet zo geven, dat men gevende kan blijven.

2387, Men moet geen oude koeien uit de sloot (o/: de'gracht) halen.
Het verleden moet meû niet meer ophalen.

2387a.Men noemt geen koe Blaar, of zij heeft ryat wits.
Van een algemeen gerucht is meestal wel iets waar.
In dezelfde betekenis zegt men ook :

2388. Men noent geen koe bont, of er is een vlckje aan.
2389. Men schudt geen koeien uit kersebomen.

04 jets (goeds) tot stand te brengen, moet men de juiste
middelen gebruiken.

2390. Men weet nooit, hoe een blinde koe een aardbei vindt.
Zelfs het hoogst onwaarschijnlijke moet men niet absoluut
onmogelijk achten.

2391. Men weet nooit hoe een koe een haas vangl,
Men kan wel eens onverwacht een gelukje hebben.

2392. l1let. de maand mei bliift geen koebeest uit de wei.
ln mei moeten de koeien weer naar buiten.

2393. Procedeert ge yoor een koe, ge legt er een paard aan toe.
Processen leveren meestal niets dan nadeel op.
z. b. : 2372,24Q3.

2394. Vechtende koeien voegen zich te 6amen, als de wolf komt.
Als gemeenschappelijk gevaar dreigt, eindigen de onder-
linge twisten en sluit men zich aaneen.

198J, Veel koeien, veel moeien.
Goed baart zorg.

2395. Verandering van weide doet de koeien goed.
Verandering geeft nieuwe lust; alwisseling is nodig.
Verandering van spijs doet eten.

2396. \ilaar de koe gebonden is, moet zij grazen.
Men moet eten waar men werkt; of : men moet zich schikken
naar de omstandigheden.
z. b. : A55.

2397. }Yie de koe aangaat vat ze bij de horens.
Wie bij een zaak belang heeft, moet ze ter harte nemcn.

2398. 't Ziin al geen koeien die Blaar heten.
Schijn bedriegt.
z. b. : 598, 2137,2158,2170, 2206, 2744, 3098.

8ld. Vreemd koetje maakt vreemd kalfje.
Dwaze ouders hebben ook dwaze kinderen.

2399. Men vangt geen haas met een koe (o/r os).
Met traagheid is op de hazenjacht niets te bereiken. Van-
daar : Met trage of luie mensen kan men niet veel ver-
richten.

24û{i. .t\,ls het hek van de dam is" lopen de koeien de wei uit.
Als er geen toezicht meer is, kunnen de kinderen (of de
ondergeschikten) doen uat ze willen.
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