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2401. Kosters koe mag op het kerkhof weiden.
Die goed gezien is bij de overheid, kan veel voordelen beko-
men,
z, b.:2367,2380,2434.

24O2. 's Nachts ziin alle koeien zwart.
In het donker kan men niet over de schoonheid oordelen.
z. b. : 483,2345.

2403. Die om een schaap pleit, zal een koe verliezen.
Processen leveren meestal niets dan nadeel op"
z. b. : 2372,2393.

1617. Als elk zijn werk doet, dan worden de koeien ook gewacht.
Het is best, dat ieder zich met zijn eigen zaken bemoeit.
z. b. : 999.

1321. Als het kalf yerdronken is, dempt men de put.
Men verbetert een zaak eerst wanneer door de slechte
toestand een ongeluk is gebeurd.
z. b. : 1326.
Maar :

1327. 't Is te laat de put gevuld als 't kalf verdronken is.
Het is te laat om maatregelen te nemen (om hulp te bren-
gen) als het kwaad gebeurd is.
z. b. :38O, 423,494,1026, 1322-1326.

1771. Daar komen zowel kalven als koeien aan de markt.
Er sterven zowel jonge mensen als oude.
z. b. :2409.

2404. Een verdronken kalf is licht te wagen.
Indien de zaak al mislukt is, is er nog niet veel aan verloren;
de kans is te wagen.

2405. EIk wenst, dat zijn kalf een koe zij.
Ieder wenst het voordeel voor zichzelf te hebben.

2406. }Jet kalf volgt de koe,
De kinderen handelen zoals hun ouders.

AO7. Iô/Ien blijft maar één jaar kalf, maar men bliJft altijd ezel.
Ook een verstandig mens kan wel eens domheden begaan,
maar een dom mens zal altijd dom blijven,

2408. Die 't kalfken mest, slacht het niet.
Zij, dre de beloning verdienen, krijgen ze niet; dc waar-
digsten ziet men over't hoofd.
z. b. : 462, 2263, 2423, 2777.

1775. Et konen meer kalfsvellen dan ossehuiden ter markt.
of:

24O9. ln een huivetterij komen meer kalfsvellen dan ossehuiden.
Er sterven meer mensen op jeugdige leeftijd dan op hoge
ouderdom.

2410, Kalfsvlees kan geen pekel verdragen.
Wordt gezegd van de jongeling, die zich aan rnannenwerk
begeeft en daardoor zijn krachten krenkt.

1717. De oude os mâakt rechte voren.
Oude mensen hebben veel ondervinding.

781. Fæn os en een ezel dienen niet âan één ploeg.
Personen van ongelijke aard en afkomst horen niet samen.

2411. Achteros komt ook in de kraal.
Mettertijd komt de hen op hare eieren.
Zie : 449.
z. b. :1256-1264.
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Ulz. B,il de horens vangt men de os, bij het woord de rnan.
Een eerlijk man houdt zijn woord.
z. b. :2447.

2413, Niæn landman spreekt het liefst van zijn ossen.
Men spreekt het liefst over zijn eigen werk, over hetgeen
ons het meeste aanbelangt.
z. b. : 656,666,1734.

2414. Als't wil kan een stier kalveren.
Als 't meevalt, is alles mogelijk.

2415. Aan 't vee kent men de man.
Men kent de mens aan zijn werken.

24f6. Gellik het vee is, zo is de stal.
Aan de omgeving (huis, uiterlijk, enz.) kent men de mensen;
aan het huis kent men de bewoners.

2417. Wat hoornen heeft, wil stoten.
f)e mens verloochent niet licht zijn aangeboren hoedanig-
heden.

2418. Het beste beest van stal sterft meestal 't eerst.' De beste mensen sterven meestal vroegtijdig.
1453, }let ene beest zoekt het andere op.

Personen van gelijke aard en aanleg voelen zich tot elkander
aangetrokken.
z. b. : 1452,1454-1468.

2419. ln eens anders weide zijn de vetste beesten.
Men denkt steeds dat een ander het beter heeft; dus:
niemand is tevreden met zijn lot.
z. b. :463.

HET PAARD.

2420. Al de paarden willen niet te getiik over de brug.
I\{en moet niet alles ineens willen doen (bereiken).

2421, Lls de paarden geliik trekken, dan gaat de wagen wil.
Wanneer allen eensgezind samenwerken, gaan de zaken
voorspoedig.

IJCJ. Als 't ene paard steekt en 't ander trekt, dan blijft de wagen
staan.

Alleen door eendrachtige samenwerking komt men vooruit,
want: tweedracht breekt kracht.

2422, lleter een blind paard dan een ledige halster,
Beter iets, dan niets.
z. b. : 399,428,454,512.

1715. Bii een jong paard behoort een oud ruiter.
Jeugdige, onervaren personen hebben leiding en raadgevin-
gen van ouderen nodig.
z, b. : 122.

713. De beste paarden zijn op stal te koop.
Wordt gezegd tot een trouwlustig meisje, dat zich te veel
op de voorgrond wil plaatsen.

1731, De oude paarden brengen de wagen thuis.
Als men iemand niet meer nodig heeft, ontslaat men zich
er van; men is vaak onrechtvaardig jegens oude mensen

. (bedienden, enz.).
z. b. : 653,1732,1733.



'ffipn*me*rvyGDGDrclen

ÛE DIT'RË.]\

Kffi

\qfl|'s

J. TAUBERûHE




