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2423. De paarden die de haver verdienen, kriigen ze nlet,
De waardigsten ziet men veelal over 't hoofd.
z. b. : 462,2263,2408, 2777.

2424. De paârden trekken wijzen en gekken.
Naar het uiterlijke alleen kan men niet oordelen.

2425. Die op een blind paard rijdt, heeft een kwade reis.
Men moet nooit zijn zaken, zijn belangen toevertrouwen
aan een onbekwaam of onbevoegd persoon,

426. Die tot geen paard geboren is, moet ezel sterven.
Domme mensen blijven gewoonlijk dom.
z. b. : 2641,2663.

2427. Dure paarden staan dikwijls stil.
Zaken van waarde moet men met zorg (voorzichtig; behan-
delen.

N28. F*n gehuurd paard en eigen sporen maken korte mijlen.
Eigen goed spaart men meer dan geleend of gehuurd.

429. Bæn gewillig paard moet men niet overriiden.
Men moet van iemand niet te veel eisen.
z. b. :2487.

243O, Een goed gevoederd paard kan goed werken.
Hoe beter men de dieren voedt, hoe meer voordeel men er
ook van zal hebben; bij uitbreiding ook gezegd van betaling
van bedienden, enz.
z. b. : 2385, 2546, 2547, 2630,

2431. E,en goed paard is zijn haver waard.
Een goed werkman vindt overal de kost.

1732. E,en oud paard jaagt men aan de dijk.
Als men iemand niet meer nodig heeft, ontslaat mcn zich
er van; ondank is 's werelds loon.
z. b. : 924,1733.

2432. Een vastgebonden paard loopt niet weg,
rùy'at in't vat zit, verzuurt niet; uitstel is geen afstel.

2433. Een wild paard kan men geen veld weigeren.
Ga,doldriftige mensen uit de weg, zo missen zij bij u hun
doel.

.2434. E;en paard met vier witte poten mag door.' Vroeger werd aan de witte kleur, die steeds als de edelste
gold, een zekere hogere macht toegekend. Daarom mochten
eertijds witvoetige paarden de poorten van de Vlaamse
steden tolvrij binnengaan, 

- 
Vandaar de betekenis : Wie

goed gezien is bij de autoriteiten kan veel voordelen be-
komen.
z. b.:2367,2380,2401.

IJEE. Een schurftig paard vreest de roskam.
Wie niet zuiver in zijn schoenen staat, vreest nader onder-
zoek.
z, b. : 100, l0t.

2435. Gelijke paarden trekken wel (o/: best).
Door eensgezindheid bereikt men het meest.

2436. Gelijk het paard is, is de last.
Alles met mate.

2437. Hebt ge geen paard, gebruik een ezel.
Men moet zich bedienen van de middelen, die men heetl.
z. b. :236O.
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2438. Het beste paard struikelt wel eens.
Ook een bekwaam mens kan wel eens iets nrislukken; de
beste en verstandigste kan soms dwalen.
z. b. :448, 622, 655, 667, 979, 2438, 2452, 2:108, 3121,
3126, 3270, 3790, 3963, 4021.

2439. Het gaat kwalijk als blinde paarden de wagen voeren.
Onbekwame, onbevoegde personen kunnen een onder-
neming niet tot een goed einde brengen.

1643. IIet grootste paard van stal werkt veeltijds minst van al.
De hoger geplaatsten laten het zware of moeilijke werk
meestal aan ondergeschikten over.

2440. Het hinkende paard komt achteraan.
De bezwaren tonen zich aan het einde; - wordt gebruikt
als waarschuwing tegen voorbarige blijdschap over eÆn
welkom bericht,
z. b. :239.

UAl. 'l Is vergeels gefluit als het paard niet p... wil.
Met onwillige ol koppige mensen komt men niet verder.
z. b. : 756,2284,2449,2486,2568.

1692. Joîg te paard, oud te voet.
Wie in zijn jeugd verkwistend leeft, zal later gebrek lijden.
z. b. : 1516,1693, 1695.

2442. Kleln paard, klelne dagreis.
Ieders werk moet naar zijn krachten geregeld zijn,

2443. Mea heet geen paard bles, of het heeft wel wat wits aan de kop.
Van een algemeen gerucht is meestal wel iets waar.
z. b. :2381a,2388.

1267. lslen kan geen paard al lopende beslaan,
Alles vereist tijd.

2444. Men kent een goed paard aan zijn draven.
Een goed mens kent men aan zijn werken.

2445. lÙden moet een gegeyen paard niet in de bek zien.
Men moet geen aanmerkingen maken op een ontvangen
geschenk.

2446. hlen moet hou roepen, yoordat de paarden stilstaan.
Men moet niet alles op het laatst laten aankomen, of de
zaken tot het uiterste drijven.

2447. lùIen vangt het paard bij de breidel, en de man bij zijn woord.
Een eerlijk man houdt zijn rvoord; een man een man, een
woord een woord.

2448, lN{et een dood paard is 't goed sollen,
Men kan zich licht vrijheden, enz. veroorloven tegenover
iemand, die ons toch geen kwaad kan berokkenen.

2449. M.et onwlllige paarden is het kwaad rijden.
Met onwillige of koppige mensen komt men niet verder.
z. b. : 756,2284,2441,2486,2568,

2450. Ook het beste paârd \yordt een knol.
Aan alles komt een einde.
z. b. :1129,

2451. Op de magerste paarden bijten de dazen (of .'yallen de meeste
vliegen).

Arn-re lieden worden vaak het meest verdrukt.
z. b,:1139,2475.



'ffipn*me*rvyGDGDrclen

ÛE DIT'RË.]\

Kffi

\qfl|'s

J. TAUBERûHE




