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173J. Oùde paarden jaagt men achter de schans.
Als men iemand niet meer nodig heeft, ontslaat mcn zich
er van.
z. b. : 924,1732.

2452. Paarden vallen ook, al hebben zij vier poten.
Zelfs de bekwaainste mens kàn zicû vergissen.
z. b, :448, 622, 655, 667, 979, 2438, U52, 2708, 3121,
3126, 3270, 3790, 3963, 4021.

2453. Stugge paarden, scherpe sporen.
Tegen boze lieden moet men strenge maatregelen nemen,
z. b. : 528,695-697,2292, t197.

Zi54, Twee kwade paarden dienen niet in één stal.
Er dienen geen twee meesters te zijn in één onderneming, eiz.

1644. Yan hard werken sterven de beste paarden,
Men moet zich niet overwerken! (zo spreken de luiaards.)

2455. Waar tt paard gebonden is, moet het eten.
Men moet zich schikken naar de omstandigheden; ook :

waar men werkt, moet men eten.
z. b. : 2396.

2456. Witte paarden eisen veel stro.
Vrouwen die veel van opschik houden, kosten veel aan
onderhoud.

Ir'88. Als men een bedelaar te paard helpt, wordt hij een trotse jonker.
Als niet komt tot iet, dan kent iet zich zelf niet; opkome-
lingen zijn meestal overmoedig.

2/,57. Beter een levende ezel dan een dood paard.
Men is beter met een kleine zaak van waarde, dan met een
grote die waardeloos is.
z. b. : 371,5A2,2252,2798.

258, Beter van een ezel wel gedragen als van ecn paaril in 't zand
geslagen.

Men moet zich ook met het mindere, het eenvoudige
tevreden kunnen stellen.

Z,59. F;zels dragen de haver, en de paarden eten ze.
De zwakken worden meestal verdrukt.
z. b. : 339,7O5, 1124, 2470,2587, 3948.

2/60. Eer het gras gewâssen is, is het paard dood.
Anderen profiteren meestal van hetgeen wij door ons wcrk
vergaard hebben.
z. b. : 2842.

225. ln alle haar mag rvel een goed paard steken.
Men moet een paard om zijn haar, een mens om zijn uiter-
lijk niet verachten.

246f . Æs 't hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn.
Als een meisje zelf een jongen naloopt, is dit een bewijs dat
ze gaatne wil getrouwd zijn.

2J93. Procedeert ge voor een koe, ge legt er een paard aatr toe.
Processen leveren meestal niets dan nadeel op.
z. b. : 2372,2403.

H62, De krlb komt niet bij 't paard.
Die ergens belang bij heeft, moet er zclf moeite voor doen.

263. Natuur trekt meer dan zeven paarden.
Aangeboren eigenschappen kan men moeilijk afleggen,

107, H.et oog yân de meester maakt het paard vet.
of:

t7"l

106. }J,et oog vln de meester is de beste haver voor de
Die zelf zijn zaken bestuurt, vaart er het beste bij.

2464. 't Pak naar't paard en't paard naar't pak.
De lasten moeten naar ieders krachten geregeld

paarden.

worden.
1916, De penningen doen de paarden lopen.

Het geld is de ziel van alles, - is de spil waarom alles
draait.

712. JùIen moet de ploeg niet voor de paarden sprnnen.
Men moet een zaak niet verkeerd aanvatten.

2465. Daar behoort meer tot een ruiter, dan twee benen op een paard
te werpen.

Om iets goed te kunnen uitvoeren, moet men over de nodige
middelen en eigenschappen beschikken.
z. b. : 1140.

2466. Die schuit noch paard heeft, kan geen vrachten laden.
Zonder over de nodige middelen te beschikken, kan men
niets uitvoeren.
z. b.:24,32,128,136.

2467. Die in een stal geboren is, is daarom nog geen paard.
Schijn bedriegt.
z. b. :2206.

1328. 't Is te laat de stal gesloten als 't paard gestolen is,
Het is te laat om maatregelen te nemen als het kwaad ge-
beurd is.
z. b. : 38O, 423, 494, 1026,1322-l3YI.

1931. F.en gouden toom maakt nog geen beter paard.
Geld alleen kan iemand niet beter of voornamer maken.
z. b. : 284,1936, T127.

2468. Snotterige veulens worden de gladste paarden.
Minder goede leerlingen, onhandelbare kinderen worden
dikwijls nog flinke mensen.

1128. Priis een vriend te yoet en een vijand te pâard.
Houd hem voor de ware vriend, die dat wordt, niet in
een oogwenk, maar na rijp beraad. Aan de andere kant is
hij weinig als vijand te vrezen, die op een sprong zijn vriend-
schap doet omkeren, want hij leeft bij de verandering, en
de elders aangeboden vriendschap verlaat hij even spoedig.

1657, NIen moet niet meer op de wagen laden, dan de paarden kunnen
trekken.

Men moet niet meer rvillen doen dan zijn krachten toelaten,
1936. E,en gouden zadel maakt geen ezel tot paard.

Geld alleen kan iemand niet voornaam maken.
z. b.:284,1931,2727.

296, De ziekten komen te paard en gaân te voet weg.
Een zware ziekte komt meestal spoedig aan, nraar men
herstelt er langzaam van.

2469, 't Is gemakkelijk de zweep leggen op andermsns paarden,
Men spaart meestal niet wat aan een ander toebehoort.
z. b. : 993,1000, 1975, 3005, 3814, 3843,3945.

A7O. De een brengt de zadel op de merrie en de ander rijdt er op.
Hij, die de meeste noeite doet, krijgt niet altijd het voor-
deel, anderen gaan daar vaak mee strijken.
z. b. : 339,1124,2/,59,2587,3948.
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