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471. Elk moet zien, waar zijn merrie mânk gaât.
Ieder moet zijn eigen zaken nagaan, zijn eigen belangen
behartigen.

920, IJet is veéltijds het beste veulen, dat zijn halster breekt.
Een kind mag wel eens uit de band springen.

5J4. Paardevlees is iluur vlees, en toch wil niemand het eten.
Paarden dienen alleen bij hun leven; en daar ze duur van
onderhoud zijn, moet men ze in geen groter aantal houden,
dan de arbeid vereist.

210, IJoe hoger hals, hoe weker in de bek.
Vanl-roe edéler ras het paard, des te gevoeliger en handel-
baarder is het. Vandaar : hoe meer men door geboorte
boven anderen verheven is, hoe zachtzinniger men in zijn
handelingen behoort te wezen.

)n EzgL.

093. Al kleedt men een ezel in 't satijn, 't zal altiid toch een ezelziin'
Ivlooie kleren kunnen een lèlijk mens niet bevallig maken;
ook : pracht en praal verheffén niemand tot de beschaafde
stand.
z. b. :1O92.

2472. AIIe ezels heten geen grauwtje.
Er zijn ook veel ezels op twee benen.
z. b.:249,2489.

JJS. Als een ezel honger heeft, eet bii wat zijn meester geelt.
Als men honger heeft, smaakt alles goed en is men niet
kieskeurig.

2473, Als een czel speelt voor vos' gaan strak al zijn- banden-Ios.
Wie zich bôven zijn stand wil verheffen, maakt zich licht
bespottelijk.
Of ook :

2474. Ns Lren de ezel zadelt, dan slepen de riemen Iangs de grond.
2457. Beter een levende ezel dan een dood paard.

Men is beter met cen kleine zaak van waarde, dan met een
grote die waardeloos is.
z. b. : 371,5O2,2252' 2798.

2d58, Beter van een ezei wel gedragen als van een paard in 't zand
geslagen.* 

Mën moet zich ook met het mindere, het eenvoudige te-
vreden kunnen stellen.

1422, De ene ezel heet altiid de andere langoor (oJ : een lastdrager).
Men verwijt een dnder wegens gebreken, die men zelf heeft.
z. b. : 253, 1t2O,1423,1424.

1459. De ene ezel vrijt de andere.
Soort zoekt soort.
z. b. :1452-1468.

?,475, De iongste ezel moet het pak dragen,
De lrootste lasten wôrden stèeds op de schouders van de
zwakkeren gelegd.
z. b. : ll39 

'2451.2476. Die eens ezel wordt, gaat altijd met lange oren.
Heeft men eenmàal een 

-goede of slechte naam, dan zal
men die doorgaans altijd behouden.
z. b. : 576,1361, 1363'1366, 1569' 3815'
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?t177. Die ezel geboren is, moet ezel sterven.
Domme mensen blijven gewoonlijk dom; aangeboren
eigenschappen legt men niet gemakkéliik af.
z. b. : 2426, 2641, 2663, 2710.

2478. kn ezel gaat niet uit zijn tred.
Een koppig meng kan men niet overtuigen.

2y'-79. Fen ezel kent men aan zijn oren.
Men kan zijn aangeboren eigenschappen niet verloochenen.
z. b. : 866-870.

2480. Fæn ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen.
Heeft men eenmaal iets nadeligs ondervonden, dan ver-
mijdt men de herhaling.

2481. Een haastig man moet op geen ezel rijden,
Wie zijn doel wil bereiken, moet de juiste middelen daartoe
gebruiken.
z. b. : 2793,

2159. Ezels dragen de haver, en de paarden etenze.
De zwakken worden meestal verdrukt.

2482. GeeI een ezel haver, hij loopt naar de distels.
Gewoonte is een tweede natuur; men verloochent zijn aar:r-
geboren eigenschappen niet.

2483. Goede trouw is de brug van tle ezels.
Wie iedereerr vertrouwt, zal yaak teleurstelling onder-
vinden.

2484. Het is kwaad, de ezel ter bruilolt te noden, als hij hout of water
moet dragen.

Een dom ol koppig mens kan men moeilijk van i€ts over-
tuigen.

1473. }Iet zadel past de ezel niet,
Men moet zich niet boven zijn stand verhefen.

2485. Hoe groter ezel, hoe groter geluk.
De domste mensen hebben dikwijls het meeste geluk,
want : een ons geluk is beter dan een pond verstand.
z. b. :9,

2486. Men kan ecn ezel niet doen drlnken, of hij moet dorat hebben.
Met onwilligen kan men weinig uitvoeren.
z. b. : 756, 2284, 2441, 2449, 2568.

2487. NIcn moet de ezel de rug niet stuk rijden.
Men moet van iemand niet te veel vergen.
z. b. :2429,

2488. Men roept de ezel niet ten hove, dan als hij lasten dragen moet,
Men vleit en viert iemand slechts wanneer men enig voor-
deel van hem te verwachten heeft.

2489. Men ziet wel ezels, die nooit zakken droegen,
Er zijn veel ezels met twee benen.
z. b.:249,2472.

2490. Op een blinde ezel kan men niet ver rijden.
Met onbekwame personen zal men weinig tot stand brengen.

2491. Stoor u aan het schoppen van de ezel niet : het beest ls niet
wijzer.

Bekommer u niet om hetgeen domme, onwetende mensen
zeggen of doen; hun rvoorden of daden hebben geen
waarde.
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