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HET LICHAAM

HOOFD,
1. Alles komt op miin hoofd neer.

Ik krijg van alles de schuld.
2. Breek rnij het hoofd niet langer.

Plaag mij daar niet mee.
3. Dat is hem lelijk tegen zijn hoofil gewaaid.

Dat heeft hij lelijk nroeten bezuren.
4. Dat is mij geheel door het hoold gegaan.

Ik heb er volstrekt niet om gedacht.
5. De hoofden bij elkander steken,

Ziclt tot enig doel verenigen (veelal met betrekking tot
sa menspanning en de rg).

6. Een gewapend hoofd hebben.
Een hoofd vol kennis hebben.

7. Een hard hoofd die het beleeft,
Het kan nog lang duren, eer dat gebeurt.

8. Een leeg hoofd hebben.
Dom zijn, geen verstand hebben.

9, Ergens een hard (of : zwaar\ hoofd in hebben.
Niet geloven dat het succes zal hebben; de zaak donker
lnaen.

10. Dr hangt hem iets boven het hoofd.
Hij heeft gevaar te duchten.

11. Het hoofd boven water houden.
De strijd om 't bestaan volhouden; zijn brood verdicncn.

12. Het hoofd hoog dragen.
Fier, trots zijn.

13. Het hoofd in de schoot leggen.
Niets uitvoeren, stil toezien.

14. Het hoofd krabben zonder jeuken.
Zich in verlegenheid bevinden; radeloos zijn.

15. Het hoofd laten hangen.
Neerslachtig zijn, de moed verliezen.

16. Het hoofd loopt mii om.
De beslommeringen overstelpen mij.

17. Het hoold op de ellebogen laten rusten.
Moedeloos het hoold laten hangen.

18. Het hoofd op de peluw neerleggen.
Sterven.

19. Het hoofd staat hem verkeerd,
Hij is slecht geluimd.

20. Het hoofd van een garnaal hebben.
Niet veel verstand hebben.

21, *let hoofd verliezen.
Niet weten hoe zich uit de moeilijkheid te redden, en daar-
door allerlei gekke dingen doen.

22, }{et moede hoofd neerleggen.
Sterven na een leven vol zorg.

23. Het wil hem niet in het hoofd,
Hij kan het niet begrijpen.

24. Hij heeft een hoofd.
Hij is koppig, eigenzinnig.
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