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25. Hii heeft een hoofd als een ijzeren pot'
Hij heeft zeer sterke hersenen'

26. Hti heeft het hoofil gestoten.--- --'Hii i. in zijn pogTngen niet geslaagd'

27. H.ii stond als voor het hoofd geslagen'
Îij stond geheel bedremmeld.

28. Iemand het hoofd bieden.
Zich teget hem verzetten.

29. Iemand het hoofd kammen met een stoel'
Hem afrossen.

30. Iemand het hoofd op hol brengen.--' --iiôî'tiilii-""-,isiièJt m-atcen, inz' door mooie voorspio-
gelingen.

31. Iemand het hoofd warm maken.--' -- I;tdài c.irtèn gaande maken, hem verbitteren'
32. lemand het hoofd wassen.--' --JôùunO op onuangéname (gevoelige) wijze behandelen;

vandaar : 
-bestraffen, bekijven.

33. Iemand over het hoofd groeien.
Hem de baas worden.

34. Iemand over 't hoofd sPringen.
Hem bij een benoeming voorgaan'

35. Iemand voor het hoofd stoten.--- -- 
tèÀanA onvriendelijk bejegenen, hem kwetsen'

36. Iets (niet) over ziin hoofd laten q4,qn'

ei tniéO onveischillig onder blijven'
37. Iets over het hoofd zien.

Het vergeten, er niet oP letten.
38. Men kân met ziin hoofd niet door d,e muur lopen'

Men kan heionmogelijke niet doen'
39. Met het hoofd tegen de hekel lopen.

Zich teleurgesteld zien.
40. Met het hoofd tegen de muur lopen.^

Een weigering ontvangen, ztch â-tgewezen zlen'
41. Met het ho-ofd d6or de muur willen lopen'

Iets onmogelijks willen volbrengen.
42. Miin hoofd stâat er niet naar.

ik ben niet in een stemming daarvoor'
a3. Niei-weten of men op ziin hoofd of op ziin Yo€ten gtrt'

Geheel verbijsterd zijn-
44. Over iemands hoofd vliegen.

Iemand onverschillig laten.
45. Wat zal mij nog over hèt hoofd waaien?'-' wêite ohgefirtt en staan mij nog te wachten?
,16. Wie geen hoôfd heeft moet benen hebben. -'*- -ô"%;d-tot 

ie-ana die iets vergeten heeft en et nu om mo€t
loPen'

47. Zichhet hoofd niet met iets breken.-' ' --Ë;;Ë nièi iiiôôiti.it over maken, er niet over tobben'
4A. Ziin hoofd in alle qaten steken.-*' --ô;;à fin neuË in steken, zich met alles bemoeien'
49. Ziin hoold is sebroken.'- - '2ii" koppiËheid (of : zrln drift) is voorbij'
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Zfln hoofd ls op hol.-Hij is zijn zinnen niet meer meester, hij weet niet meer wat
hij doet.

Zljn hoofd loopt op stelten,
Hij is geheel in de war.

Zijn hoofd neerleggen.
Sterven.

Zijn hoofd over iets klauwen.
Verlegen en mismoedig zitten.

Zijn hoofd staat kroes.
Hij is niet wel gemutst.

Zijn hoofd staat op een pin.
Hij draait naar alle winden.

Zijn hoofd tonen.
Koppig, stijfhoofdig zijn.tt Z{n twee hoofden onder één kaproen.
Gèzegd van personen die het vblkomen eens zijn, vooral,als
er spiakc is 

-van 
een boze toeleg; ze ziinbeide van dezelfde

soort.
Zlj steken het hoofd in één keuvel.

Zij zijn het met elkaar eens.
Zijn hoofdle staat op zii.

Hij is goed gemutst.
Hij heeft een bord voor het hoofd,

Het is een onbeschaamd mens, verhard in hct kwade.
Grote gaten in ziin hoofd hebben.

Het hoofd vol grote plannen hebben.
Hij heeft gierst gegeten, ziin hoofd staat op zii.

Hij is misselijk, moet braken.
De haver in 't hoofd hebben.

Dronken zijn.
Zlch een leliike hoed op 't hoofd zetten.

Zich zelf dwaselijk te schande maken.
Iemand de huif van het hoold spreken.

Zijn eer aantasten door kwaadspreken.
z. à. .' Iemand de kroon van het hoofd nemen.

Iemand de huif over het hoofd trekken.
Iemand blinddoeken, bedriegen.

Hij heelt de kei in 't hoofil.
Hij is gek, hij begaat allerlei dwaasheden.

De kerkhofbloempjes wassen op ziin hoofd.
Hij krijgt al witte haren.

Zijn knie steekt door zijn hoofd.
Hij is kaal.

De kolder in het hoofd hebben.
Op hol raken, zich aan dolzinnigheden overgeven.

Gloeiende (o/.' vurige) kolen op iemands hoofd leggen.
Kwaad-met goéd vergelden; iemand door onverdiende
weldaden beschamen en tot dankbaarheid dwingen.

Iemand de kroon vân het hoofd nemen.
lemand schandvlekken, zijn eer aantasten door kwaad-
spreken.
z. à. .' Iemand de huif van het hoofd spreken.

Kruim ln het hoofd hebben.
Verstandig zijn.
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