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DE LICHAAMSDELEN.

HOOFD.
1. Die 't al begeert, krijgt hoofd noch steert.

Die al te veel ineens verlangt, krijgt meestal niets.
z. b. : 42,98, 715, 1661,2075,2076.

2. Dle boven 't hoofd zijn gewassen, zijn buiten bedwang.
Àls de kinderen eenmaal volwassen zijn, leren zij geen
gehoorzaamheid meer.

3. Die boven zijn hoofd kapt, die vallen de spaanders in de ogen.
Die zich boven zijn stand verheffen wil, zal hiervan meestal
onaangenaamheden of nadelige gevolgen ondervinden.

4. Die een hoofd van boter heeft, moet geen bakker worden (of: moet
blj geen oven komen).
Wie ergens niet tegen bestand is, moet er zich niet aan
blootstellen,
z. b. : 23,955,

5. Dle een hoofd van een pintje heeft, moet geen kan willen drinken.
Men moet niet meer willen bereiken, dan waartoe stand
en bekwaamheid ons in staat stellen; - ook : men moet
niet meer eten of drinken dan nodig is om zijn honger
of dorst te stillen.

6, Die 't grootste hoofd heeft, moet de gxootste hoed hebben.
Die recht heeft op 't meeste, moet ook het meeste hebben.

7. Een schurftig hoold vreest de kam.
Wie niet zuiver in zijn schoenen staat, vreest nader on-
derzoek.
z. b. : 10O,101, 1386, 1387, 1388.

8. Gekroonde hoofden lijden ook wel pijn,
Het is niet al goud wat blinkt; schijn bedriegt.

9. Het domste hoofd krtjgt het bqste kussen.
De domste mensen hebben dikwijls het grootste geluk.
z. b. : 2485.

10. 't Is moeilijk alle hoofden ln één zak te krijgen.
't Is moeilijk allen voor hetzelfde plan te winnen.

ll. Iædige hoofden hebben zonderlinge gedachten.
Domme mensen zeggen (doen) dwaze dingen.

12. Leert eerst gâan, eer ge op uw hoofd wilt staan.
Men moet niets ondernemen zonder zich van te voren
ervan te verzekeren, dat men in staat is de onderneming
tot een goed einde te brengen.
z. b. :211.

13. Men kan met zijn hoofd niet door de muur lopen.
Men kan het onmogelijke niet doen.
z. b. :154,

14. Men kan wel een wiis hoofd uit een narrenkap steken.
Het moet een wijze zijn, die op zijn tijd de gek kan veinzen.

15. Men moet niet met het hoofd tegen de nuur lopen.
Het onmogelijke moet men niet per se willen doorvoeren,
want dit loopt toch op teleurstelling uit.

16. Steekt uw hoofd in alle gaten, wilt g'er neus en oren latetr.
\Tie zich met alles bemoeit, zal daarvan nad€€l ondor-
vinden.
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J. TAUBERGHE





EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


