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17. 't VaIt moellijk veel hoofden onder één kaproen te brengen.
Veel hoofden, veel zinnen.
(De kaproen was een hoofddeksel, een kap, die hoofd en
hals bedekte en door mannen en vrouwen werd gedragen;
dat mode-artikel, in de l4 eeuw algemeen in zwang géko-
men, heeft zich zeer lang gehandhaafd.)

18. Waar ge zelf niet komt, daâr wordt u 't hoolil niet gewassen.
Het is best, dat wij zelf onze zaken doen.
z. b. : 107, 108, 2357, 2909, 3177.

19. Wie 't hoofd te beurt gevallen is, die schere de baard.
Men nroet zich schikken naar de omstandigheden waarin
men verkeert.
z, b. : 6O.

20. Wie voorwaarts wil, steekt het hoofd in de wind.
Wie vooruit wil komen in de wereld, mag niet opzien tegen
moeite en moet volhardend werken.

21. Zo het hoofd, zo de hoed.
Stel uw tering naar uw ncring.
z. b. : 58,180, 938, 1098, 2088-2091.

22. Zoveel hoofden, zoveel zinnen,
Hoe meer mensen, hoe meer verschil van mening.
z. b. : 56.

.. 23. Wie boter op zijn hoofd heeft, ga niet in de zon.
Wie ergens niet tegen bestand is, moet er zich niet aan
blootstellen; ook : wie iets op zijn geweten heeft, moet
zich schuilhouden.
z. b. : 4,955.

24. Men kan niet uit het venster kijken, als men geen hoofd heeft,
Men kan iets niet behoorlijk uitvoercn, wanneer men niet
over de nodige middelen beschikt.
z. b. : 32,128,136,164,2466.

25. Op kwade woorden goede reden, stelt menig korrel hoofd
tevreden.

Een zacht woord stilt de toorn.

ÀANGEZICH'I.

26, Schone aangezichten hebben ook vlekken.
Er is niets zonder gebreken.
z. b. : l4l3-142D,1545,2494.' 21. Die naar de hemel spuwt, spuwt in zijn eigen aangezicht.
Wannèer men hogeren of nrachtigeren bespot of verguist,
baalt men zichzelf slechts moeilijkheden op de hals; ook:
alles wordt vroeg of laat gestraft.
z. b. : 14O3.

28. Streelt gij de kat, zij zal u in het aangezicht springen.
Van slechte of valse ûrensen heeft men geen dankbaar-
heid te verwachten.

29. lVacht u voor een man met twee aangezichten.
Wacht u voor een dubbelhartig mens.

30. Een goed gelaat is de beste geleibrief.

- 
want het uiterlijk is vaak de weerkaatsing van het

innerlijk.
31. Geen schoner gewaad dan een zedig gelaat,

Innerlijke deugd is beter dan opschik en praal,

)
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32. Wie,geen gezicht heeft, kan niet lachen.. . Om iets te kunnen uitvoeren, moet men over de nodige
middelen beschikken_

b. : 24,128, 136, 714,2466,
33. Die gaarne zijn huis vérkoo'pt, versiert zijn gevel.o':
34. Dle zijn huis. verkopen wil, schildert rlikwijls de gevel,

È,en metsJg_dat gaarne trouwen wil, besteedt veel zorg aanhaar uiterlijk.

MOND.

35. Al gaat het door veel monden om, ,t is nog geen eyanqelium.At wordt iets door vete meniËn bé;èer?:i;'h;i 
"8ili;ialtijd waar.

36. Beter gezwegen dan de mond verbrand.
Zeg niet meer dan gij verantwoorden kunt, of. gij raaktin ongelegenheid.

37. Beter hard geblazen dan de mond verbrand.
Voorzichtigheid kan nooit schaden.

3E. Bitter in de mond mâakt het hart sezond.
.^ ^ 

D" medicijnen .zijn- bitrer, maai zij brengen genezing.
J9. De mond maakt, dat het achterste slàas kri-iat.
.^ _ Door_te veel 

'te praièn ljjdi;*-dfl.;liïr'ïcnua".
4lr. De mond zegt wel, wat het'hart niet meeit.
.- *-Tegendeel van : De tong is de toik van het hart.41. Die 4e mond schept, schepioot tret voedsèll--
_ Men moet de moed nièt verliezen omdat men arm is.42, Die te wijd gaapt, verstuikt de mond.

Men moet niet te veel opeens wensen, want dan lijttt mendikwijls schade.
à._ :-1, 98, 715, 166I, zO1-S, ZOj6.

43. Een gulzige mond is zelden verzadisd.
Een hebzuchtig mens is nooit tëvredcn.

-14. [.en lekkere mond leidt tot dc bedelstaf (bedelzak).
Verkwisting leidt tot armoede..{5. Een matigc mond nraakt 't liif eezond.
Matigheid in eten en drinkeî bevordert dc gezon<lheid.
z. b. : 60O.

-16. Ecn zuilere mond hecft ccn zuivere srond.
4an de zuivere taal kan nlen een" goed mens herkennen,
Tegendeel :

.17. \'uile ntonden, vuilc gronden,
._ _- Aan de slechte taal-zal men celt slecht mens herkennen..lll. Elk gape nâar zijn mond sroot is.

Mcn moct nict meer ùillen doen dan waartoe rnen in staat
__. _ is; rnen rnoet de rering naar de nerine stéiien.-.19. ln een gesloten mond kon-ren secn vliesen". 

-'----
Zonder werken zal men dé kost nËt verdienen.

_ _2. b. : 64,.-1662,2514,2600,2610,2701.
50. Mcn moet.zijn mond naar ailé spijzen en zijn handen naar allewcrken zetten,

Men moet zich weten te schikken naar de omstandigheden.51. Mond toe, ogen open.
Men moel. veel zien, maar weinig ze1gen.
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EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


