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120. Kleine potjes hebben ook oren'^^'*'Khô;;Ën t,tltt"t""iitt"rp toe; wees dus voorzichtig in uw
gesPrekken.
z. b. : 875,816.

BAARD.

121. Rode baard, duivelsaard''-" ---bïkl-eehïud vooroordeel uit tegen rood haar'
z, b. :229.

122. Biièen groen gczelschâp dient ecn witte baard'---- - iè"dË", onëruur"n-l'.rsonén hebben leiding en raadgcvingen
van ouderen nodig.

123. De kat weet rvel, wat baard zij likt'
Men vleit iemand alleen om hct vooroeel'

ARMEN, IIANDEN, VINGEIIS'

124. Alles op de arm' niets in de darm'--" ---S;Àt-ge 
-énse., [èven ueel gcl<i uit voor opschik' ten

koste van de maag.
Ook :

125. Ilont om tle arm, ijl in de darm'
126, Vorsten hebben langc armen.

Vorsten "..*og1-n-u-."î: 
ecn misdadiger zal moeilijk zijn

.iiâi à"tguun, dàât -"n hcm overal kan achterhalen'
z. b. :159.

127. Ats'd;';ne ÉanO Ae andere wast, dan zijn zij beiùe schoon'
'-'''-"D;;';;Ai;izijds-iluipbetooi zrjn.beidt partijen sebâat;

wederziidse hdlp bevordert het wcrk'
IZt, Als ee gee'n hantt ticbt' kunt ge gecn vuist rnaken'--"' '-*oïlèii ùit t" ;;i;; ;;;fmen over de nodige middelen

beschikken.
z. b. : 24,32,136,164,2466'

129. Dc gestadigè hand breekt het ijs' 
.

Wie volhardt, bereikt zijn doel'
z' b. : 1229,1231.

130. De winnende hand is mild.-""' * -Wi; 
";cl 

wint of verdient, is meestll vrijgevig'
l3l.Diedehandenuitdemouwste-ekt-'kriigtringenaandevrngers'-"-' --b;;; *étrtua-rteio àn uiijt Éomi-men-tot welstand'

z. b. :1619.
132, Di; àir"ur.Ëié dingen in de hand neemt, die ontglippen wel

zekere.-"È"i'it altijd beter ltet zekere voor.het onzekere to nemen'

133. Die voorwaaris wil, zal men de hand reiken''"-' --M;;-"ui guurn"'aËÀiiptnot h.and.bieden aan hern' die er

niai streift in de werelô vooruit te komen'
134. Di;;ij;Ï.nâin't-vouiriè"kt. moet gewis ziin vinsers branden.

Die zich urijwittiËTaîËïàu'' urà6ittètt''zal er-ongetwijfeld
nadelige gevolgen van ondervlndcn'

I35. ltand voor de mond is gezond'
Met guur *".iiiËét-oienstig de hand voor de mond te

houden.
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136. Het is krvaad grijpen zonder handen.
Het is moeilijk iets goed uit te voeren, wanneer men niet
over de nodige micldelen beschikt.
z. b. : 24,32,128,164,2466.

137. Het moet een wijze hand zijn die gekken wel zal scheren.
Er behoort verstand toe om met dwazen om te gaan.

138. Ledige handen doen geen goed.
Zonder geld bereikt men niet veel.
z. b. : 142,153.

139. Ledige handen, ledige tanden.
Die niet werkt, zal ook niet eten.
z. b. : 144.

140. Magere handen maken vette voeten.
Met hard werken komt men tot welstand.

141. Men rnoet de hanilen uit de mouwen steken,
Ieder moet werken,

142. Met ledige handen is het kwaad snoeken yangen.
Zonder geld kan n-ren weinig verrichten.
z. à. .' 138, 153.

t43. IVIet naarstige hand en sparende tand, koopt men renten en land.
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.

144. Staken de handen, zo staken de tanden.
Die niet werkt, zal ook niet eten.
z. b. :139.

145. Slaat de hand daar 't niet brandt.
Waag u niet aan gevaarlijke ondernemingen.

146. Tussen hand en tantl wordt rnenig ding te schand.
o.f :

147. Yan de hand tot de mond valt de pap op de grond.
Nog op het laatste ogenblik kan, wat het zekerst schijnt,
mislukken.
z. b. : 52, 65, 87, 3047, 3054.

148. Veel handen maken ras een schotel leeg.
Als velen samenwerken, vordert de arbeid snel.
z. b. :1341.

149. Zaai met handen, niet met manden.
Wees nooit verkrvistend.

150. Men legt geen banden met lege handen.
Men moet van beide kanten iets toegeven.

l5l. Geen ding gewisser, dan dat men in de hand heeft.
Zeker hebben is best.

152. Droesem is nog goede wijn, als een lieve hand hem schenkt.
Zelfs het eenvoudigste en geringste is aangenaam, wanneer
het met liefde wordt aangeboden.

153. Men lokt geen haviken met ledige handen.
Zonder geld kan men weinig verrichten.
z. b. : 139,142.

154. Men kan geen ijzer met handen breken.
Men kan het onmogelijke niet doen.
z. b, : 13.

155. Men moet het kind geen mes in handen geven.
Men moet niemand iets toevertrouwen, waarmee hij kwaad
of nadeel kan veroorzaken.

156. l,aat de linkerhand niet weten wat de rechter doet.
Men moet op zijn weldaden niet bogen.
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J. TAUBERGHE





EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


