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157. Die olie meet, krijgt smerige handen'
Slecht gezelschaP is besmettend'
7.-t.-' ilo, 242,' 613, 1071, 1421 -1439'.

158, Hoc minder verstand, hoe gelukkigel..ha.nd.'
De domste nt"nsen--Èe-bËên Oitïi3ts- het meeste geluk'

lSS. Deivoiiten hand is zo groot als 't land' -.
vorsten u".*og.,i i;;l;;;t 

-misd.adiger zal mo-eilijk zijn
.iiâ i î^titd*iii' 

-a-a 
ar m en' hem o veral kan achterh alen'

z. b. :126.
roO. rrlÉniânî"Ëo 

"uut 
in de ene hand dragen en wâter in de andere'

Men kan eeen t*ee;n;êiéniguareîingen s.amen verrichten'
161. Beter een weèr in de hand als een ring aan de vlnger'

Arbeid strekt eenieder tot eer'
162. HandiessPel, katiesspel'---- -- V;i sfoeien kbmi dikwijls twist'
ros. naài;Ëiiiàïii'îôii' krilit, wil men met de hand door'

Men wil steeds meer hebben'
z. b' :184.

164' Het is kwaad kniipen zonder vingers'"'-' '- ô;';àn *éiË'u"ttoorlijk te-k.unnen uitvoeren' moet men

over de nodige middelen beschikken'
z. b, : 32, 128, 136, 2466'

165. Lekker is mâar een vinger lang'
Wat aansenaa.'ii," *âi Èènot verschaft' duurt niet lang'
z. b. : 1802,3821

166. Men kent het einde van zijn vinger, maar niet het einde van ziin

leven.-- 
Niemand weet wanneer hij zal -sterven'

loz. Men'môei riin 
"ing". 

i"TË"nti tt"ùt"n,.""r men eetr goeil srrld is'
'"'- - --Doo; 

onÉervinîing rvordt men wijs'
r68, Een mèns leert net zô-tang-tot ziin vinlers even lang ziin'

Men is nooit te oud om te leren'
I69, Steek uw vinger in geen stil water'

Maak geen onrust waar rust heersl'
170' Die roet h-andelt, maakt ziin vingers vet'
' '"' -'wi" ;Ji ir..t't" ;;il,n omËaat' w-ordt zelf ook slecht'

,. i' : tSl, 242, 643, 101 l, 142'7.-1439'
l7l. Trek uw duim weg' eer de klink valt'"-' --N"e.-t'jdig uîu tîoiitiËôrr; wacht niet tot het te laat is'

IIENEN, VOETEN.

172. Beter ecn kwaad been als geen.'

Van twee kwaden moet men 't mlnste Klezen'

z. b. : 235,375, 3139,3280'
173. Eigen bencn zijn de beste steun'- "Men nloet iliet al te zeer op anderen veltrouwen'
174. Korte benen maken de weg lang'"-'-"ô;-Ëi;g;;a en vlusîe.ku-nnen uitvoeren' moet men over

<te nodigè middelen beschikken-
t?5. M;; nràài"tiln r"nôn tutt"n geen.lopende wagen steken'.--' "^î;-;;Ëi ;i.h niet vrfiwillig en nodeloos aan sevaar

blootstellen.
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t76. 't Zlin sterke benen dle de weelde kunnen dragen.
In -voorspoed gaat men zich allicht te buiten; men moet
zich dus weten te beheersen.

l77.}Iet is wel aan de broek tezien, waar het been gebroken Is.
Men kan zijn gebreken moeilijk verbergen.

178. De kous moet nsâr het been wezeh.
Personen of zaken die uit hun aard moeten samenwerken
of samengaan, moeten bij elkaar passen.

179. Men kan met geen twee voeten tegelijk schoppen.
Men kan geen twee dingen tegelijk doen; men moet niet
teveel opeens wensen.

180. Steek uw voet niet verder dsn uw bed lang ls.
oJ':

l8l. Men moet de voeten niet verder steken dan het laken.
Men moet de tering naar de nering stellen.

- - z. à. .' 58, 938, 1098, 2080-2091, 3983.
182. Mel steekt gâârne zijn voeten onôer een eigen tafel.

Er gaat niets boven een eigen tehuis.
183. Ziet goed, waar gij de voeten zèt, 't hangt alles van de eerste tred.

Wees .voorzichtig als gij iets begiht, want van een goed
begin hangt veel af.

184. Die een voetje heeft, wil een schreedie.
Men wil steeds meer hebben.
z. b. :163.

185. Voetje voor voetje leert men het verkeerde pad bewandelen.
Men wachte zich voor de eerste misstap.-

BUIK, MAAG, HART.

186. Al te veel, dat deert de buik; al te hard, dat breekt de kruik.
Alle overdrijving schaadt.

lE7, Die beschaamd is, loopt met een lege buik.
Die al te beschtoomd is, komi niet vooruit in de werelct.

188. Die de buik vol heeft, meent ook, dat anderen zatzijn.ol:
189. Een volle buik denkt aan geen lege.

Wie zellgelukkig is, bekommèrt zich weinig om hct ongeluk
van anderen.
z. h. : 2375,2531.

I 90. Een hongerige buik heeft geen oren.
^ Ilet is rnoeilijk raad te geven aan een nooddrutlige.

l9l. Op een volle buik staat een vrolijk hoofd.
* AIs rnen verzadrgd is, is men tevreden en vrolijlt.

192. Praatjes rullen de buik niet.
Praten is dikwijls nutteloos; aan mooie belolten heefT nren
rriets.
z. b. : 1589,1590, 16û0, 1601.

193. Een volle rnaag gelooft aan geen honger,
Men bekomnrert zich wcinig orir het lijden van anderen,
\r,anneer nren zell gelukkig is.
z. b. : 1819,7820.

l()4. flongerige magen hebben geen oren.
z. /t. : 'i,9O.

195. .longe magen teren wel.
Kinderen hebben altijd honger.
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J. TAUBERGHE





EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


