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196, Leeg v€l rekt wel'
A"ls de maag leeg is' kan men flink eten'

le?. Dtô;ii;;ieôî Ëatt îooiziet, spot met ziin buurman niet'"" "*DË"ziii-ËiÉ*'fouten i'nziet, zal géen kwaad spreken van

anderen.
198, Fd;l van hart is beter dan hoog van afkomst'.

Geboorte alleen kan de mens nlet veredelen'
199. Een moedig hart leed nooit armoede.^--' --ivi;à;'nànàén ùit dïmôuwen steekt, wie durft aanpakken,

zal nooit tot armoede vervallen'
200. Een welig hart kent men aan de kluchten' 

---' -'H;i;"""iiljtît"" ài rilens w-eerspiegelt zich in zijn daden'
201. Hoe edeler hait, hoe buigzamer hals'--"'' "î;;;;i-.iJn a"îîgâuoorte boven an-deren verheven is'

iàï ilii-tit"ï"tiie"i i"én in zijn handelingen behoort te

wezen.
z. b. :2O9,2830.

202. Hoe hoger hart, hoc lager ziel.
--' ---DË-fi;Ëmà'eoige uî"it doorgaans een slecht karakter'
203. Klagen verlicht het hart.

onze smart *o.ài li"hter wanneer wij ze aan vertrouwde
uti*Aé" tt.UUen- meegedeeld; immers : gedeelde smart'
halve smart.

204. Niôc al die dansen zijn verbliiil; men lacht wel als het harte
schreit.---Ni;; kan niet altijd oordelen naar het uiterlijk; schijn

bedriegt.
205. Waai het'hârt vol van is, vloeit de mond van.over''-' "î;;.p';;;it *"f;ièi dàtgene, waarvan het hart vervuld is'

206. Het qoudverlicht het hart.
Hèt bezit van geld neemt de zorgen weg'

2O1. Zulke woorden, zulk hart.--" --iùé" lô.tt aâ m.nt aan zijn woorden; immers' een onrerne
bron kan geen rein water opgevcn'

HALS, SCHOUDER, RUC.

208. Al te ras breckt de hals'
Haastige sPoed is zelden goed'.

209. Hoc edclei hâls, hoe buigzamer knie'
Hoe meer -en A;;;=;bôorte boven anderen verheven is'

iàï ià-.,ïtri-igéi mËn in zijn handelingen behoort te

wezen.
z. b. : 2O1,283O,

210. Hoe hoger hâls, hoe weker in de bek'---' --Ï*îoe edéler;;-Ë;l faàrd. des te -g-evoeliger en handel-

uiàiaer is het ooÈ. 
-- 

Vandaar dezei-fde betckenis als het

vorig sPreekwoord.
2ll. Beoroelt riw schouders eer gij draagt'

bnderneem niets boven uw krachten'
z. b. : 12.

ztz. Diô'ae zwat<ste schouders heeft, moet het zryaarste pak dragen.
be zwakken worden nleestal verdrukt'
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213. Men moet de schouders buigen naar het juk.
Men moet zich naar de omstandigheden schikken.
z, b. : 495,2360.

214. Als de roe van de rug is, is 't geselen gedaan.
De kastijdingen zijn gauw vergeten.

LICHAAM, LIJF.

215. Op de duur kleeft het masker aan het vel.
Gewoonte wordt een tweede natuur.

216. Men moet van zijn lichaam geen âpotheek maken.
Men moet niet te veel en velerlei geneesmiddelen gebruiken.

217. Die zijn lijf bewaart, bewaart geen ro-tte appelen.
Men nroet zijn gezondheid in acht nemen als een kostbare
schat.

218. Ee! lui lijf en een warnr bed zijn goede vrienden.
Dc luiaard slaapt graag ltrng.

219. Broeders gekijf kointîm iiel ci lilt.
Twist en tweedracht tussen leden van hetzelfde gezin is
noodlottig.

220. Zijd,e en floers op het lijf dovcn't vuur uit in de keuken.
Wanneer men veel geld uitgeeft voor opschik, moet dit
meestal gebeuren ten koste van de maag.
z. b. : 124,125.

HAAR.

221. Geen haar zo klein of het heeft ook ziin schaduw.
Niets is zo gering of het heeft ziin-gevolgen.

222, Gekruld haar, gekrulde zinncn.
Wordt gebruikt om een vooroordeel tegen krulhaar uit te
spreken.

223. Grijs haar, wijs haar.
Eerbiedig de ouderdom; ook : oude mensen hebben vcel
ondervinding.

224. Grijzeharen groeien op geen zotte bollen.rùant : grijs haar, wijs haar.
D.och men zegt ook ; Men vindt veel grijzen, maar weinig
wlJzen.

225. ln alle haar mag rvel een goed paard steken.
Men rnoet een paard om zijn haar, een mens om zijn uiter-
lrJI( nlet verachten.

226, 'tls kwaad kammen waar geen haar is.
Wie niets heeft, kan niets betalen.
Ook :

227. Men kan geen kaalkop bij het haar vatten.
z. b. : 1016,2l08-2lll,

22t1. l.angc haran, kort geheugen.
V_rouwen vergeten l.icht (een hatelijkheid tegen het vrouwe-
lijk geslacht).

229. Ros haar en elzenhout groeien maar op slechte grond,
Drukt een vooroordeel uit tegen rôod haar.
z. b. : l2l.
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EEN SPREEKWOORD. EEN WAAR lryOORD.

SPREEKWOORDEN ZIJN DOCHTERS DER
DAGELIJKSE ONDERVINDING. 

-

SPREEKWOORDEN ZIJN DE WIJSBEGEERTE
DES VOLKS,


