
Deze "alfabetische" lijst van spreekwoorden ordent de spreekwoorden naar het eerste 

zelfstandig naamwoord. Indien het spreekwoord geen substantief bevat – en dat 

gebeurt vaker dan men zou denken – dan geldt het werkwoord als hoofdwoord. Indien 

er ook geen werkwoord te vinden is – en opnieuw vaker dan men denkt – dan wordt 

geordend volgens het bijvoeglijk naamwoord of het bijwoord. Toch kan het kopwoord 

ook een ander woord zijn, want elk spreekwoord moet te vinden zijn in deze lijst, en er 

bestaan wel degelijk spreekwoorden die geen enkel "zwaar" woord bevatten. De 

kopwoorden zijn vet gedrukt.  

A 

Wie A zegt, moet ook B zeggen. : 246, 571. 

Men kan nooit weten waar de aal kruipt. : 1203.  

Aalmoezen geven (ver)armt niet.:  227, 615. 

Wie met aandacht luistert, luistert met verstand. : 1186.  

Hij is kort aangebonden. : 339.  

Aangetrouwd is aangedouwd. : 471.  

Aangetrouwd is maar aangewaaid. : 471.  

Schone aangezichten hebben ook vlekken.: 410.  

Als er geen aanklacht is, is er geen verdediging. : 1137.  

Zelfs een aap spiegelt zijn schoonheid in het glas.: 30.  

Al draagt de aap een gouden bril (ring), het is en blijft een lelijk ding. : 303.  

Al draagt de aap een gouden ring, hij is en blijft een lelijk ding. : 304. 

Aap, wat heb je mooie jongen. : 390a.  

Men moet een oude aap geen smoelen/muilen leren trekken. : 462.  

Men moet een oude aap geen poetsen leren maken : 462, 1214.  

De aap wil met ieder gekken maar kan zijn eigen aars niet dekken.: 1184.  

Zelfs een aap spiegelt zijn schoonheid in het glas. : 1216.  

Hij weet waar Abraham de mosterd haalt. : 995.  

Als de abt met de kaarten speelt, troeven de monniken.: 48.  

Waar de abt herbergier is, mogen de monniken wel bier halen.: 48.  

Als de abt de teerlingen geeft, mogen de monniken wel dobbelen.: 366.  

Geen wijzer abt dan die eerst monnik is geweest.: 1128.  

Zich in acht nemen. : 426.  

Zo dom als het achtereind van een koe (varken). : 803.  

Weest altijd schouw voor het achterste van een ezel en het voorste van een vrouw.: 62. 

Van Adam af beginnen. : 4.  

De oude Adam afleggen.: 5. 

Hij blaast zijn laatste adem uit. : 834.  

Hij liegt als een advocaat, almanak, bidprentje, tandentrekker, wachter. : 325.  

Gij zult winnen, zegt de advocaat, terwijl hij op zijn zak slaat. : 1200.  

Advocaten/Advocatentongen moeten met muntolie gesmeerd worden. : 659.  

Afbetaling van schuld kan ook in schijfjes. : 735.  

Afscheid valt zwaar. : 520.  

Afstand verzwakt de vriendschap niet.: 790.  

De afwezigen hebben ongelijk.: 261b.  

De afwezigen hebben (altijd) ongelijk. : 429.  

Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd. : 235a.  

’t Was een akkefietje. : 844.  

Beter een mager akkoord dan een slechte sententie/ver proces/vette sententie. : 656.  



Beter een mager akkoord/vergelijk dan een vet proces. : 1112.  

't Werkt aangenaam bij stil alaam.: 31.  

Hij is nog aan het alfabet.: 9.  

Die alleman belieft en paait, zulk volk is er deerlijk dunne gezaaid.: K.  

Iemand het allerbeste wensen. : 884. 

Alles of niets. : 576.  

Alles hangt af van het als en het wanneer. : 621.  

Wie het altaar bedient moet van het altaar leven.: 13, 925. 

Wie een ambacht heeft geleerd, krijgt de kost waar hij verkeert.: 187, 1173, 1213. 

Een ambacht is zo goed als eigen land. : 1173.  

Een eerlijk ambacht heeft een gulden bodem. : 1173.  

In de ambras zitten. : 971.  

Ambten worden wel gegeven, maar geen brein om wel te leven.: 988.  

Daar kun je amen op zeggen. : 623.  

Zo waar als amen. : 623.  

Veroordeel een ander niet, opdat men u niet veroordele. : 781.  

De angel trekt wel onwillige vissen uit het water. : 290.  

Zelden mist wie met een gouden angel vist. : 1005.  

Angst verjaagt het gevaar niet.: 20.  

Die angst heeft van de bladeren, die jage niet in het bos.: 161, 281. 

Angst maakt de wolf groter dan hij is. : 1199.  

Het is goed twee ankers op zijn schip te hebben. : 622.  

Het antwoord aan dwazen is: zwijgen. : 836.  

Zelfs apen gluren wel in de spiegel.: 30.  

Als apen hoger klimmen willen, dan ziet men juist (gauw) hun blote billen. : 383.  

Op zijn apostelpaarden. : 632.  

Hij zal in de zure appel moeten bijten. : 199.  

De appel valt niet ver van de boom. : 303, 689, . 980. 

Een appeltje voor de dorst bewaren. : 61.  

April doet wat hij wil. : 24.  

Aprilweer en herengunst, daar is geen staat op te maken.: 52. 

Arbeid adelt (maar adel arbeidt niet).: 406.  

Arbeid verwarmt, luiheid verarmt. : 406, 577. 

Arbeid is des lichaams voeder, arbeid is des geestes hoeder.: 406.  

De arbeid heeft bittere wortels, doch zoete vruchten.: 521.  

Arbeid schept rijkdom. : 577.  

Na gedane arbeid is het zoet rusten.: 858.  

Vrijwillige arbeid is maar half werk.: 1185.  

Een arend vangt geen vliegen.: 123. 

De arme smacht naar brood, de rijke... jaagt, met lood.: 97.  

Wie de arme geeft, leent de Heer. : 179.  

Een arme ontbreekt veel, maar een vrek alles. : 226.  

De arme vreest de rovers/dieven niet. : 481.  

De arme gegeven is God geleend. : 615.  

De armen hebben aan kinderen geen gebrek. : 104. 

Hij heeft de armen lief, maar kan de bedelaars niet lijden.: 154.  

Gelukkig zijn de armen van geest, want het rijk Gods behoort hen toe. : 812.  

De armoe is een zware roe, ze sluit ons alle deuren toe. : 228.  

Het is daar vergulde armoede. : 181. 

Armoede is geen schande. : 228.  



Armoede schendt geen eer. : 228.  

Leef in armoede, maar vrij! : 301.  

Als de armoede binnenkomt, vliegt de liefde het venster/raam uit. : 475.  

Als de armoede binnenkomt, vliegt de liefde het venster uit. : 897.  

Als de armoede de deur binnenkomt, vliegt de liefde het raam uit.: 897.  

Armoede is luiaards loon.: 1022.  

Armoede zoekt list. : 1135.  

De armoede is de moeder van alle kunsten. : 1135.  

As is verbrande turf. : 1040.  

Assepoester.: 964.  

De avond prijst/looft de dag. : 640, 1215. 

De avond van het leven bereiken. : 953.  

Tegen de avond en de noen heeft de luiaard meest te doen. : 997.  

Op goed avontuur.: 1. 

Bij avontuur.: 1 

Kijken of men azijn gedronken heeft.: 201.  

Beter gekregen azijn dan gekochte wijn. : 589. 

Een azijngezicht trekken. : 201.  

Hij zet een azijngezicht. : 814.  

B 

't Is van de baan. : 844.  

Iets op de lange baan schuiven.: 854.  

Zweren bij de baard van de profeet. : 135.  

Indien de baard de wijsheid bracht, zo werd de bok het wijst geacht. : 153, 292.  

Als de baard het teken van de wijsheid was, zou de bok de wijste zijn. : 155. 

Iemand de baard strelen. : 232, 419. 

God een vlassen baard aannaaien. : 419.  

Iemand iets in de baard wrijven. : 420.  

Die baas is, moet baas blijven. : 358.  

Ieder is baas in eigen huis. : 358.  

Wee de baas, wiens knecht gezag krijgt. .: 405.  

Hij is baas in 't kippenhok, als de haan er niet is. : 418.  

Er is altijd baas boven baas. : 547.  

De baas strooit beloftes, de boer houdt ze. : 600.  

Hij is zijn eigen baas. : 913. 

Daar is maar één baat, en elk zoekt ze. : 1032.  

Bakerpraatjes. : 695.  

De bakker werd gehangen, en de schenker kwam vrij. : 382.  

Bakkes/Muil dicht. : 570.  

Balken naar Noorwegen zenden. : 45.  

Men legt geen banden met lege handen. : 65.  

Liever kleine bazin, dan grote meid.: 1148.  

Maak je bed zoals je slapen wil. : 354.  

Een verlegen bedelaar bijt op zijn boezelaar. : 530. 

Het bedrog aanvaardt men, de bedrieger verafschuwt men. : 1030. 

Zonder kleine beekjes waren er geen zeeën. : 238.  

Kleine beekjes maken grote rivieren. : 981.  

Niemand hinkt aan andersmans been. : 500.  

Men kan op één been niet lopen. : 1153.  

De beet moet naar de mond wezen. : 51.  



Beetje bij beetje maakt de zwaluw haar nest. : 331.  

Een beetje laat is veel te laat. : 614.  

Een beetje hulp is meer waard dan een lange preek.: 1105.  

Beetje bij beetje, zei de vrouw, dan komt de ton vol, en toen maakte zij boter. : 1118 

Die meer begeert dan hem betaamt, mist dikwijls wat hij had geraamd. : 10, 879.   

Niet hij is arm die weinig heeft, maar die met veel begeerten leeft. : 226.  

Werken is zalig zeiden de begijntjes en ze waren met zeven, om een ei te klutsen. : 521.  

Een goed begin is 't halve werk. : 6.  

Alle begin is moeilijk. : 6, 356.  

Een goed begin geeft moed en zin.: 6.  

Alle begin heeft een einde. : 393.  

Een goed begin heeft een goed behagen, maar het einde zal de lasten dragen. : 421.  

Goed begonnen is half gewonnen.: 6.  

Veel begonnen maar weinig afgemaakt. : 845. 

Men kan niet iedereen behagen. : 343.  

Hij is bekakt. : 579.  

Tussen de beker en de lippen is er nog plaats voor een ongeluk. : 554.  

Aan de belasting kan men niet ontsnappen. : 1042. 

Een belofte in dwang duurt niet lang. : 125, 290, 1109. 

Belofte maakt schuld.: 601.  

Overstelpen met beloften. : 567.  

Beloofd is beloofd. : 602.  

Beloven en doen is twee. : 460.  

Beloven en doen (houden) is twee.: 842.  

Beloven en houden is twee. : 460.  

Beloven is gemakkelijk, maar doen. : 460.  

Beloven en houden past jongen en ouden. : 602.  

Men moet niet te veel beloven. : 956. 

Grote belovers, slechte betalers. : 364.  

Men moet zijn benen niet verder uitstrekken dan het dek lang is.: 51.  

Zijn benen onder zijn arm nemen. : 597.  

Met de benenwagen komen. : 632.  

Beter benijd dan beschreid. : 939, 1114.  

Vermijd beren, plaag uw stiefmoeder niet. : 758.  

Er tegen opzien als tegen een berg. : 42.  

Berg en dal onmoeten elkaar niet, maar mensen wel. : 483. 

De berg heeft een muis gebaard. : 484. 

Gouden bergen beloven. : 488, 567. 

Als het sneeuwt in de bergen, is het koud in de dalen. : 509.  

Berouw komt na de zonde. : 495.  

Men moet nooit zonder beschuit scheepgaan.: 794.  

Doe uw best, God doet de rest. : 605.  

Elk doe zijn beste en God voorziet de reste. : 119.  

Wie betaalt, bepaalt. : 652. 

Die hoger klimt dan hem betaamt, valt lager dan hij heeft geraamd. : 383.  

Het betere is de vijand van het goede. : 99, 702.  

Niet te veel betrouwen, heeft er veel behouen. : 234.  

Zo vriendelijk zijn als de beul van Haarlem.  : 621.  

Heren bevel is knechten order. : 274.  

Wie te veel bewijst, bewijst niets. : 314.  



Nieuwe bezems keren/vegen goed /schoon.: 1132. 

Dat valt nog te bezien. : 43, 582.  

Dat staat nog te bezien.: 188.  

Bezin eer je begint. : 602, 802. 

Eerst bezinnen, dan beginnen. : 608.  

Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. : 616.  

't Bezit van de zaak is 't eind van 't vermaak. : 1000.  

Bid en werk vlijtig.: 1113. 

Van bidden en vasten wordt men niet rijk. : 100.  

Men mag niet uit de biecht/school klappen. : 381.  

Jong bier moet gisten. : 41.  

Pak uw biezen! : 704.  

De bijbel in de monde, maar leven in zonde. : 538.  

Wie bijen heeft, heeft ook honing. : 273.  

Op een goed blaadje staan bij iemand. : 249.  

Geen blad voor zijn mond nemen. : 177, 824. 

Geen blad/hand voor zijn mond nemen. : 431.  

Harder blaffen dan bijten. : 544.  

Blaffers zijn geen bijters. : 163.  

Het is zo, en het blijft zo.: 207. 

De blikken muts ophebben. : 67.  

Een blinde moet geen kaart spelen. : 447.  

Een blinde schiet wel eens een kraai. : 1189.  

Onder de blinden is éénoog koning. : 59.  

Het bloed trekt. : 307.  

Eigen bloed trekt. : 307.  

Het bloed spreekt. : 307.  

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. : 307.  

Eigen bochel ziet men niet, wel die van een ander. : 252, 781b. 

Het is duister te lezen in andermans boeken. : 821. 

Jaren leren meer dan boeken.: 1213.  

Het doet de boekweit geen scha, als de koeien over het koren lopen.: 1225.  

Neem uw boel terug en laat me gerust! : 593.  

Pak uw boeltje maar in! : 704.  

Ieder boer kust zijn wijf op zijn manier. : 54.  

Een boer steekt altijd een arm of een been uit. : 78.  

Een boer blijft een boer. : 303.  

Een boer is een boer: als je hem omkeert is het nog een boer. : 303.  

Een boer van één jaar en een van honderd zijn hetzelfde. : 303.  

Zulke boer, zulke akker. : 689.  

De boer geeft op krediet, de heer leent.: 743. 

Wat weet een boer van sporen.: 1223.  

Al gekkende en mallende zeggen de boeren de waarheid.: 83, 438.  

De domste boeren hebben de dikste aardappels. : 812.  

Waar de boeren gapen, tiert het onkruid.: 1162.  

In de boezem van een vriend zijn geheimen uitstorten.: 785.  

Boezemvriend.: 785.  

De bok melken.: 197.  

Een bok schieten. : 305, 596.  

Hij heeft een bok geschoten. : 540.  



Kijken als een bok die knoflook eet. : 1021.  

Laat de bokken en de bergen met vrede. : 485.  

Iemand een bolwassing geven. : 375.  

Iemand een goede bolwassing geven. : 946.  

De bomen groeien niet tot in de hemel.: 134.  

Hoge bomen vangen veel wind. : 152.  

Hij ziet door de bomen het bos niet.: 254, 1102. 

Door de bomen ziet hij het bos niet. : 671.  

Krakende bomen vrezen de wind niet. : 672.  

Op de bonnefooi. : 1. 

Wie tegen een goede boom leunt, heeft goede schaduw. : 44.  

Wanneer een boom ter aarde zijgt, maakt ieder dat hij takken krijgt. : 225, 670. 

Men kent de boom aan zijn schors, maar de man niet aan zijn vel. : 257.  

Men moet de boom buigen als hij nog jong is. : 525.  

De boom valt niet van de eerste slag. : 1142.  

Boompje groot, mannetje/plantertje/potertje dood. : 770. 

Vroeg of laat komt boontje om zijn loontje. : 261a.  

Boontje komt om zijn loontje. : 287, 862. 

Boontje kwam om zijn loontje. : 319, 759. 

De boot missen. : 396.  

Eerst in de boot, keur van riemen. : 535.  

Borg staan voor iemand. : 487.  

Borgen geeft zorgen.: 382.  

Borgen maakt zorgen. : 732.  

Borgen baart zorgen. : 1157.  

Borgen zal men worgen. : 1157.  

Aan Abrahams borst rusten.: 204.  

Uit volle borst roepen. : 506. 

Een hoge borst (op)zetten. : 550.  

Zulke bossen, zulke vogels. : 518.  

Wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de zon lopen. : 29.  

Ieder wil boter op zijn koek hebben. : 666.  

Als de boter duur wordt, leert men het brood droog eten. : 871.  

't Is allemaal boter aan de galg. : 1062.  

Als de boter (te) duur wordt, leert men het brood droog eten. : 1135.  

Men draait geen bouten uit alle houten. : 344.  

Waar het dun is breekt het. : 214.  

Waar het (te) dun is, breekt het.: 414. 

De beste breister laat wel eens een steek vallen. : 552.  

Hij moet veel brij hebben die elk de mond wil stoppen. : 1056. 

Alles door zijn persoonlijke bril bekijken. : 25.  

Elk ziet door zijn eigen bril. : 469.  

Die leest zonder bril, vergeet wat hij wil.: 1059. 

Waar broeders strijden moeten vreemden zich mijden.: 1177. 

Waar broeken spreken moeten rokken zwijgen.: 33.  

't Is een broer van de oom van een kennis van mijn tante. : 88.  

Hij is bijna mijn broer: een neef van de oom van een tante van mijn kennis.: 264.  

Hij is bijna mijn broer: een neef van een kozijn van de oom van een kennis. : 682. 

Hopen en wachten , bron van vele klachten. : 879.  

Beter een half brood dan geen. : 19, 59. 



Als er geen brood is, eet dan korstjes van pasteien.: 59.  

Altijd brood (eten) verdriet ook. : 296.  

Hoe duurder brood, hoe zoeter beet. : 374.  

Wie geen wit brood heeft, doe het met bruin.: 871.  

Overal wordt brood gebakken.: 1103.  

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. : 1187. 

Een broodje daags gespaard maakt een goede zak tarwe 's jaars.: 63.  

Ik vrij met de broodspin, als ik honger heb, dan bijt ik er in. : 448.  

Men moet geen hei roepen, voor men over de brug is. : 241.  

Brugge en Gent zijn niet op één dag gebouwd. : 235a.  

Men kan wel dansen, al is het niet met de bruid. : 19, 59.  

Ieder streelt zijn bruid op zijn manier. : 54.  

De bruid wordt voor de bruidegom geboren. : 348.  

Als de bruid is in de schuit, dan zijn de beloften (de mooie praatjes) uit.: 601.  

Beter buigen dan breken (barsten). : 448.  

Buigen of barsten/breken. : 576, 708. 

Een hongerige buik heeft geen oren.: 65.  

Een hongerige buik/maag heeft geen oren.: 183. 

Een volle buik studeert niet graag.: 184.  

Een volle buik peinst op geen lege. : 219, 477.  

Een volle buik kan gemakkelijk het vasten aanprijzen. : 219, 477. 

Wie de buik vol heeft, meent ook dat de anderen zat zijn. : 385, 477.  

Schrijf het maar op uw buik. : 976.  

Als het buikje vol is, dan is het hoofdje blij. : 478.  

Buikske vol, harteke rust. : 184.  

Men moet de builen met de blutsen nemen.: 246.  

Grof van buiten, maar fijn van binnen. : 820. 

Het is goed in 't buitenland, maar laat de anderen daar wonen. : 751.  

Niemand ziet zijn eigen bult.: 252.  

Een bult raakt men niet kwijt. : 284.  

Een bult sleurt men het ganse leven mee. : 489. 

Graag vechten buren, om de stand der muren. : 400.  

Opvliegend als (een vaatje) buskruit. : 339.  

Hij heeft het buskruit niet uitgevonden. : 583. 

Hij ontplofte als buskruit. : 945.  

Beter een goede buur dan een verre vriend.: 89, 633. 

Als men niet van zijn buur houdt, dan kan men er ook niets van verdragen, en kan hij niet 

goeds doen. : 1110. 

Vraag het maar aan mijn buurman, die weet het ook (niet). : 355.  

Al wat onze buurman heeft, lijkt ons beter dan wat God ons geeft. : 1224.  

Vrij je buurmanskind, dan weet je wat je vindt. : 373.  

C 

Ik zing niet tweemaal voor één cent. : 587 

Eens we hebben wat we verlangden heeft het zijn charme verloren. : 694. 

Dat is chinees voor mij. : 7.  

Dat is chinees  (hebreeuws, latijn) voor mij. : 539.  

Een magische cirkel. : 957. 

't Is gemakkelijker te commanderen dan zelf te doen. : 781b.  

Als ik lieg, dan lieg ik in commissie.: 1074.  

Een toevallig compliment staat niet in 't testament. : 988.  



Rijk als Cresus of arm als Job. : 576.  

D 

De daad bij het woord voegen. : 708. 

Daar heb je 't nou.: 42.  

Elke daarom heeft zijn waarom. : 838.  

Men wordt op zijn daden beoordeeld. : 926, 991 

Een dag is nooit zo nat, of de zon schijnt altijd wat. : 59.  

Loof de dag niet voor de avond. : 241.  

't Is niet elke dag zondag.: 336 

Veracht de dag der kleine dingen niet. : 379.  

De langste dag heeft ook een avond. : 393.  

De langste dag komt ook ten avond. : 393.  

Geen dag die zijn avond niet heeft. : 393.  

Een dag is nooit zo nat, of de zon schijnt altijd wat. : 393, 637. 

De dag van gisteren is verleden, de dag van heden wil hem wel besteden. : 501.  

Pluk de dag. : 636.  

De dag van morgen zal voor zijn zelven zorgen. : 637.  

Geen dag zo schoon of men ziet een wolkje. : 637, 1058.  

Eén heldere dag verdrijft veel donkere dagen. : 637.  

Men moet de dag niet voor de avond loven/prijzen. : 640, 1215.   

Bij heldere klare dag. : 643.  

In volle dag.: 643.  

Het komt op het laatst toch aan de dag, wat onder de sneeuw verborgen lag. : 833.  

Morgen is er nog een dag. : 850.  

Veracht de dag der kleine dingen niet. : 1019.  

Alle dagen een draadje is een hemdsmouw in het jaar. : 331.  

Het is niet alle dagen kermis al staan er ook de kramen. : 393.  

Het is niet alle dagen feest. : 639.  

Zat van dagen, rijkdom en eer. : 713.  

Elk dak heeft zijn ongemak. : 369.  

Hij heeft geen dak boven zijn hoofd. : 635.  

Vroeg uit, vroeg onder dak, is gezond en groot gemak.: 1054.  

Dat loopt niet van een leien dakje. : 1081. 

Hij is al over dalen en bergen. : 210.  

Een dandy. : 579.  

Hij zal het in dank aanvaarden. : 826.  

Dankbaarheid is dun gezaaid en nog dunner afgemaaid.: 601.  

De dans leiden. : 947.  

Dansen gelijk er gefloten wordt. : 799.  

Dansen gelijk iemand schuifelt. : 799.  

Die de dant trouwt om de want verliest de want en houdt de dant. : 101.  

Van de hemelse dauw kan men niet leven. : 20.  

Klein Davidje. : 1104.  

Wat je onbewust deed mag je bewust betalen. : 961.  

Die slapen onder één deken, hebben dezelfde streken.: 1176.  

Denk eerst lang en doe dan ras.: 802.  

Niet te denken en te zeggen, is schieten zonder aan te leggen. : 272.  

Eerst denken, dan pas doen.: 802.  

Zich in de details verliezen. : 4.  

Wie deugd heeft is hooggeboren, zonder deugd is adel verloren.: 57.  



Wat voor alles goed is, deugt voor niets.: 1145. 

De open deur roept de dief. : 182, 309, 409. 

De open deur bekoort zelfs de vrome. : 409.  

Een open deur, een open mond, dat zeilt er menigeen te grond. : 455.  

Ieder vege voor zijn eigen deur. : 781.  

Ieder moet voor zijn eigen deur vegen.: 353, 781. 

Wacht op mij aan de deur van mijn achterkleinzoon. : 879.  

Wie wil luisteren aan deuren, moet het dikwijls diep betreuren. : 451, 1188. 

Hij kan open deuren intrappen. : 511.  

Een slimme dief houdt zijn nest rein.: 94.  

Ieder is een dief in zijn nering. : 273.  

De ene dief vertrouwt de andere niet. : 308.  

Ten slotte vangt men de dief toch.: 312.  

Als men de dief wil hangen, moet men hem wel eerst vangen. : 315.  

Een dief besteelt zijn buren niet. : 317.  

Eens gestolen, altijd dief. : 320.  

Eenmaal gestolen, altijd dief. : 709.  

Wie eens gestolen heeft is altijd een dief. : 320.  

De dief en de leugenaar wonen onder één dak. : 326. 

Eén dienst is de andere waard. : 11.  

Dienst vraagt wederdienst. : 587.  

De dienst gaat voor het meisje. : 859.  

Geboden dienst is onwaard (zelden aangenaam).: 1185.  

Plaag nooit dieren voor de gein, ze voelen net als jij de pijn. : 1076.  

Elke diertje heeft zijn pleziertje. : 53.  

De kleine dieven hangt men op, de grote vallen door de strop.: 18, 313. 

De kleine dieven hangt men op, de grote laat men lopen. : 313.  

Grote dieven hangen de kleine op.: 18  

Kleine dieven dansen op het schavot, grote in de beurs. : 313.  

Iemand door dik en dun verdedigen. : 487.  

Met drie dingen is men in een huis verlegen: de rook, een boos wijf en de regen. : 37.  

Men moet in alle dingen maat houden. : 51, 1076.  

Alle dingen op zijn pas: denk eerst lang en doe dan ras.: 64, 272, 608. 

Veel dingen zijn nabij maar toch niet te bereiken.: 91. 

Alle goede dingen bestaan uit drie. : 108.  

Alle dingen hebben twee handvatten. : 345.  

Alle dingen hebben twee handhaven, uitgenomen een pastoorshoed en een koekenpanne; de 

een heeft er drie en de andere maar één.: 345.  

Dingen in het gemeen bezeten, worden van elkaar vergeten. : 616.  

Wacht van hem geen grote dingen, die zijn tong niet kan bedwingen. : 678, 1012. 

Goeie dingen bruiken hun tijd. : 1149.  

Goede dingen moeten de tijd hebben. : 1149.  

Discuteren leidt (vaak) tot discuteren. : 404.  

Distels en doornen steken zeer, maar kwade tongen nog veel meer. : 901, 1229. 

Distels en doornen steken zeer, maar kwade tongen wel duizend keer meer. : 1184.  

Wie met buurmans dochter trouwt, weet wat hij krijgt. : 373.  

Wie de dochter hebben wil, moet met de moeder vrijen. : 771.  

Wie de dochter trouwen wil, moet de moeder vrijen. : 771.  

Voor de dode is er altijd wel een graf, voor de levende een brood. : 902.  

Van de doden niets dan goeds.: 244.  



De doden moet men laten rusten. : 244.  

Doe wat je wil, daar is niets mee te beginnen. : 247.  

Doe wel en zie niet om. : 604.  

Doe wat je wil, ik geef niet toe. : 963.  

Niet het doek maar de koek siert de tafel.: 65.  

Alles uitvoerig uit de doeken doen. : 827.  

Het doel heiligt de middelen niet. : 259, 346. 346, 447, 767, 961. 

Niet weer doen is het beste berouw.: 555.  

Wat te doen! : 840.  

Wat kan je er aan doen! : 840.  

Al doende leert men. : 726, 1197.  

Ieder doet wat hij kan. : 967.  

Wie goed doet, goed ontmoet.: 1083.  

Met iemand dollen. : 558.  

Zo dom als hij groot is. : 803.  

Er gaat een dominee voorbij. : 21.  

Dominee mag de knollen gerust nemen, zei de boer; onze varkens lusten ze toch niet meer. : 

78.  

Wie dominees wil eren, moet er nimmer mee verkeren. : 340.  

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. : 211.  

De dondersteen treft ook de duivel. : 261a.  

Donderstenen vallen op de hoogste bomen. : 490b.  

Donderstenen treffen hoge bomen. : 542.  

De een zijn dood is de ander zijn brood. : 496, 745, 783. 

Hij wachtte en wachtte tot de dood hem tegenlachte. : 525.  

De dood in de ogen zien. : 541.  

De dood is gratis voor niks, maar kost u wel het leven.: 592.  

De dood staat al op het erf. : 834.  

Wacht naar des Duivels dood, en hij is nog niet ziek. : 879.  

Tegen de dood is geen kruid gewassen. : 1190.  

Tegen de dood is geen schild. : 1190.  

Edel, arm en rijk maakt de dood gelijk. : 1190.  

De dood kent geen lieve kinderen. : 1191.  

Spotten met de dood. : 1191.  

Gauw is dood, en lui leeft nog. : 1219. 

Men kan alles doodzwijgen, maar niet doodkijven.: 1111.  

Iets in de doofpot steken/stoppen. : 854.  

Het is een doorn in mijn oog. : 231.  

Kijk uit je doppen! : 1008.  

Het is gemakkelijker een dorp te verdoen dan een huis te winnen. : 667, 750, 932. 

Lest gij mijn dorst, ik geef u worst. : 11.  

Les mijn dorst, ik braad u(w) worst.: 923. 

Voor de doven prediken. : 443.  

De draad moet de naald volgen. : 189.  

De draad volgt de naald. : 689.  

Zonder dralen/vertoef. : 467.  

Van een dreiging gaat niemand dood. : 167.  

Waar er dreiging is, is er onvrede. : 404.  

Iemands drempel platlopen.: 75. 

Een drenkeling klemt zich aan een strohalm vast.: 1212. 



Jonge drinkers/slempers, oude bedelaars. : 573.  

Droesem is nog goede wijn als een lieve hand hem schenkt. : 711.  

Dromen zijn bedrog. : 110, 543. 

Een dronkaard kent geen gevaar. : 1117.  

Dronkaards en dwazen oordeelt men niet. : 1098.  

Dronkenschap gaat over, domheid nooit.: 1169. 

Spreken onbedacht heeft menigeen in druk gebracht. : 678, 1231.  

Een kleine drup, maar hij holt de stenen uit. : 238.  

De laatste druppel vult het glas. : 238, 664. 

De laatste druppel doet de emmer overlopen.: 238.  

Het raakt hem als een druppel een hete plaat. : 513.  

Het loopt van hem af als een druppel van een gans. : 580.  

Het is een druppel op een hete plaat. : 580.  

Een druppel holt de hardste hardsteen uit. : 725. 

Een kleine druppel holt de hardste hardsteen uit. : 1047.  

Zij lijken op elkaar als twee druppels water. : 380.  

Waar de duivel een boodschap heeft, daar stuurt hij een oud wijf heen. : 36. 

Tekeergaan als een duivel in een wijwatervat. : 76.  

Men moet de duivel niet aan de wand schilderen. : 92.  

Men moet de duivel niet aan de wand/muur schilderen. : 221, 706, 1069. 

Als men van de duivel spreekt, hoort men zijn benen rammelen. : 92.  

Als je van de duivel spreekt, trap je op zijn staart. : 92.  

Roep de duivel niet, hij zou kunnen komen. : 221.  

Aanroep de duivel niet, want hij zou kunnen komen. : 494.  

Haal de duivel niet uit het bos. : 221.  

Als men van de duivel spreekt, dan trapt men op zijn staart. : 278.  

Als men van de duivel spreekt, dan rammelt zijn gebeente. : 278.  

Als men van de duivel spreekt dan rammelen zijn benen.: 278.  

Als je de duivel roept komt hij. : 1069.  

De duivel vergeet nooit een stoot tegen zijn bokkenpoot. : 121.  

De duivel houdt van de hoogmoedige. : 490a.  

Met zwijgen kruist men de duivel. : 547.  

Slecht geleefd en goed gestorven, dat heeft de duivel zijn rekening bedorven.: 562.  

Een duivel op de plaat, een engel op straat. : 752.  

Wie de duivel aan boord neemt, moet met hem varen. : 752.  

Men moet de duivel niet zwarter maken dan hij is. : 793.  

Hij is te dom om voor de duivel te dansen. : 803.  

Heeft de duivel het paard gegeten, dan neemt hij de toom ook nog. : 1075.  

Wie schuldig is, droomt van de duivel.: 1193.  

Laat de duivels maar los, maar niet in mijn tuin! : 233.  

Een dwaas verstaat als 't is te laat. : 435.  

Dat zou te dwaas zijn! : 706.  

Een dwaas wordt grijs noch kaal.: 810. 

Dwaasheden verkopen.: 870.  

Moeten is dwang. : 290.  

Moeten is dwang en schreien is kindergezang. : 290.  

Iemand in de dwangbuis steken.: 449.  

Vaak kunnen dwazen raden, wat wijzen samen bepraten. : 440.  

Dwazen en gekken schrijven op deuren en hekken. : 441.  

E 



Op een, twee, drie is 't gedaan. : 1209.  

Een-twee-drie-hocus-pocus-pas. : 1209.  

Zo dom (stom) als een eend (ekster, ezel, gans, kalf, koe, os, otter). : 803.  

Eendracht maakt macht. : 423.  

Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht. : 1078.  

Met eendracht wordt het huis gebouwd, met tweedracht stort het in. : 1078.  

Beter vallen met eer dan met schande recht te staan. : 229.  

Eer, wie eer verdient. : 342.  

Eer en lof vult de maag niet. : 1182.  

Eer langs buiten, pijn langs binnen. : 1182.  

Hoe meer eer, hoe beter 't humeur. : 1220. 

Hoe eerder, hoe liever. : 942.  

Die het eerst komt, het eerst maalt. : 882.  

De eerste de beste. : 341.  

Eet wat gaar is, drink wat klaar is, spreek wat waar is. : 355.  

Beter een half ei dan een lege dop.: 19.  

Kwaad ei, kwaad kuiken. : 48.  

Eén slecht ei bederft de hele brij.: 157.  

Zij lijken op elkaar als het ene ei op het andere. : 380.  

Het ei moet niet wijzer willen zijn dan de kip. : 462.  

Het ei wil wijzer zijn dan de hen. : 1214.  

Hij komt pas uit het ei (gekropen). : 569.  

Een ongelegd ei, een onzeker ei. : 601, 1202. 

Beter nu een ei dan morgen een kip.: 763.  

Beter vandaag een ei dan morgen een kip. : 883.  

Die eieren vergaren wil, moet zich het kakelen van de kippen getroosten.: 161.  

Niet kakelen, eieren leggen! : 459, 544. 

't Is gemakkelijker te kakelen dan eieren te leggen. : 781.  

Ongelegde eieren zijn onzekere kiekens. : 1106.  

Aan 't kortste eind trekken.: 202. 

Op het eind van de fuik vangt men de vis. : 393.  

Jong en oud, op het eind wordt alles koud.   : 1190.  

Eind goed – al goed. (is 't slechte voorbij, zoveel te beter).: F. 

Eind(e) goed, al(les) goed.: 1065.  

Ik ben aan 't einde van mijn Latijn. : 7.  

Daarmee ben ik aan 't einde van mijn latijn. : 696.  

Het is nog het einde der tijden niet. : 929.  

Hij heeft veel ondernomen maar niets tot een goed einde gebracht.: 974. 

Het einde kroont het werk. : 1065.  

Alles heeft een einde. : 1066.  

Er komt een eind aan alles. : 1066.  

Het einde kroont het werk.: F. 

Wenen en klagen zal de eiser niet behagen. : 742.  

Als men een ekster uitstuurt, krijgt men een bonte vogel weer in huis. : 1119.  

In zijn element zijn.: 203. 

De ene naar hot, de andere naar her.: 1101. 

Een engel onder de mensen maar een duivel in huis.: 888.  

Beter arm met ere, als met schande zijn goed te vermeren. : 57, 229, 710. 

Beter arm met ere dan rijk met schande.: 57, 710. 

Ere aan wie ere toekomt. : 189.  



Arm met ere kan niemand deren. : 229.  

Liever arm met ere dan rijk met schande. : 754.  

Ervaring is de wijsheid der dwazen. : 1006.  

Zijn erwtjes reeds in het groen gegeten hebben. : 915.  

Hij trilt als een espenblad. : 777.  

Hij sidderde als een espenblad. : 819.  

Liever vrij en geen eten dan met een volle buik aan ijzeren keten. : 266, 301. 

Men moet eten wat de pot schaft. : 355.  

Hij leeft alleen om te eten en te drinken. : 908.  

Hij is het evenbeeld van zijn vader.: 603.  

Wie zijn evenmens benijdt, pijnt zijn hart en kwist zijn tijd. : 10.  

De ene ezel schuurt de andere. : 11.  

Zolang de ezel zakken draagt, heeft de molenaar/mulder hem lief. .: 15.  

Men kan een ezel (os) wel in het water trekken, maar niet dwingen te drinken.: 31.  

Als de ezel te wel is, gaat hij op het ijs dansen en breekt zijn been. : 46.  

De ezel slaan en de zak bedoelen. : 47.  

Koppig als een ezel. : 195.  

Zendt men een ezel naar Parijs, men krijgt hem weder even wijs. : 198.  

Ezel geboren wordt nooit geen paard. : 198.  

Die ezel geboren werd, wordt nooit een paard. : 284.  

Wie als ezel geboren is, sterft niet als paard. : 1119.  

Ezel geboren, moet ezel sterven. : 1119.  

Men roept de ezel niet ten hove dan als hij lasten dragen moet. : 294.  

Als een ezel het te goed heeft, gaat hij op het ijs dansen.: 296.  

Al kleedt men een ezel in het satijn, het zal toch altijd een ezel zijn. : 303. 710. 

't Is een ezel op twee benen. : 439.  

Als een ezel honger heeft, eet hij wat zijn meester geeft. : 474.  

De ene ezel noemt de andere langoor. : 514.  

Hij zocht de ezel, en zat erop. : 671.  

Men roept de ezel niet ten hove dan als hij lasten dragen moet. : 975. 

Ezels dragen de haver, paarden eten ze. : 17.  

F 

Slechte faam verspreidt zich vlug. : 709.  

Fabeltjes van moeder de gans. : 695.  

Familie van de kant van Adam en Eva. : 88.  

Elke familie heeft zijn zwart schaap. : 369.  

Met wie ge feest wordt ge geëerd. : 66.  

Festijn of chagrijn.: 576.  

Op 't einde van 't festijn de beste wijn.: 1079.  

Het liep op een grote fiasco uit. : 847.  

Van de fijnen en de motregen wordt men het meest bedrogen. : 593.  

De fijnen zijn net als de motregen: je denkt dat ze je niet raken, maar je wordt onderwijl 

strontnat. : 599.  

In flagranti. : 526.  

Zolang de fles vol wijn is, is ze aangenaam. : 795.  

Uit kleine fonteinen drinkt men het gemakkelijkst. : 379.  

Fortuin begunstigt menig gek, maar wijzen kwijnen van gebrek.: 812.  

Fout is fout. : 259.  

Men leert van de fouten van anderen.: 223, 807. 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.: 345.  



Verwoest tot in de fundamenten. : 1045.  

G 

Een weinig gal maakt veel honing bitter. : 593.  

Die geboren is om te hangen (voor de galg), zal niet verdrinken. : 200.  

Zo dwaas als een gans. : 439.  

Iemand in 't gareel spannen (houden). : 867.  

Het is hetzelfde garen, maar op een ander klosje. : 621.  

Garnaal is ook vis, als er anders niet is. : 56.  

Een garnaal/naald heeft ook een kop. : 292.  

Naar dat de gast is braadt men zijn worst. : 528.  

Naar dat de gast is wordt er opgedist. : 528.  

Als de gast geliefd is, dan zorgt men ook voor zijn hond. : 529.  

Een gast is aangenaam als hij niet te lang blijft. : 531.  

Een ongenode gast is een zware last. : 532.  

Voor een ongenode gast heeft men geen eetgerei. : 532.  

Een ongenode gast is een aangename verrassing. : 533. 

Een gast komt een wijl en ziet verder dan een mijl. : 534.  

Gasten zijn lasten. : 333. 

Van geliefde gasten laat men ook de knecht niet vasten. .: 529.  

Gasten en vis blijven maar drie dagen fris. : 531.  

Ongenode gasten zijn zelden welkom. : 532.  

Late gasten vinden de hond in de pot. : 532.  

Gasten hebben scherpe ogen. : 534.  

Noodt geen gasten op het geitje, eer de geit geworpen heeft. : 1106.  

Een gat in de lucht slaan/schieten. : 305.  

Een gat in de lucht schieten. : 596.  

Wie u niet kan strikken zal uw gat wel likken. : 448.  

Hij heeft een gat in zijn hand. : 515. 

Met zijn (bloot) gat in een mierennest zitten. : 527.  

Half zijn gat. : 560.  

Daar is het gat van de deur/timmerman!: 704.  

Elke gave is een rijkdom/weldaad/geluk. : 351.  

Alle goede gaven komen van boven. : 617.  

Gelijk geaard, gelijk gepaard. : 1176.  

Meer geblaat dan wol. : 150.  

Veel geblaat en weinig wol. : 548.  

Bij geboorte, huwelijk en dood, altijd is het geld van nood. (node).: 661. 

Beter gelukkig dan rijk geboren. : 1205. 

Men moet het gebraad aan het spit leggen, terwijl het vuur brandt.: 1221.  

Gebrabbel en bla-bla. : 683.  

Bij gebrek aan brood eet men korstjes van pasteien. : 59.  

Bij gebrek aan tarwe nestelt de leeuwerik zich in de haver.: 59.  

Gebrek aan wijsheid is de ergste ziekte. : 212.  

Bij gebrek aan brood is de schaamte dood. : 476.  

Beter is een gebuur die nabij is, dan een broeder, die verre is.: 89.  

Die een goede gebuur heeft, heeft een goede morgen. : 633.  

Gedaan is voorbij. : 248. 

Half gedaan is slecht gedaan. : 560.  

Ieder zijn gedacht. : 925.  

Gedachten zijn (tol)vrij. : 297, 463. 



De gedachten zijn vrij. : 463.  

Daar heb je 't gedonder (in de glazen).: 42.  

Geduld overwint alles. : 27.  

Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. : 351.  

Wie geeft die moet niet lang dat weten, maar wie ontvangt het nooit vergeten. : 593, 604. 

Al wat ge geeft is wel gegeven. : 617.  

Wie spoedig geeft, geeft dubbel. : 1202.  

Na de geerders komen de teerders. : 1181.  

De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. : 559.  

Snel gegeven is dubbel gegeven. : 763.  

Gedeeld geheim, verloren geheim. : 457. 

Geheim van één weet God alleen, geheim van twee wordt licht gemeen, geheim van drie weet 

iedereen. : 457. 

In het geheugen noteren. : 968. 

Sinds 's mensen geheugenis.: 1036.  

Het geitje huppelt in het groen, en zo zal ook haar jonge doen. : 689.  

Het geitje huppelt in 't groen, en zo zal ook haar jonge doen. : 691.  

Al te goed is buurmans gek. : 225, 288. 

De gek wordt door iedereen geslagen. : 404.  

Zo gek/zot als een deur. : 439.  

Vaak kent de gek de toekomst. : 440.  

Een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. : 441.  

Het is een gek in folio.: 803.  

Een gek maakt honderd.: 804, 811. 

Met iemand de gek scheren. : 806.  

Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.: 808. 

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. : 937, 983 

Broeders gekijf, komt om ziel en lijf. : 173.  

Op één april stuurt men de gekken waar men wil.: 23. 

Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven. : 364, 601, 1140. 

Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen. : 441.  

Gekken en kwasten schrijven hun namen op deuren en kasten. : 441.  

Gekken en dwazen slaat men tot blazen.: 806.  

Zulke gekken heb je meer.: 811. 

De gekken krijgen de kaart. : 812.  

Als de gekken ter markt komen, beuren/verdienen de kramers geld.: 1071.  

't Geklungel leidde tot warboel.: 1052.  

Zoals het geknipt is, moet het genaaid worden. : 571.  

Zo gekregen, zo verteerd.: 909.  

Hij zal het gekrookte (geknakte) riet niet (ver)breken. : 468.  

Het gelaat is de spiegel der ziel. : 1094.  

Het geld regeert de wereld. : 14.  

Voor geld en goede woorden kan men overal terecht. : 14.  

Het geld is de ziel der negotie. : 14.  

Geld, geweld en gunst breken recht, zegel en kunst. : 14.  

Die het geld heeft, heeft het geweld.: 14, 549.  

Geld opent alle deuren. : 98.  

Als je geld hebt, doe je wonderen, heb je het niet dan is het donderen. : 98.  

Als je geld hebt kun je huizen bouwen, heb je het niet, dan moet je stenen sjouwen. : 98.  

Geld, geweld en gunst, breken recht, zegel en kunst.: 106, 517. 



Geld lenen breekt vriendschap. : 174.  

Geld verloren, iets verloren; eer verloren, meer verloren; ziel verloren, al verloren. : 229.  

Hij is gekend als slecht geld. : 283.  

Het geld dat stom is, maakt recht wat krom is en snedig wat dom is. : 517.  

Geld maakt de man. : 549.  

Het geld regeert de wereld. : 549.  

Geld bindt de mond toe. : 549.  

Geld doet alle deuren open. : 549.  

Geld is de zenuw van de negotie. : 549.  

Geld is de ziel van alles (van de negotie). : 549.  

Geld vermag alles. 549.  

Geld dat stom is maakt recht wat krom is. : 549.  

Waar geld is, wil geld wezen/zijn. : 644.  

Geld wil bij geld zijn. : 644.  

Geen geld, geen waar. : 647.  

Geen geld, geen Zwitsers. : 647.  

Geen geld, niet geteld. : 647.  

Zonder geld, zonder vrienden. : 647.  

Veel geld, veel zorgen. : 648.  

Geld baart zorgen.: 648.  

Geld is de blom, die het niet heeft, zucht er om. : 648.  

Geen geld, maar veel glorie. : 649.  

Geld is een sleutel die op alle sloten past. : 650.  

Geld stinkt niet, iedereen wil het zonder naar de herkomst te vragen. : 651.  

Het geld is de bruid waarom gedanst wordt. : 654.  

Hij heeft geld met hopen. : 655.  

Hij bulkt van het geld. : 655.  

Hij kan zijn geld niet tellen. : 655.  

Hij zwemt in het geld.: 655.  

Een hoop geld en een baronstitel. : 657. 

Geld is de grootste held en speelt de meester in het veld. : 660.  

Voor geld is alles te koop. : 660.  

Voor geld kan men de duivel laten dansen. : 660.  

Zonder geld is men een nul, met geld koopt men een bul(le).: 660.  

Geld wil geteld worden. : 662.  

Geld moet rollen. : 662.  

Het geld glijdt uit zijn vingers/handen. : 665. 

Geld verloren, iets verloren; eer verloren, meer verloren; ziel verloren, al verloren. : 710.  

Geld geeft eer. : 713.  

Vandaag voor geld, morgen voor niet. : 736.  

Geld lenen breekt vriendschap. : 739.  

Men moet het geld niet over de balk gooien.: 916.  

Geld is een sleutel die op alle sloten past. : 1005.  

Geld doet alle deuren open. : 1005.  

Iemand geld uit de zak(ken) kloppen. : 1049.  

Kijken kost geen geld.: 1073.  

Met oud geld en met oud brood slaat men grif de honger dood. : 1135.  

Geld is de blom, die het niet heeft, zucht er om. : 1211.  

Zoals hij geleefd heeft, is hij gestorven. : 927. 

Jong geleerd/gewend, oud gedaan. : 525.  



De geleerden maken de almanak, maar God maakt het weer. : 212.  

Hoe geleerder, hoe verkeerder/gekker.: 192.  

De geleerdsten zijn de wijste niet.: 192.  

Men moet de gelegenheid bij de haren grijpen. : 99.  

De gelegenheid maakt de dief. : 182, 309, 409.  

Men moet de gelegenheid bij de haren (aan)grijpen. : 525.  

Neem de gelegenheid te baat als ze zich voordoet. : 566.  

Hij wacht tot de gelegenheid zich voordoet. : 878.  

Men moet de gelegenheid bij de haren grijpen. : 1023.  

Men mag geen gelegenheid verslapen. : 1023.  

Men moet de gelegenheid bij de haren grijpen. : 1221.  

Geliefdens kijven doet liefde beklijven. : 890.  

Geloof je me niet, luister dan niet, maar beledig me niet. : 328.  

Die gauw gelooft, is gauw bedrogen.: 2, 390b.  

Wie gauw gelooft, wordt gauw bedrogen. : 390a.  

Die licht gelooft, wordt licht bedrogen. : 390b.  

Slecht geluimd zijn.: 201.  

Het is beter, dat het geluk de man zoekt dan de man het geluk. : 930.  

Op goed geluk af.: 1. 

Wie het geluk heeft, gaat met de bruid naar bed. : 28. 

Die 't geluk heeft gaat met de bruid naar bed. : 348.  

Wie het geluk heeft, leidt de bruid ter kerk.  : 28. 

Men heeft het geluk zo vast als een handvol vliegen.: 55.  

Het geluk is los en krom, het geeft en neemt weerom. : 194.  

In het geluk veel broodvrienden, in de armoede geen noodvrienden. : 228.  

Geluk kent geen wet. : 236.  

Die geluk genoeg heeft, heeft geen verstand van doene. : 236.  

Daar het geluk wezen wil, daar komt het, al staat men er met de rug naar toe. : 236, 930, 

1204.  

Men heeft geluk zo vast in de hand als een handvol vliegen. : 276.  

Geluk en glas breekt even ras. : 276, 1204. 

Goed geluk is ongestade: heden winste, morgen schade. : 276.  

Het geluk is los en krom, het geeft en neemt weerom. : 276, 344. 

Geluk maakt fier, ongeluk wijs. : 296.  

Geluk maakt iemand fier, ongeluk wijs. : 324. 

Het geluk helpt de dapperen. : 512.  

Wie er dapper op los gaat heeft het geluk aan zijn zij. : 512.  

Geluk en glas breken even ras. : 637.  

Veel geluk! : 715.  

Geluk gewenst!: 715.  

Het geluk is los en krom, het geeft en neemt weerom. : 747, 1203, 1204.  

Het geluk is met de dommen (dwazen). : 812.  

Die geluk genoeg heeft, heeft geen verstand van doene. : 930.  

Ieder zoekt het geluk.: 1034.  

Geluk en ongeluk wonen onder één dak. : 1058, 1203. 

Men heeft het geluk zo vast in de hand als een handvol vliegen. : 1203.  

Goe geluk is ongestade: heden winste, morgen schade. : 1203.  

Die het geluk vindt, die mag het oprapen. : 1203.  

Geluk erft men niet en geeft men ook niet door. : 1204.  

De gelukkige voert de bruid naar het altaar. : 348.  



Gematigd leven, noch te open noch te gesloten. : 910.  

Hoog van gemoed, leeg van goed. : 139.  

Genade voor recht laten gelden. : 468, 1111. 

Iemand de genadeslag geven. : 724.  

De genadeslag geven. : 1048. 

Wie generaal wil worden moet als corporaal beginnen.: 26.  

Ik heb er genoeg van.: 502.  

Genoeg is meer dan overvloed. : 1034.  

Genoeg is beter dan te veel.: 1078.  

Niemand genoemd, niemand gelasterd. : 456, 999.  

Niemand genoemd, niemand geblameerd. : 999.  

Wat de een mag is daarom de andere nog niet geoorloofd. : 783.  

Veel gepraat, maar weinig baat. : 544.  

Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren.: 977.  

Geschenken maken lijfeigenen. : 587, 930. 

Kleine geschenken onderhouden de vriendschap. : 588. 

Het is de geschiedenis van de aarden pot en van de ijzeren pot. : 96, 517.  

Veel geschreeuw maar weinig wol. : 511.  

Veel geschrei (geschreeuw) om niets. : 548.  

Er staat geschreven en gedrukt: men mag krabben waar het jukt. : 142. 

Door gestaag te herhalen leert men best. : 726.  

Dat kan me gestolen worden. : 233.  

Hij is gestorven, zoals hij geleefd heeft. : 562.  

Ieder vist op zijn getij. : 44.  

Haastig getrouwd, lang berouwd. : 895. 

Beter is het te geven dan te krijgen. : 351.  

Geven is zaliger dan nemen/krijgen. : 594.  

't Is beter te mogen geven, dan te mogen hebben/krijgen. : 594.  

't Is beter te mogen geven dan te moeten krijgen. : 604.  

Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. : 235b, 800. 

Geweld gaat boven recht. : 411.  

Geweld/Macht gaat boven recht. : 517.  

Zoek niet met geweld wat God u niet wenst. : 748.  

Met geweld kun je wel een viool kapot slaan tegen een eikenboom. : 1109.  

Met een handvol geweld komt men verder dan met een zak recht. : 1179.  

Jong gewend/geleerd, oud gedaan. : 26.  

Jong gewend, oud gekend.: 303.  

Zo gewend, zo gedaan. : 1166.  

Een zuiver geweten is een zacht oorkussen.: 165.  

Een goed geweten is een zacht oorkussen.: 229, 924. 

Een zuiver geweten is het zachtste oorkussen. : 699, 1193.  

Een ruim/rekbaar geweten hebben. : 823.  

Zijn geweten het zwijgen opleggen. : 823.  

Zijn geweten in slaap wiegen (verkrachten). : 823.  

Door zijn geweten kan wel een koets met vier paarden rondrijden. : 823.  

Zijn geweten is met een brandijzer toegeschroeid.: 823. 

Klein gewin brengt rijkdom in. Spaar in de tijd, dan heb je in de nood. : 64.  

Zo gewonnen, zo geronnen.: 55, 931. 

Gewoonte gaat voor wet. : 1139.  

Gewoonte maakt wet. : 1166.  



Gewoonte is (wordt) een tweede natuur. : 1166.  

Nergens gezaaid, overal gevonden. : 1162.  

Een gezant wordt gezonden om een boodschap te vermonden zonder vrees zich te 

verwonden.: 1161. 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. : 781b.  

Zo gezegd, zo gedaan. : 843. 

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. : 1081. 

Gezegd is gezegd. : 1183.  

Eens gezegd; blijft gezegd.: 1183.  

Gezelschap beurt op. : 216.  

In gezelschap wordt zelfs sterven gemakkelijker (aangenamer). : 216.  

Een goed gezicht zetten bij een kwaad spel.: 59.  

Een vriendelijk gezicht geeft overal licht.: 103. 

Zijn gezicht staat op slecht weer. : 201.  

Op uw gezondheid! : 979.  

Op iemands gezondheid drinken.: 979.  

De gierigaards slachten de zwijns: zij deugen maar als zij dood zijn. : 1000.  

Er uitzien, alsof men uit een gieter gedronken en de druppels in zijn gezicht gekregen heeft. : 

425.  

Elke gift is goed. : 351.  

Een onoprechte gift is dubbel vergift. : 593.  

Giften en gaven, maken nichten en magen. : 209, 617, 659.  

Giften en gaven breken zelfs de steenrotsen. : 617, 659.  

Af en gladgestreken. : 270.  

Een vol glas wijn, maar met een scheutje venijn. : 157.  

Te diep in het glas kijken.: 954.  

Wie de glazen gebroken heeft, moet het gelag betalen. : 1053.  

Vaak verbergt een glimlach veel verdriet.: 1007.  

God laat de zijnen niet in de steek. : 109.  

God geeft het zijn beminden in de slaap.: 109.  

God laat genade voor recht gelden. : 110.  

God is nog niet dood. : 111.  

God slaapt niet.: 111.  

God laat de mens zinken, maar niet verdrinken. : 112.  

God slaat niet, of Hij zalft. : 112.  

God verlaat de zijnen niet. : 112.  

God geeft kracht naar kruis. : 112.  

Of vroeg of laat, God straft het kwaad. : 113.  

Waar God een kerk sticht, bouwt de duivel een kapel. : 116.  

Ieder voor zich, en God voor ons allen. : 119, 360. 

Help uzelf; zo helpt u God. : 122.  

God geeft de ganzen de kost, maar ze moeten hem plukken. : 122.  

God geeft iedere vogel zijn voedsel, maar hij brengt het niet in zijn nest. : 122.  

God spijst wel de vogels, maar zij moeten er om vliegen. : 122.  

Wien God een ambacht geeft, geeft hij ook de kennis.: 128. 

Wie op God vertrouwt, heeft niet op zand gebouwd. : 130. 

Wat God doet, is wel gedaan. : 133, 606.  

God speelt niet met de teerlingen. : 133.  

God zorgt ervoor dat de bomen niet tot in de hemel groeien. : 134.  

God en de Heer vrezen.: 162. 



God mildert de wind voor het geschoren schaapje. : 217.  

God geeft kracht naar kruis. : 217, 902. 

Met God beginnen en met de duivel eindigen. : 421.  

God laat ons zinken, maar niet verdrinken. : 480, 605.  

God laat het water wel aan, maar niet over de lippen komen. : 480.  

Zorg voor u zelf, God zorgt voor de rest. : 501.  

Doe uw best, God doet de rest. : 501.  

God schept de dag en wij gaan er door. : 605.  

God verlaat de zijnen niet.: 605, 902. 

Wat God doet is welgedaan. : 606.  

God hebbe zijn ziel.: 609.  

God gaf, God nam. : 610.  

God geeft het dubbel weer, als men goed doet. : 615.  

God heeft de blijmoedige gever lief. : 615.  

God schept de dag en wij gaan er door. : 641. 

God kent onze noden en zorgen. : 712.  

God weet best wat wij nodig hebben. : 712.  

God gaf, maar Satan nam.: 872.  

God gaf het roer, maar de duivel gaf de zeilen.: 872.  

God genadig. : 873.  

God weet wat wij echt nodig hebben, en geeft het ons.: 902.  

Leven als God in Frankrijk. : 912, 933. 

God proeft de harten.: 1006.  

Dat men gode ontrect, neemt dicke die duvel.: 16.  

Wie de goden verderven willen, slaan ze met blindheid. : 127. 

Onrechtvaardig gedijt/beklijft niet. : 10.  

Wie goed doet, goed ontmoet. : 29, 354.  

Onrechtmatig (gestolen) goed gedijt niet. : 557. 

Hoe minder goed, hoe minder zorg. : 634.  

Zonder goed slaapt men goed. : 646. 

Wie goed zit, schikt niet op. : 702.  

Wat goed is voor u, is goed voor mij.: 1108. 

Gestolen goed gedijt niet. : 1226.  

Van het goede heeft men nooit te veel. : 666.  

Het goede vergeet men, slechte dingen blijven onthouden. : 1091.  

Goedkoop is duurkoop. : 762.  

Niet al wat blinkt is goud. : 87.  

Het is niet alles goud wat blinkt. : 338.  

Trouw met van wie ge houdt, als was het om het goud.: 897.  

Het goud wordt door het vuur gelouterd, het hart door tegenslag. : 1006.  

Die goudbergen belooft, zal gebroken potten geven. : 125, 1140.  

Goudbergen beloven. : 567.  

Hij hengelt naar een goudvis.: 1034.  

Het is een graat in mijn keel. : 231.  

Het gras groeit als het paard gestorven is. : 396.  

Het gras groeit als het paard dood is. : 516.  

Hij danst met gratie, als een stomdronken beer.: 1096. 

Alles was op, er bleef geen greintje (van) over. : 928. 

Men vindt veel grijzen, maar weinig wijzen.: 386.  

De maand april heeft menige gril. : 24.  



Hij heeft zijn grillen. : 828. 

Een groentje. : 9.  

't Ligt op de grond, 't is voor de hond. : 277. 

Iemand de grond inboren. : 724.  

Op een veel begane grond groeit geen gras.: 760. 

't Gaat naar de gunst en niet naar de kunst.: 126.  

Tevreden zijn is grote gunst, tevreden schijnen grote kunst, tevreden worden is een groot 

geluk, tevreden blijven is een meesterstuk. : 717.  

H 

Wat over de haag valt is voor de buurman.: 208.  

Wat men het verste haalt, smaakt het zoetst. : 1120.  

Er kraait geen haan naar hem.: 210.  

Daar kraait geen haan naar.: 271. 

De haan kraait het hardst op zijn eigen mesthoop. : 358.  

Een haan is stout op eigen dam. : 358.  

Als je de haan hoort kraaien, moet je niet meteen geloven dat het al dag is. : 390b.  

De haan kraait het hardst op zijn eigen mesthoop. : 418, 511, 751, 1077. 

Een haan (hond) is stout op zijn eigen dam.: 511.  

De haan kraait fier op zijn mesthoop. : 855.  

Een haan (hond) is stout op zijn eigen dam. : 1077.  

Zijn haar verschroeien. : 305.  

Hij krijgt er geen grijs haar van. : 580.  

Hij zou een haar in vier splijten. : 772.  

Hij heeft haar op zijn tanden. : 1020.  

Schoon haar en schone zingen, twee onstandvaste dingen. : 1068.  

Het is kwaad kammen waar geen haar is. : 1136.  

Eigen haard is goud waard. : 358, 751. 

Een kleine haard behoeft slechts weinig hout.: 634, 1078, 1107. 

De haas zou rustig slapen, als er geen jacht bestond. : 546.  

Waar men hem 't minst verwacht, springt de haas vaak uit de gracht. : 800.  

Haast is nog niet half, en een koe nog geen kalf. : 560.  

Haast u langzaam. : 585, 1149. 1180 

Haast en spoed is zelden goed (tenzij men 't vlooien vangen doet). : 585, 1180 

Als hadden komt, is hebben te laat. : 73.  

Met één hak velt men geen boom. : 1142.  

Men moet geen halleluja zingen voordat het Pasen is. : 640, 1215.  

Tussen hamer en aanbeeld zijn.: 205. 

Men moet lang wetten eer men een houten hamer scherp maakt. : 284.  

De ene hand wast de andere. : 11.  

Men kan niet met zijn hand aan de hemel reiken. : 427.  

Iemand houden met ijzeren hand. : 449.  

Tussen hand en mond valt de soep op de grond. : 582.  

Iemand met ijzeren hand vasthouden.: 676.  

Het moet een wijze hand zijn die de gekken wel zal scheren. : 804. 

Iemand er onder houden met ijzeren hand. : 867.  

Van de hand in de tand leven. : 909.  

Men moet zijn hand niet in een wespennest steken. : 1069.  

Wie wil handel drijven moet wijs zijn. : 1211.  

Niet en handelt, niet en breekt.: 551.  

Voor iemand op handen en voeten kruipen. : 232.  



Wie de handen uit de mouw steekt, krijgt ringen aan de vingers.: 406.  

Zijn handen jeuken. : 680.  

De handen laten zakken. : 815.  

Ze zijn twee handen op één buik. : 822.  

Ik was mijn handen in onschuld.: 853.  

Zijn handen vol hebben.: 864.  

Iemand de handschroeven aanspannen.: 449.  

Met een handvol geld komt men verder dan met een zak recht. : 14.  

Met een handvol geweld komt men verder dan met een zak recht.: 411.  

Ieder leeft van zijn handwerk.: 13. 

Een handwerk heeft een gouden bodem.: 187, 521, 1173, 1213.  

Magere hanen kraaien het hardst. : 511.  

De magere hanen kraaien het hardst. : 544.  

Twee hanen in een hok geeft veel gekakel en weinig eieren. : 619.  

Twee hanen in een huis, de kat met de muis, een oud man en een jong wijf, geeft eeuwig 

gekijf. : 619.  

Wat Hansje niet leert, zal Hans niet weten. : 26.  

Iemand hardhandig aanpakken. : 420.  

Tegen de haren in strijken. : 420.  

De haren rijzen mij ten berge. : 777.  

Zijn haren staan recht omhoog. : 829.  

Men moet geen haring roepen, voordat hij in 't net is. : 1215.  

Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. : 141, 827. 

Edel van hart is beter dan hoog van afkomst.: 229.  

Een gewillig hart geeft lichte voeten. : 299.  

Eén van hart en van ziel zijn. : 822.  

Aan iemand zijn hart luchten. : 827.  

Hij heeft een hart van goud. : 868.  

Zich met hart en ziel voor iets inzetten.: 876.  

Het boze hart maakt alles zwart. : 1056. 

Zoveel harten, zoveel willen. : 297.  

Zoveel het hartje lust.: 825. 

Hartsvriend. : 785.  

Dat past als een haspel op een moespot; als een haspel in een zak.: 683.  

Men moet geen twee hazen tegelijk willen vangen. : 625.  

Wie twee hazen jaagt, vangt er geen enkele. : 628.  

Hij heeft het hazenpad gekozen.: 210.  

Pak uw hebben en houden maar in!: 705. 

Met al zijn hebben en houden. : 757.  

Heden verblijden, morgen lijden. : 55.  

Heden groot, morgen dood. : 220.  

Heden groot, morgen dood. : 637.  

Heden ik, morgen gij. : 943. 

Zo heer, zo knecht. : 48.  

Wees een heer van uw woord. : 602.  

Er is een aparte Onze Lieve Heer voor kinderen en voor dronken mensen. : 687.  

Als Onze Lieve Heer hem voor arm worden bewaart, zal hij zich zelf wel voor rijk worden 

bewaren.: 1014. 

Het is beter met de heer dan met de knecht te doen te hebben. : 1055.  

Er is een aparte Onze lieve Heer voor kinderen en voor dronken mensen.: 1117.  



Beter een kleine heer dan een grote knecht. : 1148.  

Men moet geen hei roepen voor men over de brug is.: 1215.  

Iedere heilige komt zijn kaarsje toe. : 342.  

Het zijn niet allen heiligen die veel ter kerke gaan. : 394.  

Heiligen vereren, en mensen verneren. : 538.  

Hij heeft (beleeft) de hel op aarde. 934.  

De (weg naar de) hel is geplaveid met goede voornemens. : 1139.  

Hij is een held op sokken, een held met de mond. : 511.  

Een held met de mond. : 1077 

De heler is zo goed als de steler. : 311.  

Waren er geen helers, er waren geen stelers. : 311.  

Help uzelf, zo helpt u God. : 64.  

Niet te helpen, niet te troosten. : 215.  

Het hemd is nader dan de rok. : 97, 349, 792. 

Wie naar de hemel spuwt, spuwt in zijn eigen aangezicht. : 239.  

't Komt niet uit de hemel vallen. : 865. 

Zoek de hemel na de dood, een doel tijdens het leven. : 902.  

Een hemel op aarde hebben. : 912.  

De hemel op aarde hebben. : 933.  

Als de hemel (in)valt, zijn alle mussen dood. : 1040.  

Als de hemel valt, hebben we allemaal blauwe hoedjes (een blauwe slaapmuts) op. : 1040.  

De hemel is overal blauw. : 1103.  

Een wijze hen legt wel een ei in de brandnetels. : 552.  

Nooit vindt de hen een schoner ei, dan dat het welk zij zelve lei. : 765.  

De hennen die het meest kakelen, leggen niet de meeste eieren. : 856.  

De heren en aprillen, bedriegen wie ze willen. : 24.  

Met grote heren is het kwaad kersen eten (ze kiezen de grootste en schieten met de stenen). : 

106.  

Wat de heren wijzen, moeten de gekken prijzen. : 274.  

Als heren vechten bezuren het de knechten. : 465.  

Men kan geen twee heren (tegelijk) dienen. : 626. 

Het zal wat wezen, als het van de heren komt. : 879.  

Nieuwe heren, nieuwe wetten. : 893.  

Grote heren zitten aan die kant van de schotel, waar de dikste baars ligt.: 1223.  

Herenzonde, boerenleed. : 172, 465, 509, 774. 

Door gestaag herhalen blijft men kennis bewaren. : 1153.  

Die zijn eigen hert doorziet, en spot met zijnen buurman niet. : 1184.  

Geen hertje zonder smertje. : 369.  

Op heterdaad. : 526.  

Al doen twee hetzelfde dan is het nog niet hetzelfde. : 620.  

Hetzelfde maar ondersteboven. : 621.  

Tegen heug en meug. : 537.  

Hij heeft zijn hielen gelicht. : 210.  

Zeggen vliegt over hillen en heggen. : 1183.  

Aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed. : 24.  

Met de hoed in de hand komt men door het hele land.: 1230.  

Op zijn hoede zijn. : 426.  

Als het hoeden regent, valt er op mijn hoofd nog niet één. : 396.  

In zijn hoekje in hij moedig. : 511.  

Een wijs hoen legt wel eens een ei in de brandnetels. : 131.  



Ben je hoer/schelm of ben je dief, heb je geld, ik heb je lief. : 15.  

Heeft hij maar één hol, het is een arme mol.: 1143.  

Holderdebolder.: 467.  

Ook Homerus slaapt wel eens.: 552.  

Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok.: 74.  

Een twistzieke hond loopt altijd met gescheurde oren.: 82.  

Hij is bekend als de bonte hond (met de blauwe staart). : 283.  

Straffeloos mag de hond tegen de maan blaffen. : 298.  

Een schurftige hond vreest de kam. : 412.  

Een blaffende hond mist de kluif. : 544.  

Als ge over de hond kunt, dan moet ge ook maar over de staart kunnen. : 607.  

Een twistzieke hond loopt altijd met gescheurde oren. : 949. 

Woedend als een razende hond. : 986. 

Wie met honden omgaat, krijgt vlooien. : 66.  

Bijtgrage honden lopen met wonden.: 82.  

Als twee honden vechten om een been loopt de derde er mee heen. : 85. 

Blaffende honden bijten (gewoonlijk) niet.: 163, 544.  

Men moet geen slapende honden wakker maken. : 221.  

De honden zijn thuis het stoutst. : 358.  

Honden zijn thuis het stoutst. : 511.  

De kleine honden jagen de haas op, maar de grote pakken hem. : 600.  

Twee honden om een been komen zelden overeen. : 619.  

Veel honden zijn der hazen dood.: 624.  

Honden zijn thuis het stoutst.: 1077.  

De honden blaffen, de karavaan trekt voorbij. : 1085.  

Hondengeblaf houdt de karavaan niet van de weg af. : 544.  

Het glimt als een hondenkeutel in het donker.: 87, 338.  

De honger jaagt de wolf uit het bos. : 213.  

Honger is de meester van de kunst. : 213.  

Honger is een scherp zwaard. : 473. 

Honger is de beste saus. : 474.  

Honger maakt een grage maag. : 474.  

Honger maakt rauwe bonen zoet. : 474.  

De honger jaagt de wolf uit het bos. : 475.  

Honger jaagt de wolven uit het bos. : 478, 563.  

Hij heeft zoveel honger als de zee dorst heeft. .: 1016.  

Waar honig is zijn er vliegen. : 209.  

Of de bij al de honing maakt, het is een ander die ze smaakt. : 17.  

Honing in de mond, gal in het hart.: 154.  

Iemand honing om de mond smeren.: 232.  

Waar honing is zijn vliegen. : 403, 409.  

Hij heeft honing op de lippen maar gal in het hart. : 593.  

Hij weet honing uit de bramen te halen.: 772.  

Honing in de mond (op de lippen), gal in ’t hart.: 888.  

Die het grootste hoofd heeft, moet de grootste hoed hebben. : 51.  

Zo het hoofd, zo de hoed.: 51.  

Hij heeft zijn hoofd op de juiste plaats. : 95.  

Wat het hoofd misdoet moeten de benen boeten. : 138.  

Wat het hoofd vergeet moeten de benen uitzweten. : 138.  

Wie het al begeert, krijgt hoofd noch steert. : 226.  



Het hoofd kwijt zijn. : 230.  

Wie boven zijn hoofd kapt/hakt, die vallen de spaanders in de ogen. : 239.  

Wie zijn hoofd verloren heeft koopt geen hoed. : 293.  

Arbeid eer gij vroeg of laat, ijl van hoofd en handen staat.: 406.  

Een schurftig hoofd vreest de kam. : 412.  

Die boven zijn hoofd kapt, die vallen de spaanders in de ogen. : 427.  

Wie geen hoofd heeft, moet benen hebben. : 465.  

Wie zijn hoofd niet gebruikt, moet zijn benen gebruiken. : 465.  

Wie zijn hoofd kwijt is heeft geen hoed meer nodig. : 471.  

Hij heeft een hoofd als een ijzeren pot. : 580.  

Zijn hoofd staat stevig op zijn schouders. : 684.  

Het domste hoofd krijgt het beste kussen. : 812.  

Luchtig in het hoofd zijn. : 954.  

Steek uw hoofd in alle gaten, wilt ge er neus en oren laten.: 1001.  

Eén hoofd vindt gemakkelijk een steun.: 1144. 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. : 245, 371, 469.  

Het zijn twee hoofden onder één kaproen.: 822.  

Het is moeilijk alle hoofden in één zak te krijgen.: 1004.  

De hoofdtoon voeren. : 947.  

Hoogmoed kost meer dan honger, dorst en kou. : 490a.  

Hoogmoed komt voor de val. : 490b.  

Hooi dorsen. : 45, 268. 

Van hoop alleen kan men niet leven. : 2 

Hoop en geduld leiden tot macht. : 3.  

Hoop en moed zijn altijd goed.: 3.  

Verlies geen hoop in druk en pijn: na regen komt de zonneschijn. : 501.  

Horen zeggen is half gelogen.: 12.  

Wie niet horen wil moet voelen. : 442, 1040.  

Hij heeft zijn horens nog niet afgestoten. : 569.  

De ene naar hot, de andere naar haar/her.: 674. 

De een wil hot, de andere heer. : 782.  

Leven van hot naar haar. : 905.  

Gespleten hout vat gemakkelijk vuur. : 214.  

Alle hout is geen timmerhout. : 344.  

Van alle hout kan men geen lepels maken. : 344.  

Krom hout brandt zowel als het rechte, als het bij het vuur komt. : 651.  

Het hout is krom, maar het brandt recht. : 675, 776. 

Kleine houwen vellen grote eiken. : 726, 1019.  

Iemand de huid looien. : 598.  

Men moet de huid van de beer niet verkopen (verdelen) voordat hij geschoten is. : 1106.  

Men moet de huik naar de wind hangen. : 620.  

Wie in een glazen huis woont, moet geen stenen op zijn buurmans dak gooien.: 29.  

Het is in 't huis een groot verdriet, als het hennetje kraait en het haantje niet.: 33.  

Wie in een glazen huis woont moet niet met stenen werpen.: 77.  

Een huis vol kinderen is een korf vol eieren. : 115, 687.  

Wie zijn huis bouwt op het ijs, is of gek of niet goed wijs. : 275.  

Het is moeilijk om te stelen in het huis, waar de baas zelf een dief is.: 316.  

Wie gaarne zijn huis verkoopt, versiert zijn gevel. : 327.  

Wie zijn huis verkopen wil, schildert de gevel. : 327, 1087.   

Als ieder voor zijn huis veegt, dan zijn alle straten schoon. : 353  



Mijn huis is mijn vesting. : 358.  

Als buurmans huis brandt, is het tijd dat je uitziet. : 442.  

In het huis van de gehangene spreekt men niet (graag) over de strop.: 458. 

Als 't huis gebouwd is, breekt men de stelling af.: 601, 1091.  

Hij heeft huis noch kluis. : 635.  

Een nieuw huis en een oude vriend zijn waardevolle dingen. : 679. 

Een nieuw huis en een oude vriend zijn beide goede dingen. : 749. 

Wees wijs in eigen huis. : 781b.  

Met veel houdt men huis, met weinig komt men toe. : 1078.  

Elk huisje heeft zijn kruisje. : 369.  

Hoge huizen hebben lege zolders. : 153.  

Hoge huizen met papieren daken. : 237.  

Zoveel huizen, zoveel daken. : 369.  

Hij is in een vies humeur. : 814.  

Met hutje en mutje. : 757.  

Met hutsie en mutsie. : 757.  

Uit een laat huwelijk worden wezen geboren. : 896.  

Huwelijken worden in de hemel gesloten. : 348, 388.  

I 

Elk volgt zijn idee (wil).: 925.  

Men kan niet voor iedereen goed doen. : 343.  

Beter iets dan niets. : 19, 56, 482. 

Er is geen ijs, of het kost mensenvlees. : 762.  

Men moet het ijzer smeden terwijl het heet is. : 99.  

Smeedt het ijzer als het heet is. : 525.  

Zich iets inhameren. : 726.  

Sparen is een groot inkomen. : 61.  

Iemand inpeperen. : 137.  

Hoe je je ook inspant er komt toch niets uit (voort). : 1062.  

Instantelijk. : 467.  

Het komt op de intentie aan. : 617.  

Wat ons niet interesseert vergeten we gemakkelijk. : 990.  

Iemand inzepen, inpeperen. : 375.  

Iemand goed inzepen. : 598.  

J 

Wie een ander jaagt, staat zelf niet stil.: 82.  

Men blijft maar één jaar kalf, maar men blijft altijd ezel. : 1119.  

Elk jaargetijde heeft zijn charme.: 240.  

Als hij niets meer kan, hangt de jager zijn hond op.: 745.  

Wat Jantje niet leert, zal Jan niet weten. : 525.  

Jaren leren meer dan boeken.: 386.  

Wie trouwt omtrent zijn oude jaren, die laat zijn goede dagen varen.: 896.  

Ga naar Jericho, tot uw baard gegroeid is, en kom dan weer. : 153.  

Jeugd heeft geen deugd. : 41.  

Jeugd is grillig, de ouderdom listig. : 553.  

Als de jeugd wist en de ouderdom kon!: 41.  

Als de jeugd eens wist, als de ouderdom eens kon! : 616.  

Jeuk leert klauwen en armoede leert huishouwen. : 1135.  

Wat u niet jeukt moet ge niet krabben. : 233, 857.  

Die het jeukt, die krabt zich.: 779. 



Wat mij niet jeukt dat krab ik niet. : 1222.  

't Lijkt hier wel een jodenkerk.: 31.  

Het is een Judas-kus, een Judas-kneep.: 1228.  

Gelijk de juffer is, zo is haar hond.: 48.  

K 

Men kan geen kaalkop bij het haar vatten. : 1136.  

Een kaars voor de duivel branden. : 121.  

De kaas is op tafel.: 31.  

Van andermans kaas is het licht grote hompen snijden.: 707.  

Hij laat zich niet de kaas van het brood eten. : 995.  

Kak of geen kak, de pot op! : 290, 840.  

Niet kakelen, eieren leggen!: 842, 855, 856.  

Een kakmeneer. : 579.  

Daar ligt het kalf gebonden. : 42.  

Nadat het verdronken is dempt men de put. : 71.  

Waar het kalf verdrinken zal, vindt het zijn sloot gegraven.: 200.  

Een kalf kan een koe worden, maar een ezel blijft een ezel.: 1044, 1119.  

Zo komt het kalfje weer bij zijn moer. : 170.  

Kallen is mallen, maar doen is een ding. : 856.  

De kam opsteken (verheffen). : 550.  

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op de neus.: 374.  

Daar kan ik niet bij.: 696.  

De volle kan loopt over.: 906.  

Als de kan vol is, loopt zij over. : 1076.  

Het is nog niet in kannen en kruiken.: 43.  

't Is in kannen en kruiken.: 844.  

Men moet met geen kanon op een mug schieten.: 1123. 

Men mag geen kans laten liggen. : 1023.  

Dat raakt kant noch wal. : 683.  

De kap maakt de monnik niet.: 1127.  

Kapsones hebben. : 550.  

Zijn karretje rijdt op een zandweg. : 826.  

De kat wil de vis uit de tobbe wel; maar zij verkiest haar poten niet nat te maken. : 20.  

Een gebrande (verbrande), gezengde, verschroeide kat vreest ook koud water. : 71.  

Aan de beste kat kan een muis ontlopen. : 131.  

's Keizers kat is zijne nicht, grote lantaarn maar klein licht. : 150.  

Zowel de kat als de rat tevreden stellen. : 291.  

Aan de kat die het spit likt, moet men het gebraad niet toevertrouwen. : 294.  

Als de kat van huis (weg) is dansen de muizen (op tafel).: 300, 753. 

De kat weet wel wiens spek zij stal. : 314.  

Als kat en hond met iemand leven. : 420.  

Zij komen overeen als kat en hond.: 982.  

Dansen als een kat rond de hete brij. : 450.  

De kat kon het spek wel zien, maar niet krijgen. : 559.  

De kat wil wel vis eten, maar geen poot nat maken.: 559.  

Zo dom als Salomon's kat die van wijsheid van de trappen viel. : 668. 

Zo wijs zijn als Salomon's kat.: 803.  

Hij weet er net zoveel van als de kat van het wafelbakken.: 994.  

Als mijn kat een koe was, kocht ik geen melk meer. : 1040.  

De kat die naar Engeland gestuurd is, zegt nog mauw als ze terugkomt. : 1119.  



Strelende katjes halen het vlees uit de pot. : 294.  

Het muist al wat van katten komt. : 1086.  

's Nachts zijn alle katten grijs.: 1134.  

Bij nacht zijn alle katten grauw. : 1134.  

Niet de kattestreken maar de slechte kameraden maken het kind slecht.: 692. 

Kauwen en herkauwen. : 877. 

Het staat me tot in de keel.: 502.  

Zijn keel spoelen. : 954.  

Eén keer goed doen is beter dan tweemaal beloven.: 842.  

Hij zou een kei het vel afstropen.: 772.  

Men kan een kei het vel niet afstropen. : 481.  

Men kan geen kei het vel afdoen/afstropen. : 1136.  

Waar niets is verliest de keizer zijn recht. : 481.  

Waar niets is, verliest de keizer (de koning) zijn recht. : 1136.  

Ken ons, waardeer ons. : 1002.  

Niemand kan zich beroepen op het niet kennen van de wet.: 961.  

Kennis is niet erfelijk. : 988.  

De kennis waait je niet vanzelf aan. : 988.  

Hoe dichter bij de kerk, des te later erin.: 93.  

Hoe dichter bij de kerk, hoe groter geus.: 93.  

Bij kerk en kluis heeft de duivel een huis.: 116. 

Het is zo zeker als amen in de kerk. : 389.  

Roven en stelen om aan de kerk te geven.: 538.  

Zo zeker en zo vast als amen in de kerk. : 623.  

Ze zijn niet allen heilig, die gaarne/veel ter kerke gaan.: 394.  

Zo arm als een kerkmuis, als Job, als de mieren, als de straat.: 185. 

Een lege ketel wordt niet voller met een kroon erom. : 1182.  

Een vette keuken, een mager testament.: 578.  

Vette keuken, magere beurs. : 578.  

Vette keuken, magere erfenis. : 740.  

Wie niet braden kan, moet uit de keuken blijven.: 1001.  

Het is altijd vet in andermans keuken. : 1224.  

Kijken of met het in Keulen hoort donderen. : 1021.  

Kiezen verplicht niet tot kopen. : 1073.  

Kijken of men er 7 opheeft en de 8ste eraan zal.: 67.  

Kijken verplicht niet tot kopen. : 967.  

Kijken en niets zien. .: 1021.  

Geliefdens kijven doet liefde beklijven. : 170, 402.  

Waar twee kijven, hebben beiden schuld.: 372.  

Hij is zo voornaam als een kikker op een kluit.: 185. 

Zet een kikker op een stoel, hij springt weer in de modderpoel. : 284, 1044.  

Men kan van een kikker geen veren plukken. : 1136.  

Waar kikkers zijn, is ook water. : 830.  

Een kale kin is gauw geschoren. : 1136.  

Mijn kind, schoon kind.: 49, 350, 357, 765.  

Wie zijn kind lief heeft spaart de roede niet. : 79.  

Wie wel bemint, kastijdt zijn kind.: 79.  

Het kind met het badwater weggooien. : 178. 

In het kind ziet men de man. : 303.  

Ieder kind brengt zijn lepel mee. : 687.  



Elk kind brengt een boterham mee. : 115, 687.  

Elk kind brengt duizend gulden mee. : 687.  

Wie zijn kind liefheeft spaart de roede niet. : 693.  

Wie wel bemint kastijdt zijn kind. : 693.  

Hij is een kind, van God bemind, en tot geluk geschapen.: 920. 

Op een kind zonder hoofd weet men niet, waar zijn mutse zetten.: 1131.  

Kinderen zijn een erfdeel des Heren. : 687.  

Kinderen zijn een zegen des Heren. : 687.  

Goede kinderen maken gelukkig, slechte brengen leed en verdriet. : 688. 

Kleine kinderen hoofdzeer, grote kinderen hartzeer. : 690.  

Kleine kinderen hoofdpijn, grote kinderen hartpijn. : 690.  

Wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt ze. : 693.  

Kinderen en vissen hebben geen stem. : 1001.  

Er kwam een kink in de kabel. : 848.  

Er is een kink in de kabel gekomen.: 848.  

De kip pluimen zonder de bazin te wekken. : 581.  

Een kleine kip legt elke dag, een struisvogel eens per jaar. : 1019.  

Een blinde kip (duif) vindt ook wel een graankorrel (boon). : 1189.  

Het is kippetjespraat, de haantjes lachen er om.: 1131.  

Lege kisten maken twisten. : 65.  

Waar geen klager is, is geen rechter.: 1137.  

De grootste klappers zijn de minste doeners. : 158, 459.  

Die veel klapt, moet veel weten of veel liegen.: 158.  

Het kleed van de weduwe is lang, ieder trapt erop. : 404.  

Zonder kleerscheuren ergens uitkomen. : 581.  

Klein maar fijn. : 238, 1104.  

Klein, maar dapper. : 1104.  

Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.: 63, 664.  

Wie het kleine niet spaart is het grote niet waard. : 63.  

Die op het kleine niet wil passen, zal welhaast het groot verbrassen. : 768.  

Doe bij een kleintje dikwijls wat, dan wordt het nog eens een grote schat. : 768.  

Veel kleintjes maken een groot. : 981.  

Fraaie kleren zijn vaak gevoerd met grote schulden. : 105. 

Het raakt zijn koude kleren niet. : 195, 513.   

Dat raakt mijn koude kleren niet. : 233.  

Het raakt mijn kouwe kleren niet. : 853.  

Van dezelfde kleur, met dezelfde waarde.: 514.  

Over kleuren en smaken twist men niet. : 262.  

Wie hoog klimt, valt laag. : 427.  

Wie hoog klimt komt laag neer. : 444; 885.  

De klok roept naar de kerk, maar gaat er zelf niet binnen. : 781.  

Er luidt nooit een klok, of er is een klepel. : 830.  

Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. : 978. 

Wie maar één klok hoort, hoort maar één toon. : 1043.  

Wie maar één klok hoort, weet niet of het voor een dienst of voor een dode is.: 1043.  

Waar een kloksken luidt, daar is een kapel. : 436.  

Wie klopt zal opengedaan worden. : 686.  

Heb je geen kluiten, naar vrienden kan je fluiten. : 15.  

Geen kluiten? Naar vrienden kan je fluiten!: 874.  

Wie een kluitje bezit, heeft er graag een turfje bij. : 644.  



Met klus en kluis. : 757.  

De knaap is de vader van de man. : 303.  

Daar is geen knecht zo goed, die gij betrouwen moet. : 234.  

Beter grote knecht, dan kleine meester. : 301.  

Daar zit hem de kneep. : 42.  

Stil en bestendig, maar knepen inwendig. : 593.  

Zelfs een kale knikker is mooi als hij goed (op)geblonken is.: 1217. 

Een harde knoest heeft een scherpe bijl nodig. : 261a.  

Iemand onder de knoet houden. : 676.  

't Ligt in de knoop. : 848.  

Gooi geen knuppel in een hoenderhok. : 1069.  

Ge moet geen knuppel in het hoenderhok gooien. : 1191.  

Hij verstaat er zoveel van als een koe van saffraan eten.: 8.  

Hij weet er zoveel van als een koe (kat) van saffraan (eten).: 994.  

Een koe weet niet waartoe haar staart dient voor ze die kwijt is. : 244, 1000. 

Men kan van één koe geen twee huiden scheuren/maken. : 295. 

Er is geen koe of wijf, of ze heeft wel een plekje aan haar lijf. : 372.  

Er is geen koe of wijf, of ze heeft wel een vlekje aan haar lijf. : 410.  

Zo hoog zitten als een koe in een kersenboom. : 444.  

De zwartste koe geeft toch nog witte melk. : 651.  

Als de koe geen melk meer geeft, raakt ze aan de slager.: 670.  

Die pleit om een koe, geeft er meestal een toe. : 754, 1200. 

De één mag een koe stelen, de ander mag nog niet in de stal/over het hek kijken.: 783.  

Men noemt geen koe Blaar (bont), of er zit wel een vlekje aan. : 830.  

Veel koeien, veel moeien. : 152,: 648. 

Geen koeien, geen moeien. : 1107.  

Koeien met gouden horens beloven. : 488.  

Koeienogen opzetten : 1021.  

De koek wordt niet slechter van iets meer sap.: 939.  

Men kan geen koeken/struif bakken zonder eieren te breken. : 673.  

Elk meent dat zijn koekoek mooier/fraaier zingt dan eens anders nachtegaal.: 49.  

De koekoek kent alleen zijn eigen naam. : 350.  

Een koekoek en een sijs zingen niet dezelfde wijs.: 359.  

De kok voor alle monden, die werd nog niet gevonden. : K, 343, 627. 

De kok wordt van de dampen zat. : 816.  

Een goede kok sterft niet voor het kombuis. : 816.  

Met proeven heeft de kok zijn tong verbrand.: 816.  

Als het op is, is het koken (het malen) gedaan. : 445.  

Het zijn niet allen koks die lange messen dragen. : 368 

Veel koks verzouten (bederven) de brij.  : 433.  

Geen twee koks in één keuken. : 433.  

De beste kolver slaat wel eens mis. : 131, 552.  

Laat komen wat komt.: 341.  

Wie eerst komt, eerst maalt. : 535.  

Een zieke koning is armer dan een gezonde bedelaar. : 244.  

Koning, keizer, admiraal, fouten maken z’allemaal.: 551.  

Een mooie kooi maakt de vogel niet vet. : 65.  

De kool en de geit sparen. : 291, 793.  

De koopman heeft maar één oog nodig, de koper wel honderd.: 1071.  

Hij is op zijn kop gevallen. : 8.  



Hij is niet op zijn kop gevallen. : 95, 995. 

Wat de kop misdoet moeten de benen lijden. : 172.  

Wie zijn kop verloren heeft moet om zijn haren niet wenen. : 293.  

Wat de kop niet doet zullen de benen boeten. : 435.  

Wat de kop misdoet, zullen de benen boeten. : 447.  

Wie een kop heeft vindt ook wel een hoed. : 464.  

Een kop heeft men om zich over alles zorgen te maken. : 464.  

Hij heeft een kop op zijn schouders. : 995.  

De kop van een dwaas grijst niet en verliest geen haren.: 1206. 

Daar zijn meer zotte kopers dan zotte verkopers. : 327, 1087.  

Hoe meer kopers, hoe hoger de prijs. : 1194.  

Daar staat een kopje op. : 95.  

Koppeltjes zijn plagertjes. . : 402.  

April koud en nat, veel koren in het vat. : 22.  

Maart droog, april nat, geeft veel koren in het vat.: 22.  

Dat is koren op zijn molen. : 826.  

Zijn koren groen eten. : 915.  

Een goed korporaal wil generaal worden.: 1128.  

Iemand kort houden. : 449.  

Dat is opgewarmde kost.: 193. 

De kost gaat voor de baat uit.: 764.  

Der timmerlieden kout is van timmerhout. : 347.  

De ene kraai pikt de andere geen oog uit. : 302, 307.  

Hij weet er net zoveel van als de kraai van de zaterdag. : 994.  

Eén bonte kraai maakt nog geen winter. : 1141.  

De kracht van een haas, maar grillen van een baas. : 428.  

Waar de krachten niet bestaan, daar komt de hulp van boven aan. : 114a, 217.  

Met al zijn krachten tekeergaan tegen iets. : 829.  

Wat voorbij is kopen geen kremers. : 73.  

Bij het krieken van de dag. : 970. 

Ge krijgt graag? Geef dan graag! : 587.  

Kritiek leveren is gemakkelijk, zelf doen is wat anders! : 252.  

Kritiek geven is gemakkelijk, zelf doen is wat anders.  : 781.  

't Is moeilijk kromhouten rechten. : 1166.  

Zelf is het beste kruid. : 299, 355, 355.  

De kruik gaat zolang te water tot zij breekt/berst. : 285,. 312, 572.  

Waar gegeten wordt vallen er kruimels. : 273.  

Het schort hem in de kruin (bovenverdieping). : 230.  

Wie 't kruis heeft, zegent zich het eerst (best). : 44.  

Die één kruis ontloopt, ontmoet er twee. : 630.  

Elk draagt zijn kruis op deze wereld. : 835.  

Het kuiken wil wijzer zijn dan de kip. : 1214.  

Men moet zijn kuikens niet tellen voor de eieren gelegd zijn.: 241, 1106.  

Zwijgen is de kunst, klappen maakt ongunst. : 151.  

Zwijgen is kunst, klappen maakt ongunst.: 999.  

Een gestolen kus. : 1109.  

Een publieke kus is vaak een judaskus. : 1228.  

Wie kwaad is, moet weer goed worden en heeft dus dubbel werk. : 171. 

Wie zich kwaad maakt heeft ongelijk. : 171. 

Een onvermijdelijk kwaad. : 984. 



Voor elke kwaal is een kruid gewassen.: 1057.  

Voor elke kwaal bestaat een remedie. : 1196. 

Het kwade dat men ondervindt, schrijft men op steen, het goede in het zand.: 697.  

Het kwade straft zichzelf.: 862.  

Grote kwalen - zware remedies. : 149.  

Van twee kwalen de minste kiezen. : 631. 

Kwaliteit gaat boven kwantiteit. : 1051.  

Ieder kwartier heeft zijn manier. : 508.  

Hij is als (van) kwik. : 866.  

Heb je soms kwik in je gat? : 866.  

Hij is als kwikzilver.: 1025.  

L 

Hij lapt het aan zijn laars/hakken. : 513.  

Hij weet er geen laars van. : 994.  

Beter laat dan nooit.: 1154. 

De laatste wordt door de hond gebeten. : 882.  

De laatste vindt de hond in de pot. : 882.  

Opgestaan is plaats vergaan.: 882.  

Tussen lach en spel zegt de zot zijn mening wel. : 83. 

Tussen lachen en spel zegt de zot zijn mening wel. : 450.  

Lachen moet je leren, schreien komt vanzelf. : 251.  

Lachen werkt aanstekelijker dan wenen. : 251.  

Met de lacher lachen we mee, de wener gaan we uit de weg.: 251.  

Wie vandaag lacht zal morgen wenen. : 46, 220.  

Wie laatst lacht, best lacht. : 242. 

Laatst lacht, best lacht.: 1215.  

Na ons trekken ze de leer/ladder op.: 1160.  

Het land hebben; zwart kijken. : 67.  

Elk land heeft zijn tand. : 508.  

Elk land heeft zijn trant. : 508.  

In het land van belofte sterft men wel van de honger.: 601.  

In het land van belofte sterft men wel van honger/armoede. : 1202.  

Landen verzanden, zanden verlanden. : 55.  

Andere landen, andere zeden. : 508.  

In 't lang en 't breed vertellen.: 4.  

Eerlijk duurt het langst. : 699.  

Een grote lantaarn, een klein lichtje. : 150.  

Grote lantaarn, maar klein lichtje. : 237, 250. 

Lanterfanten. : 908.  

De ene lap slaat de andere. : 322.  

Men moet geen nieuwe lap op een oud kleed zetten. : 322.  

Beter een lap dan een gat. : 710.  

Dat is latijn voor mij. : 696.  

Het leder stelen om de schoenen ter ere Gods weg te geven. : 176. 

Een jonge ledigganger, een oude bedelaar. : 573.  

Ledigheid is hongers moeder en van diefstal volle broeder. : 573.  

Ledigheid is hongers moeder, en van dieverij een broeder. : 573.  

Ledigheid is des duivels oorkussen. : 573.  

Eerst gedaan en dan gedacht heeft menigeen in leed gebracht. : 64, 168. 

Vóór gedaan en na gedacht heeft menigeen in leed gebracht. : 272.  



Buurmans leed troost. : 140, 500, 1225. 

Lach niet met andermans leed, 't is bij u voor ge 't weet. : 1192.  

Leef en laat leven! : 922.  

Wie leeft zal zien. : 334.  

De rijpere leeftijd.: 1009. 

Van andermans leer is het licht riemen snijden. : 707.  

Twee tegen één dat is een leger. : 624.  

Hij wil andere leiden en is zelf stekeblind. : 781.  

Een klein lek kan een groot schip doen zinken. : 392, 1019.  

Ook een klein lek doet een groot schip zinken.: 1037.  

Hij mag zijn lekkertand uittrekken. : 1016.  

Met lenen volle neef, met teruggeven hoerenkind. : 739.  

In de lente zaait men, in de herfst komt de oogst. : 240.  

Vertrouw niet op lenteijs of op een nieuwe vriend. : 243.  

Tussen lepel en mond valt veel pap op de grond. : 188, 396. 

Tussen de lepel en de mond, valt de pap op de grond. : 582.  

Een lepel vol daad is beter dan een schepel vol raad. : 352, 781b, 856, 875.  

Beter een lepel honing, dan een lepeltje azijn.: 1105.  

Leraars zijn geen toveraars.: 551.  

Let op! : 1008.  

Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. : 329. 

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. : 1097. 

Bij hoog en bij laag (bij kris en kras) zweren laat leugen vermoeden. : 401.  

Een leugen brengt tien andere voort. : 1090.  

Van één leugen komen er veel.: 1090.  

Een leugenaar wordt niet geloofd, al zweert hij bij zijn ziel en hoofd. : 328, 1088. 

Een leugenaar moet een goed geheugen hebben. : 329, 1089. 

Met leugens en listen vult men zakken en kisten. : 327.  

Leugens hebben korte benen.: 329,. 1097 

Een leugentje om bestwil is geen zonde. : 328.  

Wij leven vrij, wij leven blij. : 297.  

Men moet leven en laten leven. : 355.  

Men moet het leven nemen zoals het is. : 355.  

Het leven is een kunst. : 387.  

Het leven is een geschenk, maar je krijgt het niet cadeau. : 387.  

Het leven is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. : 387.  

Het leven is een vallen en opstaan. : 387.  

Het leven is vol distelen en doornen. : 387.  

Het leven staat op het spel. : 505.  

Hij heeft het aardse leven vaarwel gezegd. : 727.  

Zich door 't leven sleuren, van ongeluk naar ongeluk. : 905.  

Een honds leven.: 934. 

Geniet van 't leven, maar niet ten koste van anderen.: 1032.  

De levenden waarderen we niet, de doden eren we. : 1000.  

Een onbezorgde levensavond. : 953.  

Iemand de levieten lezen. : 137, 375, 598.  

Waar licht is, is schaduw. : 410.  

In het volle licht.: 643.  

Het komt toch allemaal aan het licht. : 833.  

Die kwaad doet, haat het licht.: 1039.  



Zoals het liedje is, zo moet het gezongen worden. : 378.  

Altijd hetzelfde liedje zingen.: 1147.  

Nooit lelijk lief.: 263.  

De liefde kent vlek noch gebrek. : 262.  

Liefde kent vlek noch gebrek. : 263.  

Hoe zoeter de liefde, hoe bitterder de scheiding. : 584.  

Liefde kan veel, geld kan alles. : 654.  

Bovenmatige liefde is hinderlijk. : 890.  

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen. : 1078.  

Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is 't leven goed, waar men stil en ongedwongen 

alles voor elkander doet. : 1078.  

Men kan geen liefde met dwang afdwingen.: 1109.  

Liefde en jaloezie zijn nauw verwant. : 1172.  

Liefde en jaloezie zijn broer en zuster.: 1172.  

Geen liefde zonder jalouzie. : 1172.  

Ieder ziet zichzelf het liefst.: 90.  

Lieg er maar op los, er blijft altijd wel wat van over. : 1056. 

Liegen alsof het gedrukt staat. : 325.  

Liegen dat ie zwart ziet.: 325.  

Liegen dat het kraakt. : 325.  

Betrouw de liën, maar weet wel wiën. : 234, 796.  

Liever te veel dan te weinig.: 965. 

Na lijden komt verblijden. : 27, 393, 499.  

Waar lijden is, is er hoop. : 542.  

Laat het maar jeuken, maar niet op mijn lijf. : 233.  

Een lui lijf en een warm bed zijn goede vrienden. : 997.  

Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. : 585.  

Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. : 604, 681. 

Laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet.: 996. 

Zijn lippen laten hangen. : 67.  

Waar de lippen werken, rusten de handen. : 151.  

Het lag me op de lippen. : 568.  

Op de lippen bestorven liggen.: 568.  

Eigen lof stinkt. : 514.  

Eigen lof (roem) stinkt. : 1216.  

Eigen lof, ijdel stof. : 1216.  

Met loftuitingen kan men zijn kleermaker niet betalen. : 1182.  

Uit zijn lood geraken. : 230.  

Wees niet fier als men u looft, wees niet wrokkig als men u berispt.: 1084.  

Hij kreeg loon naar werken. : 759.  

Loon naar werken krijgen.: 862.  

Het loon is naar het werk. : 926.  

Loontje komt om zijn boontje. : 199.  

Er loopt een van de vijf bij hem te spelen. : 230.  

Loopvrouwen en koopvrouwen zijn geen huisvrouwen.: 40.  

Ge zult nog veel moeten lopen eer ge er zijt. : 582.  

Het lot is blind. : 194.  

Het lot valt altijd op Jonas. : 214, 934.  

Het lot brengt vaak wat men niet verwacht.: 220.  

Het lot laat zich niet dwingen. : 236.  



Niemand kan zijn lot ontlopen.: 200,. 261a, 285, 1007. 

Zijn lot kan men niet ontlopen. : 220.  

Zich in zijn lot schikken. : 498.  

Het lot spaart rijk noch arm. Geld alleen brengt geen geluk. : 1007.  

Het zijn loten van dezelfde stam.: 1176.  

't Komt uit de lucht vallen. : 801.  

Luchtkastelen bouwen. : 275.  

Malle lui hebben malle grillen. : 370. 

Wijs bij de lui, mal om het hoekje. : 511.  

Dronken lui en nuchtere kalveren daar zorg Onze Lieve Heer voor. : 1117.  

Dronken lui en nuchtere kalveren doen zich niet zeer.: 1117.  

Beter een luis in de pot dan helemaal geen vlees.: 19, 56.  

Geven voor een luis en vragen voor een huis. : 591.  

Men kan een luis niet meer benemen dan het leven.: 1136.  

Lust en liefde tot een ding maakt de arbeid heel gering. : 299.  

In luxe en overdaad leven.: 911. 

M 

Een volle maag gelooft aan geen honger.: 180, 385.  

Een hongerige maag luistert niet naar rede. : 213.  

Een hongerige maag heeft geen oren. : 476.  

Een hongerige maag luistert niet naar rede. : 476.  

Wat maakt het de maan dat de hond haar aanblaft. : 167.  

Hij heeft tegen de maan gepist. : 298.  

Tegen de maan blaffen. : 298, 1085. 

's Middags de maan zoeken. : 1031.  

Als de maan vol is, schijnt zij overal. : 1103.  

De maand april heeft menige gril.: 24.  

Meten met zijn eigen maat.: 25.  

Ieder meet een ander naar zijn eigen maat. : 308.  

In alles maat weten te houden. : 910.  

Eis niet met macht wat God u niet gaf.: 606.  

Macht (Geweld) gaat boven recht. : 1179.  

Machtspreuken vormen de laatste toevlucht van hen, die hun zaak verloren achten.: 544.  

Klagen vult geen magen. : 507.  

Het is een wijze man, die maat ramen kan. : 51.  

Wil je een man zijn van verstand, prijs de zee en blijf aan land.: 60. 

Een gewaarschuwd man is er twee waard. : 71.  

Men kent de man (niet) aan zijn kleren. : 340.  

Een wijs man weegt zijn woorden op een goudschaaltje. : 455.  

Man en vrouw zijn één. : 618, 894. 

Met man en muis, met zak en pak. : 757.  

Als man en vrouw kijven, moet men op een afstand blijven. : 892. 

Het is een wijze man, die maat ramen kan. : 910, 1076. 

Het is een wijs man, die horen en zwijgen kan. : 1003.  

Een kleine man velt wel een grote boom. : 1019.  

Zulke man, zulke vis.: 1044.  

Gelukkig man die een ambacht kan. : 1173.  

Een verwittigd man is er twee waard. : 1197.  

De scherpste maners zijn de slechtste betalers.: 50, 175,740.  

Met manken leert men kreupel gaan. : 66.  



Zelf is het manneken. : 355.  

Onder mantel en kleed zit veel dat men niet weet. : 224.  

Men is slimmer als men van de markt komt, dan als men er naartoe gaat. : 719.  

Hij is van alle markten thuis. : 684, 995.  

Een massa vrijers, maar geen ware Jacob.: 899. 

Er dienen geen twee grote masten op een schip.: 619.  

Drink, maar met mate! : 1151.  

Alles met mate.: 1170.  

Elke medaille heeft een keerzijde. : 345, 629.  

Het meel van de duivel verandert in zemelen. : 1226.  

Er is altijd meester boven meester. : 261a.  

De meester lijdt geen honger. : 273.  

Geen beter meester dan armoede en nood. : 377, 1135. 

Hij heeft zijn meester gevonden. : 723.  

Vroeg meester, laat knecht.: 1171. 

De meester in zijn wijsheid gist, de leerling in zijn waan beslist.: 1214.  

Twee meesters onder hetzelfde dak, geeft altijd moeite en ongemak.: 433, 619.  

Twee grote meesters kunnen hun land niet delen.: 619.  

Nieuwe meesters, nieuwe wetten. : 893.  

De meid en de kat hebben altijd wat, de knecht en de hond wachten tot het komt. : 273.  

Als 't meisje verkocht is zwermen de vrijers voor de deur. : 770, 898. 

Heden ben je nog als melk en bloed, morgen moet je weg van je goed. : 1068.  

't Is een melkmuil. : 569.  

De mens wikt, God beschikt. : 132, 800. 

De mens vertrouwt, het lot beslist. : 236.  

Een gezond mens heeft duizend wensen, een ziek mens maar één. : 244, 883.  

De mens leert zijn hele leven lang. : 386.  

Hoe fierder de mens, hoe zwaarder de straf. : 490a.  

Een mens moet werken voor de brok en voor de rok.: 521.  

Waar de mensen een kerk bouwen, bouwt de duivel een kapel.: 116. 

Zoveel mensen, zoveel wensen. : 297.  

Mensen maken kleren, maar het kleed maakt de man niet. : 340.  

Mensen zijn geen engelen. : 553.  

Men moet de mensen naar de mond spreken. : 620.  

Goede mensen vindt men overal.: 714. 

De mensen (geleerden) maken de almanak, maar God maakt het weer. : 800.  

Men kan de mensen de mond niet stoppen. : 1056. 

Het mes op de keel voelen/zetten. : 505.  

Nieuwe meskens snijden wel, nieuwe knechten werken wel, nieuwe meiden dienen wel.: 

1133.  

Nieuwe messen snijden goed/scherp. : 1133.  

De beste mest op de akker is des meesters oog en voet.: 12, 432.  

Gelijk zijn aan klinkend metaal en luidende schellen. : 106.  

Door meten en wegen wordt men rijk. : 1126.  

Een goed metselaar verwerpt geen steen. : 437.  

Mirakel boven mirakel. : 685. 

Dronken misdaan, nuchter zult ge hangen.: 447.  

Niets misdoet, wie niets doet. : 551.  

Missen is menselijk! : K, 551.  

Een mistbank optrekken.: 599.  



De ene mizerie na de andere. : 215.  

Hij heeft een moed als een paard van een daalder. : 418.  

Met moed en doorzetting bereikt men alles. : 512.  

De moed verliezen. : 815.  

Zijn moed zonk hem in de schoenen. : 819.  

Mal moedertje, mal kindje. : 48.  

Met grote moeilijkheden kampen. : 76.  

Hoe ge ook moeite doet, de os zal u nooit melk geven. : 247.  

Kost leren moeite en tijd, het leren geeft profijt. : 522.  

Met moeite. krijgt men vuur uit een steen. : 700.  

Het loont de moeite niet.: 764.  

't Is vergeefse moeite. : 1062.  

Van achter zijn moer doet hij heel stoer. : 511.  

Wie moet, die kan. : 213.  

Eerst wat ge moet, daarna wat ge graag doet. : 859. 

Daar staan we met onze molekens.: 42.  

Wie in de molen komt wordt licht bestoven.: 66, 392. 

De molen draait niet met de wind, die voorbij is. : 73.  

Een stille molen maalt niet meer. : 575. 

Gods molens malen langzaam maar zeker.: 113.  

Molens malen met geen wind, die voorbij is. : 1031.  

Wat men spaart uit de mond, krijgt dikwijls kat of hond. : 16.  

Een lekkere mond leidt tot de bedelzak. : 51, 578, 916. 

Iemand naar de mond spreken. : 419.  

Men moet zijn mond naar alle spijzen en zijn handen naar alle werken zetten. : 437.  

Uit de mond van dwazen en kinderen hoort men de waarheid. : 440.  

In een gesloten mond komen geen vliegen. : 455.  

De mond maakt dat het achterste slaag krijgt. : 466.  

Bitter in de mond maakt het hart gezond.  : 521.  

Het ging zijn mond voorbij. : 568.  

Mond dicht! : 570.  

Mond toe, ogen open!: 1003.  

Tussen de mond en de lepel komt dikwijls groot belet. : 582.  

God gaf een mond, hij zal ook voor voedsel zorgen. : 611. 

Een gierige mond is nooit verzadigd. : 612. 

Warm en koud uit één mond blazen. : 621.  

Zijn mond/tong in toom houden. : 678.  

Beter gezwegen dan de mond verbrand. : 678, 1231. 

Hij zegt maar wat hem voor de mond komt.: 870.  

Hij blaast warm en koud uit dezelfde mond. : 1146.  

Een dronken mond spreekt 's harten grond. : 1168.  

Hij is niet op zijn mond(je) gevallen. : 684, 1020.  

Mondvrienden zijn geen vliegenpoten weerd. : 154, 323.  

Het zijn niet allen monniken, die zwarte kappen dragen. : 368. 

Een moor schoon willen wassen. : 197.  

De Moor heeft zijn plicht/werk gedaan, de Moor kan gaan. : 745.  

Niemand weet wat morgen hem brengen zal. : 220.  

Een droeve morgen maakt een blijde dag. : 637.  

Elke morgen heeft zijn zorgen. : 638. 

Morgen scheren we gratis. : 653. 



Stel niet uit toe morgen wat ge heden doen kunt. : 942.  

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. : 942.  

Laat nimmer iets tot morgen staan, wat nog heden kan gedaan. : 942.  

De morgenman bidt om geen herberg. : 941.  

De morgenstond heeft goud in de mond.: 969.  

Die verslaapt zijn morgenwerk, bedorven is zijn dagwerk.: 941.  

Morgenwerk, gulden werk. : 969.  

Het is de Moriaan geschuurd.: 197.  

Noch mossel noch vis. : 124, 1131. 

't Is mossel noch vis. : 769.  

Noch mossel, noch vis. : 1131.  

De mosselen zijn nog niet aan de wal.: 43.  

Men moet geen mosselen roepen, eer ze aan de kaai zijn. : 241, 1215.  

Het is mosterd na de maaltijd. : 516.  

Het is als mosterd na de maaltijd. : 614.  

Mosterd na de maaltijd. : 1124.  

Van een mug een olifant maken.: 1063.  

Iemand een muilpeer verkopen/geven.: 190. 

Als de muis genoeg heeft, is het meel bitter. : 523.  

Als de muis zat is, wordt het meel bitter.: 523, 1076.  

Het is een arme muis, die maar één hol heeft. : 1143.  

Stilzitten als een muisje. : 570.  

Hij zit met muizenissen. : 339.  

De muren hebben oren. : 253; 1100. 

De ene mus is de andere waard. : 514.  

De muts staat hem verkeerd. : 67.  

Iemand tegen de muur zetten. : 504.  

N 

Twee naakten kunnen elkaar niet kleden. : 1136.  

 Zelfs een fijne naald kan het hart doorboren. : 238.  

Met de vliegende naald naaien. : 904.  

Iets met een hete naald maken. : 904.  

Waar de naald gaat volgt de draad.  : 1024. 

Op naalden zitten. : 527, 1025. 

Hij zit op naalden.: 866.  

Van naaldje tot draadje vertellen. : 827.  

Die de naam heeft van vroeg opstaan, kan gerust lang te bed blijven. : 390b.  

Velen voeren de naam, maar weinigen de daad. : 602.  

Zelfde naam, maar in essentie helemaal anders. : 620.  

Beter is een goede naam dan goede olie. : 649.  

Goede naam is beter dan geld of goed. : 649.  

Een goede naam is goud waard.: 649.  

Wel zelfde naam, niet zelfde faam.: 869.  

Ieder is zichzelf het naast. : 90, 349. 

Ieder is zichzelf het naaste. : 792.  

De naastenliefde begint bij zichzelf.: 97.  

Naastenliefde begint bij zichzelf. : 349.  

Te lang gewacht tot 't einde van de nacht. : 880. 

Hij wachtte en wachtte, ter eeuwiger nachte. : 883.  

Een nieuwe nagel/duivel drijft een oude uit.  : 1057.  



De namen van zotten en gekken vindt men op alle hekken. : 441.  

De namen van zotten staan geschreven op pannen en potten.  : 441.  

Iemand in het nauw drijven. : 504.  

't Is al neef, neef, zolang ik geef. : 96.  

Met lenen volle neef, met teruggeven hoerenkind. : 174.  

Men moet het nemen zoals het komt. : 59.  

Ik viste achter het net. : 396.  

Wie een ander strikken zet, maakt somtijds zijn eigen net.: 782.  

Neus in de wind - wind op kop. : 139.  

Steek uw neus niet in andermans zaken. : 352, 384, 755, 781b, 857, 1222. 

Hij is er met een lange neus van onder getrokken. : 540.  

Hij loopt met zijn neus in de lucht.: 550.  

Met zijn neus in 't slijk vallen. : 564. 

Tussen neus en lippen kan een goede kans ontglippen. : 568, 855. 

Hij ziet niet verder dan zijn neus lang is. : 583. 

Ge moet uw neus niet in andermans zaken steken.: 1001.  

Schenken en geven maakt nichten en neven.: 795.  

Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet.: 107.  

Als niet komt tot iet, is 't allemans verdriet.: 107.  

Wie niets doet, niets misdoet.: K.  

Wie niets is en zich ook niets verbeeldt, die is tweemaal niets. : 15.  

Niets voor niets! : 592.  

't Is beter niets dan te doen dan iets slecht(s) te doen. : 841. 

Waar niets is, kan men niets halen.: 1136.  

Spot uit nijd speelt 't succes niet kwijt.: 940. 

Vraag je niks, dan heb je niks. : 967.  

Men moet van de nood een deugd maken. : 59, 537. 

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. : 114a,217, 480. 

In de nood bidt men tot God, als de nood voorbij is vergeet men Hem. : 125.  

Nood leert bidden. : 213.  

In hoge nood, stel uw hoop op God. : 217.  

De nood geeft kracht. : 377.  

Nood geeft kracht. : 377, 902.  

Nood maakt vindingrijk. : 377, 478. 

Nood zoekt list. : 377.  

In de nood eet de duivel vliegen. : 474.  

Nood leert vele kunsten. : 478.  

Nood leert bidden. : 546, 601.  

In de nood leert men zijn vrienden kennen.. : 784.  

Nood breekt wet. : 1135.  

O 

Oefening kweekt kennis. : 27.  

Oefening maakt de meester. : 1153.  

Oefening baart kunst.: 1153.  

Vreemde ogen dwingen. : 12.  

Met eigen ogen zien. : 12.  

Vertrouw, maar steek uw ogen niet in uw zak. : 234.  

De ogen zijn de vensters van de ziel. : 408.  

De ogen zijn de vensters van het hart. : 408, 1094. 

De ogen van de zieke kunnen geen licht verdragen. : 412.  



De ogen zijn de spiegel van de ziel. : 425.  

De ogen zijn de spiegels der ziel. : 1094.  

Uit beide ogen zien. : 426.  

Uit zijn ogen zien. : 426.  

Zijn ogen zijn groter dan zijn buik.: 428.  

Ge moet uw ogen of uw beurs opendoen.: 435.  

Hij beschermde zijn ogen en werd op zijn oren geslagen. : 470.  

Vier ogen zien meer dan twee. : 622.  

Snel, met de ogen dicht. : 904.  

Iemands ogen inzepen. : 946.  

Ontvlambaar als kokende olie. : 339.  

Olie drijft boven. : 830.  

Waar men mee omgaat, daar wordt men mee geacht. : 787. 

In een ommezien/zwenk. : 467.  

Die niet omziet, is haast te niet. : 435, 466.  

Beter onbegonnen dan ongeëindigd. : 421.  

Onbewaakt, onbeschermd. : 1011. 

Ondank is 's werelds loon. : 323, 601, 698.  

Ondank is des werelds loon. : 987.  

De onderhandelaar is onaantastbaar.: 1161.  

De onderhandelaar gaat vrijuit.: 1161.  

Eén onderrok trekt meer dan een paard. : 900.  

Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid op de neus. : 226.  

Wie het onderste uit de kan wil krijgt het deksel op de neus. : 628.  

Die het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid (deksel) op de neus. : 885.  

Ondervinding is de beste leermeester(es).: 334.  

Door ondervinding wordt men wijs.: 386.  

Het gaat ongelijk in de wereld: de een wordt er door gedragen, de ander wordt er door 

gesleept. : 344.  

Wie zich kwaad maakt heeft ongelijk. : 566.  

Het ongeluk komt ongeroepen. : 118.  

Een ongeluk ligt in een klein hoekje. : 118.  

Een ongeluk komt te paard en gaat te voet.: 145.  

Een ongeluk ligt/zit in een klein hoekje. : 211.  

Men moet het ongeluk geen bode zenden. : 211.  

Ongeluk is een buur van de dwaasheid.: 212.  

Een ongeluk komt nooit/zelden alleen. : 214.  

Het ene ongeluk roept het andere. : 214.  

Het ongeluk komt binnen langs deuren en vensters. : 214.  

Ongeluk op ongeluk. : 215.  

Als men het ongeluk de deur uitjaagt, komt het door het venster weer binnen. : 218. 

Ongeluk komt ongeroepen. : 220.  

Het ongeluk komt ongeroepen. : 494.  

Ongeluk en haar groeien overnacht. : 494.  

Geen ongeluk zo groot of er is altijd nog wel een geluk bij. : 497, 701. 

Geen ongeluk zo groot, of 't draagt wat geluk in zijn schoot.: 497.  

Een ongeluk zit in een klein hoekje. : 554, 800. 

Een ongeluk zit/ligt in een klein hoekje. : 1037.  

Men moet een ongeluk geen bode zenden. : 800.  

De ongelukken slapen en rusten niet. : 118, 211.  



Onkruid vergaat niet. : 493, 1219. 

Onkruid zaait zichzelf. : 1162.  

De onnozelen betalen het gelag. : 1227.  

Een onruststoker.: 680.  

De onschuldige moet voor de schuldige lijden/betalen.: 143.  

Wat men onthoudt, gaat al verloren.: 16.  

Onverhoopt, ongedroomd.: 801.  

Tegen onverstand is geen kruid gewassen. : 805. 

Onvrede over afbakening is erfelijk, over zaken van geloof verderfelijk. : 400.  

Het oog van de meester maakt het kalf vet. : 12.  

Het oog van de meester wint (doet) meer dan zijn beide handen. : 12.  

Wat het oog niet ziet, bekoort het hart niet. : 255, 407, 744.  

Wat het oog niet ziet, dat het hart niet deert.: 255, 407. 

Wat het oog niet zag, moet de rug bekopen. : 720. 

Wat het oog niet ziet verlangt men niet. : 744.  

Wat het oog niet ziet, moet de rug ontgelden. : 767.  

Uit het oog, uit het hart. : 255, 429.  

In 't oog gevallen, maar niet in de hand. : 258. 

Het oog wil ook wat hebben. : 395.  

Het oog ziet altijd van zich af. : 424.  

Alles wat door het oog van de naalde kan, is voor de kleermaker. : 428.  

Het oog van de meester maakt de paarden vet.: 432.  

Het oog van de meester wint meer dan zijn beide handen. : 432.  

Dikwijls heeft men een oog op de hond om des meesters wille.: 529.  

In andermans oog zien we de splinter, maar de balk in het eigen oog bemerken we niet. : 781.  

Waar het oog niet op let wordt de rug van ingevet.: 1008. 

Een zeer oog kan het licht niet verdragen. : 1039.  

Men moet al eens een oogje dichtknijpen/dichtdoen.: 366.  

Eén ooievaar maakt nog geen zomer.: 1141.  

Eerst oom, dan oompjes kinderen. : 792.  

Trouw naar het oor en niet naar het oog. : 373, 889. 

Het raakt zelfs zijn oor niet. : 580.  

Het gaat (bij hem) het ene oor in, het andere uit. : 580.  

Kijken alsof hij zijn laatste oortje versnoept heeft. : 1021.  

Kleine oorzaken, grote gevolgen. : 839. 

Kleine oorzaken hebben soms grote gevolgen. : 1037.  

Oost, West, thuis best. : 751.  

Goed opgedaan is half verkocht. : 327.  

Elk heeft zijn eigen opinie. : 245.  

Vroeg opstaan en vroeg trouwen. : 1054.  

Van vroeg opstaan en laat trouwen doet niemands hoofd zeer. : 1054.  

Fier opzicht – ledig hoofd.: 491. 

Orde en zorg, met vlijt, zijn een zegen voor elk ondernemen.: 1158. 

Hij is nog niet droog achter zijn oren. : 9, 569.  

Hij is nog groen achter zijn oren. : 9.  

Hij is nog nat achter zijn oren. : 569.  

Geloof uw oren niet, kijk met uw ogen. : 390b.  

De oren op de juiste plaats hebben. : 426.  

Tot over zijn oren in het werk zitten. : 503.  

De oren spitsen. : 677.  



De oren/ogen op de juiste plaats hebben.: 677.  

Hij zit tot over zijn oren in de schuld. : 741.  

Tot over zijn oren in het werk zitten. : 864.  

Lange oren, korte tongen!: 1003, 1186. 

Men kan wel een os in het water werken, maar dwing hem eens het te drinken! : 290.  

Van de os op de ezel springen. : 510.  

Hij is zo wijs als een os, die in de bijbel keek. : 583.  

Als het lukt, kalft de os. : 930.  

Als het meeloopt, kalft ook een os. : 930.  

Oud, maar dom. : 553.  

Behoudt het oude. : 789.  

Ouden en jongen, zondigen doen ze allen. : 553.  

Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen. : 691.  

Zo d'ouden zongen, zo piepen de jongen. : 1086.  

Eén ouder kan beter tien kinderen groot brengen, dan dat tien kinderen voor één ouder 

zorgen.: 1174. 

De ouderdom wordt niet altijd in jaren gemeten. : 553.  

Ouderdom is ziekte genoeg. : 1198.  

Wat ouders met moeite vergaren, verspelen kinders in luttele jaren. : 16.  

De ouders eten met de kinderen. : 115.  

Zo de ouders, zo de kinderen. : 689.  

Over en uit.: 270.  

't Is overal iets. : 215.  

Overdaad schaadt, middelmaat baat. : 1170.  

Beter een overeenkomst dan zoengeld. : 656.  

Tegen een overmacht kan ook Hercules niet op. : 624.  

Overmoed doet zelden goed. : 134, 296, 572.  

P 

Met de paal komen als het brood in de oven is. : 396.  

Twee maken een paar. : 618.  

Beter een blind paard dan een lege halster. : 19.  

Zoals het paard de teugel heeft rijkdom verstand nodig.: 102. 

Het beste paard struikelt wel eens. : 131.  

Men streelt het paard wijl men het zadelt. : 174.  

Een schurftig paard/schaap vreest de roskam.: 412.  

Het beste paard struikelt al eens. : 552.  

Een gegeven paard moet men niet in de bek zien. : 590. 

Wie pleit om een paard, behoudt de staart. : 754.  

Die tot geen paard geboren is, moet ezel sterven. : 1044.  

Hebt ge het paard gegeten, neem dan de toom ook nog!: 1075.  

Die een schuw paard in de wei wil vangen, moet een scheutje haver hebben. : 1095.  

Van 't paard op de ezel komen. : 1125. 

De paarden die de haver verdienen, krijgen ze niet. : 17.  

Op de magerste paarden bijten de dazen. : 80, 214. 

Op de magerste paarden komen de meeste vliegen af. : 80.  

Op de magerste paarden vallen de meeste vliegen. : 80, 225. 

Paarden vallen ook, al hebben zij vier benen. : 553.  

Oude paarden jaagt men achter de schans.: 601.  

Witte paarden kosten veel stro. : 762.  

Paardrijden leert men niet zonder vallen. : 719.  



Nieuwe pachters, nieuwe grachters. : 893.  

Het is alles pais en vree. : 423.  

Krakende palen staan het langst. : 70.  

Er zijn pannen op het dak, wees voorzichtig in uw spreken. : 253.  

Onder de pantoffel liggen. : 58.  

Een pantoffelheld zijn. : 58.  

Gaap als men u pap biedt.: 31.  

Het is te laat geroerd, als de pap aangebrand is.: 73.  

Wie de pap gekookt heeft moet ze eten. : 260.  

Wie de pap maakt, moet ze ook maar eten. : 1053.  

Die de pap aanbrandt, moet ze eten. : 1053.  

Die de pap laat aanbranden moet ze eten. : 1053.  

Ik heb ook wat in de pap te brokken. : 663.  

Papier is verduldig. : 191.  

Ik ken mijn pappenheimers. : 1004.  

Grote parade, klein garnizoen.: 764.  

Geen parel bij de nacht gekocht, geen vrijster bij de kaars gezocht. : 1134.  

Parels voor de zwijnen werpen.: 68.  

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. : 509.  

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. : 642.  

Als Pasen op een vrijdag valt. : 722.  

Met Pasen worden de eieren duur. : 763.  

Het is Pasen en Pinksteren bij hem.: 826.  

Als de passie kleurt, is er niets dat geurt. : 263.  

Als het regent op de pastoor, dan drupt het op de koster. : 509.  

De pastoor zegent zichzelf het eerst. : 792.  

We kunnen niet allemaal paus van Rome zijn.: 28. 

Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. : 565.  

Wie een penning niet acht, krijgt over een gulden geen macht.: 63.  

Het is huilen met de pet op. : 764.  

Dat gaat boven mijn petje. : 7.  

Dat gaat mijn petje te boven. : 539.  

Een pezewever. : 766. 

Pietje de dood maait altijd en overal. : 1191.  

Hij ging er vandoor als een pijl uit een boog. : 597.  

Waar het pijn doet gaat de hand, waar het mooi is, het oog. : 395.  

We wenen om wat ons pijn doet. : 461. 

Tegen pijn helpt geen chagrijn. : 498.  

Brandbaar als pijnhout.: 945.  

Naar iemands pijpen dansen. : 799.  

In een pijpershuis leert men fluiten. : 66.  

Wie de pit wil moet de noot eerst kraken. : 571.  

Doelloos zijn plaats onder de zon innemen. : 908.  

Ik wil ook mijn plaatsje in de zon. : 663.  

Plato is mij dierbaar, Socrates is mij dierbaar, maar de waarheid is mij nog dierbaarder. : 

1165.  

Iemand op zijn gevoelige plek treffen. : 903.  

De ploeg die arbeidt blinkt, het stille water stinkt.: 72, 1099.  

Beter één pluimken in de hand als een vogelken dat vliegt. : 763.  

Hij heeft het poeder/buskruit niet uitgevonden.: 376. 



Poeder in de ogen strooien. : 946.  

Iemands pols voelen.: 1018. 

Met een pond verdriet kun je geen ons schuld betalen. : 495,. 507.  

Een pop op straat, een slons in huis.: 34. 

Mooi poppetje - dwaas koppetje.: 1092.  

Als de pot leeg is valt er niet te schrapen. : 96.  

Als de pot kookt, dan bloeit de vriendschap. : 96, 403, 795, 874.  

Geen pot zo scheef of er past een deksel op. : 262.  

Er is geen pot zo scheef of er past wel een deksel op.: 1072.  

Rond de pot draaien. : 510.  

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. : 514.  

‘t Is één pot nat.: 514.  

Elke pot heeft twee handvatsels. : 629.  

Wordt ge begrimd, het is van een zwarten pot, wordt ge beschimpt, het is van een dwazen zot. 

: 1056. 

Als de pot leeg is, valt er niets te schrapen. : 1136.  

Men moet geen vijf poten zoeken aan een schaap.: 1031.  

Potje breken, potje betalen.: 260.  

Op elk potje past een dekseltje. : 262, 348, 1072.  

Op een scheef potje hoort een scheef dekseltje. : 518.  

Op een scheef potje past een scheef dekseltje. : 723.  

Uit hetzelfde potje getapt. : 514.  

Hij heeft er een potje van gemaakt.: 1052.  

Die aan alle potjes en pannetjes likt, krijgt splinters in de tong. : 678.  

Kleine potjes hebben grote oren. : 691.  

Kleine potjes hebben ook oren. : 1019.  

Zo het potteke, zo het dekselke. : 518.  

Gebarsten potten duren het langst.: 70.  

De gebroken potten moeten betalen.: 143.  

Hij zal de gebroken potten betalen. : 261a.  

Van praat komt praat. : 454.  

Hoe dwazer men praat, te meer men zich schaadt. : 455.  

Hij vertelt zinloze praat.: 683.  

Al is het praatje nog zo rond, toch draait het altijd uit op stront. : 454.  

Praatjes vullen geen gaatjes. : 2, 855.  

Grote pracht, weinig macht. : 544.  

Hoe groter praler, hoe slechter betaler.: 50.  

Grote pralers, slechte betalers. : 50.  

Weet te praten, maar weet ook te zwijgen.: 455.  

Veel praten, weinig zeggen. : 460.  

Er maar op los praten. : 870.  

Het moet al een prater zijn, die een zwijger overtreft. : 1003.  

Beluisteren als een chinese preek. : 443.  

Gij krijgt de preek, voor mij de steek. : 450.  

Het beste proces deugt niet.: 1112.  

Processen, duister en lank, zijn der advocaten spijs en drank. : 1200.  

Niemand is profeet in zijn eigen land. : 1167.  

Geen profeet is in zijn (eigen) land geëerd. : 1167.  

Profiteer als je kan, maar laat anderen met rust. : 922.  

Hoe dichter bij het publiek, hoe meer kritiek. : 761.  



Naakt als een puid, in de zak geen kluit. : 479. 

Het puntje van een gauwe pen is het felste wapen dat ik ken. : 191.  

De puntjes op de I's plaatsen.: 4.  

Een bodemloze put vullen. : 159.  

Wanneer de put droog is, weet men wat het water kost : 244, 1000. 

Het is te laat de put gevuld als het kalf verdronken is. : 719.  

Wie een put (kuil) graaft voor een ander valt er zelf in. : 782.  

R 

Raad na daad komt te laat. : 73.  

Wie zich geroepen voelt geve raad. : 215.  

Raad geven is gemakkelijk. : 352.  

Veel raad, weinig baat. : 352 781b, 875.  

Wie geen raad wil kan niet geholpen worden. : 566.  

Die niets doet zonder raad, klaagt nimmer na de daad.: 566.  

Liever één goede raad dan veel zakken raads. : 781b.  

Raad na daad komt te laat. : 835.  

Snelle raad doet zelden baat. : 875.  

Het raadsel is gemakkelijk op te lossen. : 1082. 

Het is een raadsheer met een P ervoor. : 781b, 875.  

Men zou eer een raaf wit wassen, dan men haar het krassen belette. : 197.  

Recht voor de raap spreken. : 177.  

Eerst een raap en dan een schaap en dan een koe, zo gaat het naar de galg toe. : 310. 

Recht voor de raap spreken. : 431.  

Het rad kan niet lopen als het niet gesmeerd is. : 659. 

Het vijfde rad (wiel) aan de wagen. : 1170.  

Wie niet te raden is, is niet te helpen. : 566.  

Raden is gemakkelijk, maar baten brengt het weinig. : 781.  

Aan de rand van het graf staan. : 541.  

Uit zichzelf komt de rat niet aan de kat.: 282. 

Uit zich zelf komt geen rat naar de kat. : 881. 

De raven zullen u geen brood brengen.: 406.  

Al moesten de raven het uitbrengen. : 833.  

Doe recht/wel en zie niet om. : 165.  

Niet het recht maar de rechter veroordeelt. : 166.  

Het recht is altijd bij de sterkste. : 517.  

Het recht is aan de sterke. : 958.  

Doe recht en zie niet om. : 699.  

Het recht is buigzaam: het gaat daarheen waar jij het wil. : 958.  

Met recht en rede.: 960. 

Een rechter moet twee oren hebben. : 608.  

Niemand mag zijn eigen rechter zijn. : 1201.  

Men kan geen rechter in eigen zaak zijn.: 1201.  

Geen regel zonder uitzonderingen.: 1035.  

Volgens alle regels van de kunst.: 1038. 

Dring uw regels niet aan anderen op. : 1222.  

Aprilse regen – een grote zegen. : 22.  

Regen in april en wind in mei, maakt de boerkes blij.: 22.  

Na regen komt zonneschijn. : 393, 397.  

Na regen volgt zonneschijn.: 499.  

Na de regen komt de zonneschijn. : 542.  



Van de regen in de drup/drop komen. : 721.  

Kleine regen maakt grote plassen. : 1019.  

't Wordt allemaal één rekening. : 222.  

Korte rekening maakt lange vriendschap. : 662, 798.  

Effen rekeningen maken goede vrienden.: 662, 798.  

Op zijn rente leven. : 914.  

Op zijn renten leven. : 907. 

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke(n). : 90.  

Wie in het riet zit, heeft (kan) goed pijpjes maken. : 44.  

Die in 't riet zit kan pijpjes maken. : 398.  

Niets is zwaarder te verdragen dan een rij van vette dagen. : 1076.  

Een rijk van dwang en duurt niet lang. : 290.  

Iemand uit het rijk der levenden verdrijven. : 724.  

Rijkdom en geluk wekken afgunst.: 413. 

Rijkdom en geluk wekken afgunst op. : 938. 

De rijkdom kan niet lange staan, hij groeit en krimpt gelijk de maan. : 1204.  

De rijken hebben veel vrienden.: 15.  

Konden de rijken het ontkopen en de armen het ontlopen, er stierven geen mensen meer.: 

630, 1190.  

De rijken worden almaar rijker, de armen almaar armer. : 645.  

De rijkste behoudt maar een papieren (linnen) kleed. : 1190.  

Bewijs van rijpheid.: 1010. 

Jong rijs kan men buigen, oude bomen niet. : 669.  

Bedwing het rijsje jong en teer, want is 't een boom, het gaat niet meer. : 525.  

Buig het rijsje als het nog jong is. : 669.  

Veel rijsjes maken een bezem. : 981.  

Een koude rilling liep over zijn lijf. : 819.  

Ons Heer slaat nooit met twee roeden tegelijk. : 625.  

Men kan eerder een slechte rok dan een slechte gewoonte afleggen.: 1166.  

Een rustige roker is geen onruststoker. : 699.  

Wie staat op het rolletje, die kost het zijn bolletje. : 1191.  

Te Rome geweest zijn en de paus niet gezien hebben.: 206. 

Hij was in Rome en heeft de Paus niet gezien. : 671.  

Rome is niet op één dag gebouwd. : 235a.  

Rome is waar de Paus is.: 416. 

Het recht is aan de sterke. : 958.  

Hij liegt, dat de rook hem boven zijn hoofd staat. : 325.  

Waar rook is is vuur. : 399, 830, 838.  

Geen rook zonder vuur. : 399, 524, 830.  

Er is geen rook zonder vuur. : 838.  

Daar hangen dikke rookwolken. : 831. 

Die roomwafels beloofd hebben, menen dat ze al vele doen, als ze een keer koeken bakken. : 

1140.  

Pluk rozen in de zomer, want in de winter zijn er geen. : 99, 525.  

Men kan geen twee ruggen uit één varken snijden. : 625.  

Die tegen 't ruisen van de blaren niet en kan, en moet in den bos niet gaan. : 161.  

Beter een ruit gebroken dan een huis verloren.: 1105.  

Men kan van één rund geen twee huiden afhalen.: 625.  

Rust roest.: 72.  

Maak geen ruzie met duivels, als je in de hel woont. : 289.  



S 

Roep niet "hop" voor de salto. : 241.  

Samen uit, samen thuis. : 863.  

Samen gevangen, samen gehangen.: 863.  

Geen sant in eigen land. : 1167.  

Aan elk santje zijn kantje. : 361. 

Sap noch kracht hebben.: 764.  

Door scha en schande wordt men wijs. : 306. 

Waar schaamte is, is ook schande. : 129.  

Hoe schurftiger schaap, hoe harder geblaat.: 136.  

Een schurftig schaap steekt de hele kudde aan.: 157.  

Een schurftig schaap kan de hele kudde aansteken. : 157.  

Het makke schaap wordt van alle lammeren gezogen. : 209.  

Wie zich tot schaap maakt, wordt door de wolven gevreten. : 225, 565. 

Het schaap en het lam herkennen elkaar aan hun geblaat.: 307.  

Men moet een schaap scheren, maar niet villen. : 581.  

Die om een schaap pleit, zal een koe verliezen. : 754.  

Het zwarte schaap zijn.: 1061.  

Die om een schaap pleit, zal een koe verliezen. : 1200.  

Zijn schaapjes op het droge hebben.: 204.  

Scheer uw schaapjes, maar niet tot onder de huid. : 773, 922. 

Door schade en schande wordt men wijs. : 71, 948, 1006.  

Lenen is schade of schande. : 739.  

Zijn eigen schaduw vrezen.: 160. 

De schapen moeten zich wonderwel voorzien waar de wolf rechter is.: 84.  

Waar schapen zijn komt er wol. : 273.  

Ook de getelde schapen worden door de wolf gevreten. : 280.  

Men moet de schapen scheren naar dat zij wol hebben. : 581.  

De ene scheert de schapen, de andere de varkens. : 735.  

Beter een schat van ere dan van goud. : 229.  

Die scheep is, moet varen. : 246.  

Daar men mee scheep is, moet men mee varen. : 571.  

Van een scheet een donderslag maken. : 1063.  

Scheiden doet lijden. : 520, 584.  

Gooi een schelvis uit om een kabeljauw te vangen. : 1095.  

Oude schepen blijven aan wal. 1198.  

De jongste schepen velt het vonnis. : 1214.  

Alle scheuten zijn geen rozen. : 131.  

Niet schieten is zeker mis. : 1. 

Schijn bedriegt.: 87.  

Meer schijn dan zijn. : 150, 250.  

Er is geen schijn of schaduw van een bewijs. : 315.  

Onder vriendschaps schijn zit het ergste venijn. : 323.  

Schijn bedriegt.: 337, 365.  

Meer schijn dan zijn. : 548.  

Een bange schijter. : 1077.  

Hij is zo wijs als het schijthuis van Bremen, dat van wijsheid ondersteboven viel. : 583.  

Groot schip, groot water. : 149.  

Groot schip, grote zorg. : 152.  

Een schip op 't strand een baken in zee.: 223. 



Klein schip, klein zeil. : 634.  

Elk weet best, waar hem de schoen wringt.: 147. 

Met naar de schoen van een dode te wachten kan men lang blootsvoets lopen. : 883.  

Men moet geen oude schoenen wegwerpen voor men nieuwe heeft. : 379.  

Het is beter de schoenen versleten dan het bed.: 406.  

Je moet geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. : 1152. 

Schoenmaker blijf bij uw leest. : 189, 352, 755.  

Schoenmaker blijf bij je leest. : 857, 1001.  

Een schoenmaker heeft geen tijd om zijn eigen schoenen te repareren. : 1156. 

Niemand weet waar een anders schoentje wringt. : 224.  

De beste schooier gaat wel eens een deurtje voorbij.: 131.  

Uiterlijk schoon is slechts vertoon. : 337, 365, 1068.  

De schoonheid (der vrijster) ligt in 's vrijers oog. : 357.  

Schoonheid is vergankelijk. : 1068.  

Schrijf het maar in de schoorsteen. : 976.  

Het is altijd vet in andermans schotel. : 1224.  

In andermans schotels is het altijd vet.: 1224.  

Andermans schotels zijn altijd vet. : 1224.  

Alle schoten zijn geen eendvogels. : 552.  

Schrift grift, gepraat vergaat. : 1150.  

Wie schrijft, die blijft.: 1150.  

Schrik maakt van een mug een olifant. : 1199.  

Wie in 't schuitje zit, moet meevaren. : 246, 571. 

Schuld leest men op 't aangezicht.: 314.  

Schuld en miserie zijn buren. : 732.  

Schuld is een kwaad beest dat niemand hebben wil.: 732.  

Voor oude schuld neem bonenstro. : 735.  

Oude schuld roest niet. : 737  

Schuld verdwijnt niet met de tijd. : 737  

Lang slapen doet de schulden wassen. : 729.  

Schulden maken geen lawaai, maar houden u toch uit uw slaap. : 732.  

Schulden zijn de eerste erfgenamen. : 733.  

Wie zijn schulden betaalt verarmt niet (maar raakt op een lelijke manier zijn centen kwijt). : 

734. 

Die aan niemand schulden heeft is een rijk man. : 734. 

Schulden hebben een lang leven. : 737  

Schulden en miserie wonen zij aan zij. : 738. 

Hij heeft meer schulden dan haren in zijn baard. : 741.  

Wie schuldig is droomt van de duivel. : 314.  

Wie schurft is, schurkt.: 314.  

Pleit een schurk van de galg af, hij zal er uzelf gaarne aan helpen.: 698.  

Een goed schutter mist wel eens. : 131.  

Van Scylla in Charybdis komen/geraken/vallen/vervallen. : 721.  

Op Sint-Juttemis. : 722.  

Uitstellen tot Sint-Juttemis. : 854.  

Iemand bont en blauw slaan. : 598.  

Niet alles slaat, wat dondert. : 544.  

Waar een slag is, is een slager.: 838.  

Aan de slag!: 861. 

De beslissende slag geven.: 1048. 



Alle slagen vallen op de zwakke.: 670.  

Wees voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven.: 796.  

Het slechte schrijft men in steen, het goede in het zand. : 709.  

Sla de slechterik, hij zal u vleien – kus hem, hij zal u slaan.: 323.  

Een gouden sleutel opent de poorten der hel. : 650.  

Met een zilveren sleutel opent men alle deuren. : 650.  

Wie borg blijft, geeft de sleutel van de geldkas. : 1157.  

Dat heeft slot noch zin. : 683.  

Men kan over geen twee sloten tegelijk springen. : 222, 625.  

Over smaak valt niet te twisten (, men heeft het, of men heeft het niet).: 262.  

Smaken verschillen. : 262.  

Gedeelde smart is halve smart.: 216.  

Omwille van het smeer likt de kat de kandeleer. : 390a.  

Smeerpoes.: 964.  

Smeerpoets.: 964.  

Men is beter met de smid dan met smeken. : 192, 1055.  

Ieder is de smid van zijn (eigen) geluk. : 354.  

Ieder is smid van zijn eigen fortuin. : 354.  

De beste smid slaat ook ne keer op zijnen duim.: 552.  

Al smedende wordt men smid. : 726.  

Al smedend wordt men smid. : 1153.  

Hij verdween als sneeuw voor de zon. : 210.  

Smelten als sneeuw voor de zon. : 597.  

't Verdween als sneeuw voor de zon.: 817. 

Het verdween als sneeuw voor de zon. : 976.  

Een snob. : 579.  

Snoeken op zolder zoeken. : 45.  

De snoeken houden de vissen wakker. : 546, 775. 

Een mooie snoet, maar scherpe nageltjes. : 621.  

Een mooie snoet is de helft van 't goed.: 1067. 

Mooi snoetje - toch een koetje.: 1092.  

Hij heeft zijn snor verbrand. : 540.  

Een dikke snor, maar een hazenhart. : 1077.  

De soep wordt niet zo heet gegeten als ze opgediend wordt.: 123. 

Het sop is de kool niet waard.: 764, 1027. 

Waar gehakt wordt vallen spaanders. : 273, 398, 673.  

Leer, doe en spaar je wat, dan kun je, heb je en ben je wat. : 658.  

Spaarmond koopt smeermond zijn hemd. : 61,. 1126, 1181.  

Wie spaart vergaart. : 63.  

Wie wat spaart, die wat gaart. : 63.  

Wie wat spaart, die wat heeft. : 63.  

Die jong spaart, lijdt oud geen gebrek. : 445.  

Sparen is verdienen. : 63.  

Men moest eerst sparen, wil men vergaren. : 658.  

Zoek geen spek in het hondennest.: 1031.  

Met spek vangt men muizen. : 1095.  

Het spek is altijd het vetst in andermands pot. : 1224.  

Eerst het spel en dan de hel. : 46.  

Op een vrolijk spel volgt slechts gekwel.: 46.  

Vrij spel hebben. : 297.  



Te veel spelen leidt tot kwelen/krakelen.: 973. 

Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. : 47.  

Een spiering uitgooien om een snoek te vangen.: 595.  

Spiering is ook vis, als er niets anders is. : 871.  

Met spijt en verdriet betaalt men geen zorgen. : 742.  

Spijtig! : 873.  

Spinnenkoppen zijn nog geen struisvogels, al hebben ze lange poten. : 337.  

Hem is geen spinneweb voor de mond gewassen. : 1020.  

Met het spit geslagen worden, zonder van het gebraad gegeten te hebben.  : 1227.  

Spits toekijken. : 677.  

Men ziet de splinter in het oog van een ander, maar niet de balk in zijn eigen oog. : 252.  

Wel de splinter in een anders oog zien, maar niet de balk in zijn eigen ogen. : 781b.  

Men moet kunnen splitsen en knopen.: 916.  

Er is geen spoor meer van te vinden.: 1045.  

Spottershuisjes branden licht (wel eens). : 1192.  

Een spreekwoord, een waar woord. : 1159. 

Elk houdt zijn eigen spreeuw voor een lijster. : 765.  

Spreeuwen willen kersen eten, maar geen bomen planten.: 595.  

Weinig spreken en stille zwijgen, doet de vrouwen veel ere krijgen. : 836.  

Spreken is zilver, zwijgen is goud.: 1116.  

De spreker zaait, de hoorder maait.: 452. 

Er is geen spreker die een zwijger verbetert.: 1003.  

Mooie sprookjes, uit verre landen. : 186,. 486.  

Het staal wordt in het vuur gehard, het hart door tegenslag. : 1006.  

De huwelijke staat brengt een andere maat. : 893.  

Kent staat en houdt maat. : 910.  

Het is te laat de stal gesloten, als het paard gestolen is. : 719.  

Leven naar zijn stand. : 910.  

De eerste stap is de moeilijkste. : 6.  

Als de eerste stap gezet is, volgt de tweede vanzelf. : 6, 356.  

Dat is de eerste stap in de goede richting. : 356.  

Van majestueus tot belachelijk is slechts een stapje. : 637.  

Wie dronken steelt moet nuchter hangen. : 1098.  

Een rollende steen vergaart geen mos. : 72.  

Steen en been klagen. : 135.  

Die een steen naar de hemel werpt, krijgt hem zelf op het hoofd. : 239, 427.  

Er bleef geen steen van recht.: 1045.  

Steen des aanstoots.: 1046. 

De stem van het volk is de stem van God. : 436, 139.  

Twee harde stenen malen zelden fijn. : 723.  

Harde stenen slijpen ijzer, harde stoten maken wijzer. : 1006.  

Men sterft maar éénmaal. : 630.  

Wie een stiefmoeder heeft, mag rouwen zolang hij leeft. : 758.  

Er viel een (ijzige) stilte.: 21.  

Stilte na de storm!: 21.  

Vredige stilte, zonder windje. : 423.  

Stilte! : 570.  

Met St-Juttemis, als de kalveren op het ijs dansen. : 642.  

Wie op twee stoelen tegelijk wil zitten, komt op de grond terecht.: 628.  

Voor iemand door 't stof kruipen. : 232.  



Het is voor hem alles stof en aarde. : 580.  

Stokken in de wielen steken. : 972. 

Zijn stokpaardje berijden. : 53.  

Dat is zijn stokpaardje. : 1064.  

Een storm in een glas water.: 548.  

't Is een storm in een glas water.: 1028. 

In een straatje zonder eind zitten. : 971. 

De straf  weze naar de zonde. : 81. 

Zonder straf mag de hond tegen de maan/zon blaffen. : 544.  

Eén straf voor vele zonden. : 625.  

De straffe en de roe maken kinderen vroe. : 693.  

Het strand ploegen. : 45.  

Men moet straten voor (uit) stegen kennen. : 1223.  

Een streep door iets halen. : 468.  

Het werd een streep door de rekening. : 847.  

De derde streng houdt de kabel. : 108.  

Hoe meer strijd, hoe meer woorden. : 404.  

Als de strijd gestreden is wast het heer der moedigen ras. : 719.  

Wie een strik voor een ander spant, loopt er zelf in. : 782.  

Stroken voor stroken maakt de vogel zijn nest. : 331.  

Drinken uit de stroom der vergetelheid. : 1155.  

Iemand stroop/honing om de baard/mond smeren. : 567.  

Het is een strovuur. : 1149.  

Een droog stuk brood, maar in vrijheid. : 301.  

Een smakelijk stuk ligt niet lang.: 1080. 

Wie iedereen wil behagen moet zich wel in vele stukjes zagen. : 362. 

T 

Die de tafel dekt heeft de meeste kost. : 209.  

Beter een goede tak zonder nootjes, dan een gouden kooitje met loodjes. : 301.  

De tand bijt vaak de tong, toch blijven ze goede buren.: 170, 402.  

Elkaar de tanden tonen. : 420.  

Tussen de tanden mompelen.: 1013. 

Wat de tanden laten slippen kan alleen maar over de lippen wippen.: 1015. 

Hij kan zijn tanden wel aan de wilgen hangen. : 1016.  

Zijn tanden blaft van honger. : 1016.  

Zijn tanden in iemand zetten.: 1017. 

Als mijn tante wieltjes had, dan was het een kinderwagen. : 1040.  

Als mijn tante kloten had, dan was ze mijn nonkel.: 1040.  

Wist ik waar ik ging vallen, ik zou er een tapijt leggen. : 992.  

Wie op zijn teen trapt draagt de gevolgen. : 1020.  

Op de teentjes – vluchtig beroeren. : 904.  

De teerling is geworpen. : 935. 

Koppig tegenstand bieden. : 829.  

Men moet de tering naar de nering zetten. : 916.  

Terstond. : 467.  

In één teug uitdrinken. : 962. 

Wie met weinig tevreden is wordt gelukkig. : 748.  

Tevredenheid gaat boven rijkdom.: 101, 717, 1078 1205. 

Tevredenheid is het rijkste bezit. : 717.  

Tevredenheid is de grootste schat. : 717, 1078.  



Tevredenheid is de grootste schat (op aarde). : 748.  

Oost West, thuis best. : 536. 

Alle tij heeft zijn weertij. : 55.  

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. : 55.  

Spaar in de tijd, dan heb je in de nood. : 61.  

In tijd van nood eet men korstjes van pasteien. : 61.  

Spaar in de tijd, dan heb je in de nood. : 179.  

Wie gelukkig is kent geen tijd. : 236.  

De tijd heeft vleugels en geen teugels. : 267.  

De tijd vleit, de tijd slijt. : 267.  

Tijd is geld. : 330.  

De tijd vliegt snel, gebruikt hem wel. : 330, 636. 

De tijd heelt alle wonden. : 331, 1155. 

Tijd heelt alle wonden. : 334.  

Komt tijd, komt raad. : 334.  

Met tijd en vlijt geraakt men wijd.: 406.  

Oordeel niet voor de tijd. : 608.  

In de goede oude tijd. : 703. 

't Heeft zijn tijd.: 849.  

Voor alles is een tijd. 860. 

Alles op zijn tijd. 860. 

Tijd noch moeite sparen.: 876.  

De tijd zal het leren. : 929.  

Met de tijd zullen we alles begrijpen. : 929.  

Met passen en meten wordt de tijd versleten, maar wie het niet doet, die maakt zijn werk niet 

goed.: 1207.  

De tijden veranderen, en wij met hen. : 267.  

Na goede tijden komen vaak slechte.: 267.  

Andere tijden, andere zeden.: 332, 508, 780. 

Sedert onheugelijke tijden. : 1036.  

Wie rijk wil worden moet een tijdje zijn geweten het zwijgen opleggen. : 100.  

Der timmerlieden kout is van timmerhout. : 289.  

Tong en tand lopen hand in hand. : 402.  

Die gerust wil leven moet zijn tong een toomken geven. : 678.  

Ze heeft een tong als een scheermes.: 901.  

De tong is mollig, en soms ook lollig. : 1229.  

Met een tong en een mond gaat men de wereld rond. : 1230.  

Die gerust wil leven, moet zijn tong een toomken geven. : 1231.  

Boei uw tong!: 1232. 

Men moet zich wachten voor gesuikerde tongen. : 154.  

Kwade tongen snijden scherper dan zwaarden. : 164, 901, 1184. 

Tegen kwade tongen baat geen harnas. : 1056. 

.De toon aangeven. : 947.  

Waar toorn is, is ook genade. : 397.  

Tranen van vrouwen, (hinken van honden) en de oostenwind duren geen drie dagen.: 39.  

Hij heeft dit tranendal verlaten. : 921.  

Ik trek er mij niets van aan. : 853.  

Uit het trekken van de mond kent men dikwijls ’s herten grond.: 991 

Uit de trekken van de mond kent men dikwijls ’s herten grond.: 1094.  

Hij trekt er zich niets van aan.: 580.  



Trouw moet blijken.: 243, 791. 

Het zal wel genezen zijn voor de trouw. : 728. 

Wees trouw, maar vertrouw niemand.: 796.  

Waar werd oprechter trouw, dan tussen man en vrouw, ter wereld ooit gevonden?: 894.  

Trouwen om de want; trouwen om het gelletje. : 897.  

Als je trouwt dan deug je niet, maar als je doodgaat was er geen beter.: 244.  

Wied eerst uw eigen tuintje schoon en dan dat van uw buurman.: 353  

Beter één turf in de keuken dan duizend in het veen. : 19.  

Turf naar de venen sturen. : 45.  

Hoe meer men iets zweert, des te meer twijfel zaait men.: 136.  

U 

Elk meent zijn uil een valk te zijn. : 347.  

Uilen naar Athene dragen. : 45.  

Hij zal het uitboeten. : 199.  

Men mag niet op het uiterlijk afgaan. : 337, 365.  

Tot het uiterste gedreven worden. : 76.  

Uitgesteld is niet verloren. : 334, 850.  

Ga in op een uitnodiging, aanvaard wat men u schenkt. : 1221.  

De enige uitweg ligt op de bodem van de rivier. : 505.  

Uitzonderingen bevestigen de regel.: 1035.  

Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. : 636.  

Duur uw uur, beidt uw tijd. : 330.  

V 

Vaardigheid heeft geen toverkunst nodig. : 1082. 

Hij is zijn vader als gegoten. : 380, 603.  

Zo vader, zo zoon; zo moeder, zo dochter.: 689.  

Zulk een vader, zulk een zoon. : 980.  

Na de val wordt men wijs. : 992.  

Vandaag moet je betalen, morgen krijg je op krediet.: 736.  

Gezien zijn als een varken in een jodenkeuken.: 261b.  

Een vet varken weet niet, dat een mager honger heeft. : 385, 477.  

Als 't varken zat is, gooit het de bak om.: 601.  

Doe varkens goed, dan krijg je spek; doe mensen goed, dan krijg je drek.: 601, 987, 1091.  

Na de Vasten komt Pasen. : 393.  

Een bodemloos vat vullen. : 45.  

Spaar liever als het vat vol is, dan als het leeg en hol is. : 61.  

Het vat der Danaïden vullen. : 159.  

Holle vaten klinken het luidst. : 158.  

Holle vaten bommen het hardst. : 158.  

Holle (Lege) vaten klinken het holst (luidst). : 545. 

Waar veel is kan nog altijd wat bij. : 666.  

Te veel is te veel. : 1076.  

Te veel is trop, en trop is te veel.: 1076.  

Wie nuchter weet te veinzen, zegt dronken zijn gepeinzen. : 1168.  

Uit zijn vel springen. : 1060.  

Zich uit zijn vel werken.: 1060.  

Het ligt nog ver in de velden. : 731.  

Die trouwt het velletje om het gelletje, die verliest het gelletje en houdt het velletje. : 101.  

Niet om het velletje, maar om het gelletje. : 390a.  

Het venijn zit in de staart. : 421.  



Wat je van ver haalt is lekker. : 1120.  

Veranderen is niet altijd verbeteren. : 702.  

Verdacht is nog niet gestraft. : 315.  

Naar verdienste krijgen.: 862.  

Met verdriet koopt men geen schulden. : 196. 

Als niet komt tot iet, is 't allemans verdriet. : 405.  

Verhuizen kost veren. : 702 

Achter een vergeerder komt er een verteerder. : 16.  

Vergeet het maar! : 976.  

In het vergeethoekje raken. : 1155.  

Elke vergelijking loopt mank. : 322.  

Elke vergelijking gaat mank. : 783.  

Vergeven is vergeten. : 84.  

Alles is vergeven en vergeten. : 468.  

Vergeven is vergeten. : 555.  

Wie zich verheft, zal vernederd worden. : 427.  

Wie zich zelf verheft, zal vernederd worden. : 1216.  

Hij heeft zijn laatste verhuis gehad. : 727.  

Driemaal verhuizen kost evenveel als éénmaal brand. : 702.  

Waar men mee verkeert, daarmee wordt men geëerd. : 787. 

Zeg mij met wie je verkeert, en ik zal ze zeggen wie je bent.: 787. 

't Kan verkeren. : 276.  

Een verkwister geniet niet lang, een gierigaard nooit. : 1181.  

Verlang oprecht, het komt terecht. : 299.  

In het verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal. : 942.  

Tot het verleden behoren. : 1155.  

Verloofd is nog niet getrouwd. : 364.  

Zoek niet wat je niet verloren hebt.: 1033. 

Te lang vermaak neemt de smaak.: 1170.  

't Is gemakkelijker (iets) te vermijden dan (het) te trotseren. : 1029. 

Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zich. : 314, 401.  

De verpakking kost meer dan de inhoud.: 764.  

Van verre liegt men veel.: 186.  

Wie van verre komt heeft goed liegen.: 186. 

Van verre is het goed liegen. : 486.  

Van verre liegt men veel. : 486.  

Wie van verre komt, heeft goed liegen. : 486. 

Het is nog in een ver verschiet. : 731.  

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. : 442, 1129. 

Daar staat mijn verstand bij stil. : 7.  

Het verstand verliezen. : 230.  

Het verstand komt met de jaren, maar de jaren zijn er al. : 553.  

Het verstand komt met de jaren. : 770. 

Zijn verstand is op hol. : 813.  

Vertrouwen wekt vertrouwen. : 718, 818. 

Verwanten, langs Adam's kant. : 264.  

Vet smet. : 66.  

Om het vet likt de kat de braadpan. : 294.  

Hij kan zich met zijn eigen vet bedruipen.: 655.  

Zijn eigen vet verteren. : 914.  



Een vluchtende vijand moet men een gouden brug bouwen.: 321. 

Het betere is de vijand van het goede. : 374.  

Eén vijand kan meer verwoesten dan tien vrienden kunnen opbouwen.: 797. 

Hij heeft ze niet alle vijf op een rijtje.: 439.  

Hij heeft ze niet alle vijf. : 756.  

Eén van de vijf is uit kuieren; één van de vijf is op de loop; één van de vijf is op koffiebonen 

uit.: 756.  

Het zijn vijgen na Pasen. : 516, 614.  

Vijgen na Pasen. : 1124.  

Bij gebrek aan vijl neem dan een bijl.: 1218. 

Er is bij hem een vijs los. : 439, 756, 813.  

Elke hij heeft/vindt zijn zij. : 348.  

Zeg hem dat eens en hou hem de vinger in de mond!: 29.  

Als men hem een vinger geeft, neemt hij de hele hand. : 607, 1121 

Van een vinger een arm, van een vingerlid een el maken.: 1063.  

Die niet door de vingers ziet, die past in de wereld niet. : 366.  

Gouden vinken zijn de beste voorspraak. : 1005.  

De eerste viool spelen.: 947.  

Liever een kleine vis dan een lege dis. : 19.  

Waar geen vis is, is haring ook vis. : 56.  

Zich voelen als een vis op het droge.: 76.  

De vis begint te rotten aan de kop. : 323.  

Noch vis noch vlees zijn. : 769.  

Leven als een vis in het water. : 912.  

Niet weten of men vis of vlees aan iemand heeft.: 977.  

Snakken naar iets als een vis naar water. : 1034.  

Een vis zoekt naar de diepte, een mens naar overvloed. : 1034.  

Noch vis, noch vlees.: 1131.  

Vis wil (drie keer) zwemmen.: 1175. 

Je moet een vis het zwemmen niet leren. : 1214.  

De grote vissen eten de kleine.: 148. 

Een kleine vlam, een groot vuur. : 1037.  

Al is er maar een klein vlammetje, rook is er in overvloed. : 832. 

Recht in 't vlees snijden. : 903.  

Diep en recht in het vlees snijden. : 950.  

Een vleier is vriend in de mond, maar altijd vijand in de grond. : 154.  

Die iedereen vleit, wordt door niemand bemind. : 342.  

Die hoger wil vliegen dan zijn vleugels reiken, tuimelt naar de laagste. : 383.  

Zijn vleugels zijn verlamd. : 815.  

Het gaat hem naar den vleze. : 826.  

Twee vliegen in één klap slaan. : 291.  

Wie hoog vliegt kan diep vallen. : 885.  

Die niet werkt met vlijt, die is zijn boterham kwijt.: 406.  

Als ieder zijn vloer keert, dan is het in alle huizen schoon.: 353  

Met iemand de vloer aanvegen. : 558.  

Hoe vlugger, hoe beter. : 942.  

Een luie voerman spant liever uit dan in. : 997.  

Niemand hinkt aan andermans voet.: 219.  

Met één voet in het graf staan. : 541, 834.  

Niemand hinkt aan andermans voet.: 1225.  



Hij heeft zich uit de voeten gemaakt. : 210.  

Het hangt mijn voeten uit. : 502.  

Zich uit de voeten maken. : 597.  

Men kan niet met twee voeten tegelijk schoppen. : 625.  

Voetje voor voetje leert men het verkeerde pad bewandelen.: 26, 41.  

Bij iemand een voetje voor hebben.: 249.  

Bij iemand een wit voetje hebben. : 249.  

Hoe eer de vogel zingt, hoe eer de kat hem wringt.: 46.  

De vogel kent men aan zijn vlerk, de werkman aan zijn werk. : 257.  

Het is een slechte vogel, die zijn eigen nest bevuilt. : 318. 

Elke vogel prijst zijn nest; eigen huis is allerbest.: 347.  

Zo de vogel, zo het kooitje. : 518.  

Dat is nog een vogel op het dak. : 582.  

Een vogel krijgt wel de kost, maar hij is van moeite niet verlost. : 700.  

Elke vogel houdt meest van zijn nest. : 751.  

Een vroege vogel maakt veel wormen.: 969.  

Een vogel zingt van armoede als van weelde. : 1135.  

Elke vogel prijst zijn eigen nest. : 1178.  

Elke vogel prijst zijn nest, eigen huis is allerbest. : 1178.  

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.: 1202.  

De gebraden vogels (eenden, duiven, ganzen) vliegen je niet in de mond. : 430. 

Zulke vogels, zulke veren. : 518.  

Kleine vogels, kleine nesten. : 518.  

Een klein vogeltje, maar een scherp snaveltje.: 238.  

Zo vrij als een vogeltje in de lucht. : 301.  

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. : 359.  

Dat is nog een vogeltje in de lucht. : 582.  

Zo vrij als een vogeltje in de lucht. : 1041.  

De gebraden vogeltjes vliegen je niet in de mond. : 20.  

Vogeltjes die zo vroeg zingen zijn 's avonds voor de poes. : 46.  

De vogeltjes krijgen wel de kost, maar zijn van moeite niet verlost. : 120. 

Laat de vogeltjes zorgen, die hebben vlugge pootjes. : 352.  

Te vol, te hol.: 906.  

Beter één die met mij gaat, dan twee die mij volgen. : 856.  

Die alleman belieft en paait, zulk volk is er deerlijk dunne gezaaid. : 343.  

Een kleine vonk steekt een groot vuur aan. : 404.  

Een kleine vonk ontsteekt wel eens een grote brand. : 1037.  

Alles heeft zijn voor en tegen, zijn indien en zijn maar.: 345.  

Het voor en het tegen. : 936. 

Voorbeelden wekken, maar zijn geen wetten.: 783.  

Wat voorbij is komt niet terug. : 501.  

Alles gaat voorbij.: 1066.  

Goed voordoen doet verkopen. : 1087.  

Schoon voorgedaan is half verkocht. : 327.  

Men beoordeelt u naar uw voorkomen. : 926.  

Wie overdag zijn hele voorraad opmaakt lijdt 's avonds honger.: 578.  

Voorrecht gaat vaak voor recht. : 1179.  

Maak dat ge voortkomt! : 704.  

Een voorwoord stelt van nawoord vrij. : 168.  

Voorzichtigheid is de moeder van de wijsheid. : 64, 794, 983. 



Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. : 1210.  

Voorzorg voorkomt nazorg. : 168.  

Als men de vos niet vangen wil, kan men geen honden vinden. : 74.  

Waar de vos zijn lager heeft, daar steelt hij niet. : 94.  

Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.: 279.  

Waar de vos zijn leger heeft, daar steelt hij niet.: 317.  

Er bestaat geen naïeve vos. : 372.  

Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen. : 390a.  

Vroeg of laat valt de vos toch in de val. : 572.  

Steelt de vos, zo steelt het vosje ook. : 691.  

Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen. : 944. 

Een oude vos heeft meer dan één gat. : 1143.  

De oude vos maakt rechte voren. : 1197.  

Wie met vossen omgaat, moet zijn kippenhof terdege afsluiten.: 66.  

Bij vossen worden vosjes geboren. : 303.  

Twee vossen kunnen elkaar niet bedriegen.: 316.  

Wie met vossen omgaat, moet zijn kippenhok terdege afsluiten. : 390a.  

Vraag je niet, dan krijg je niet. : 686.  

Hoe groter vraag, hoe hoger de prijs. : 763.  

De vraag bepaalt de prijs. : 1194.  

Wie niet vraagt, die krijgt niet. : 686.  

Dat is nog een vraagteken.: 43, 621.  

Door vragen komt men in Rome. : 168.  

Door vragen wordt men wijs. : 168.  

Vragen staat vrij (en 't weigeren daarbij).: 967.  

Vrede gedijt, oorlog verslijt. : 423.  

Hij ruste in vrede. : 609.  

Laat hem in vrede rusten! : 609.  

Wie kan horen, zien en zwijgen, zal het best de vrede krijgen.: 924, 1003.  

Laat me in vree, laat me gerust, bemoei u met uw eigen zaken. : 1114.  

Vrees heeft grote ogen. : 434. 

Uit vrees voor de rook springen de zotten in het vuur. : 1199.  

Vrees heeft grote ogen. : 1199.  

Maak vreugde en plezier, maar vergeet de armen niet. : 227.  

In vreugde (weelde) zwemmen. : 912.  

De vreze des Heren is het begin van alle wijsheid. : 129.  

Wie zijn vriend leent, maant zijn vijand. : 174.  

Allemans vriend is niemands vriend. : 343.  

Een gewezen vriend is de ergste vijand. : 472. 

Wie zijn vriend leent, maant zijn vijand. : 739.  

Vriend door dik en dun. : 785.  

Vriend in droefheid en blijdschap. : 785.  

Een gewezen vriend is een grote vijand. : 786. 

Die wint of vindt een trouwe vriend, een dagloon heeft hij wel verdiend.: 788. 

Men steunt beter op één oude trouwe vriend dan op tien nieuwe. : 789.  

Een nieuwe vriend en een oud huis, beide zijn niet te vertrouwen. : 789.  

Vriend door dik en dun. : 952. 

Elk die geeft veel vrienden heeft. : 15.  

Zeg mij wie je vrienden zijn, en ik zal je zeggen wie je bent.: 66.  

Vrienden zijn vrienden, maar wee die ze van doen heeft!: 173.  



Elk die geeft, veel vrienden heeft. : 209.  

Wel goede vrienden, maar elkaar uit de beurs blijven. : 234.  

Voor mijn vrienden hoede mij God, voor mijn vijanden zal ik mij zelf wel hoeden.: 234.  

Vergeet uw oude vrienden niet in uw succes.: 335. 

Vrienden die kijven, vrienden die blijven. : 402.  

Men moet leven als vrienden en rekenen als vijanden. : 662.  

Vrienden in nood, honderd in een loot.: 784.  

De vrienden van onze vrienden zijn ook onze vrienden.: 790.  

Vrienden van vriendswege.: 790.  

Elk die geeft, veel vrienden heeft. : 795.  

Voor mijn vrienden hoede mij God, voor mijn vijanden zal ik mij zelf wel hoeden. : 796.  

Pas op met opgelapte vriendschap. : 322.  

Opgelapte vriendschap wordt zelden weer stevig. : 322.  

Vriendschap en zaken apart houden.: 662.  

Vriendschap en zaken moeten gescheiden blijven. : 852. 

Wie op Goede Vrijdag paaseieren eet zal ze met Pasen missen. : 445.  

Te veel vrijheid leidt tot ongeregeldheid. : 296.  

Waar de vrijheid is, daar is mijn vaderland. : 297.  

Vrijheid, blijheid. : 301.  

Waar de vrijheid is, daar is mijn vaderland. : 301.  

Vrijheid, blijheid.: 1041.  

Een oude vrijster blijven. : 837. 

Een boze vrouw maakt van een engel een duivel. : 37.  

Een vrouw is duizend mannen te erg. : 37.  

Ieder kan een boze vrouw temmen, behalve die met haar getrouwd is. : 37.  

Een vrouw en een poes horen in hoes. : 40.  

Wie zijn vrouw slaat, slaat met zijn rechterhand zijn linker.: 69. 

Vrouw en man – één gespan. : 388.  

De vrouw draagt meer uit met een lepel dan de man inbrengt met een schepel. : 519, 1121 

Een vrouw kan in haar schort/boezelaar meer wegbrengen dan de man met de wagen kan 

aanhalen. : 519.  

Vrouw en man is één gespan. : 618.  

Een vrouw heeft lange haren en een kort geheugen. : 730. 

Een vrouw kan in haar schort /met haar boezelaar meer wegbrengen dan de man met de 

wagen kan aanhalen. : 887.  

Die zijn vrouw liefheeft, laat haar thuis. : 890.  

Waar de vrouw goed huishoudt, daar groeit het spek aan de balk. : 890.  

Sla uw vrouw niet voor uw kinderen, straf uw kinderen niet in 't bijzijn van vreemden. : 891.  

Houd uw vuile vrouw binnen. : 891.  

Vrouw en man is één gespan. : 894,. 1122. 

Wat vrouwen weten blijft gesloten; als water in een zeef gegoten.: 35, 415 

Vrouwen hebben lange haren en een kort geheugen. : 38. 

Een vrouwenhaar trekt sterker dan een kabeltouw. : 900.  

Een vrouwenhaar trekt meer dan een marszeil. : 900.  

Vrouwentranen zijn vlug gedroogd. : 39.  

Voor hem die vruchten zoekt, is 't wensen niet genoeg; de hand moet uit de mouw, de hand 

moet aan de ploeg. : 2 

Een natte april belooft veel vruchten.: 22.  

Aan de vruchten kent men de boom. : 256. 

Verboden vruchten zijn het lekkerst. : 966.  



Gestolen vruchten smaken het zoetst.: 966.  

Bij de vuilen leert men stinken. : 66.  

Met elkaar op de vuist gaan. : 420.  

Dreigen met de vuist in zijn zak.: 1050. 

Hij dreigt met zijn vuisten in zijn zak. : 544.  

Wie 't dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best. : 44.  

Die in het vuur blaast vliegen de vonken in het oog. : 404.  

Achter het vuur zitten de moedigste krijgers. : 418.  

Die in het vuur blaast vliegen de vonken in het oog. : 427.  

Zonder vuur brandt zelfs een strohalm niet. : 524.  

Vuur wordt door water geblust, vergiffenis blust de zonde. : 556. 

Waar 't rookt is vuur. : 830.  

't Ligt niet in 't vuur. : 849.  

Het ligt niet in het vuur.: 1195. 

Te fel vuur, kort van duur. : 1149.  

Wie zijn vuurtje maakt te groot, brengt zich zelven in de nood. : 158.  

W 

Wie niet waagt, niet wint. : 3, 512.  

Goedkope waar trekt het geld uit de beurs. : 762.  

Goede waar prijst zich zelf. : 1093.  

Het is kwaad stelen waar de waard een dief is. : 316.  

Men mag niet zonder de waard rekenen. : 917. 

Heden vol waarde, morgen in d' aarde.: 1068.  

Wat we hebben waarderen we niet, wanneer we het verliezen wenen we. : 1000.  

Al lachend iemand de waarheid zeggen. : 83.  

Iemand ongezouten de waarheid zeggen. : 177.  

De waarheid komt altijd aan het licht. : 331.  

De waarheid behoeft niet veel woorden, de leugen daarentegen heeft er nooit genoeg. : 401.  

De naakte waarheid zeggen. : 431.  

Al lachende de waarheid zeggen. : 450.  

Een halve waarheid is ook een leugen. : 560.  

De zuivere waarheid zeggen. : 824.  

De waarheid vindt zelden een herberg (onderdak).: 1163. 

De waarheid behoeft niet veel woorden, de leugen daarentegen heeft er nooit genoeg.: 1164. 

Waarheid gaat voor vriendschap.: 1165.  

Alle waarom heeft zijn daarom! : 838.  

't Kan wachten. : 849.  

Dat valt nog af te wachten. : 188.  

Wachter, wat is er van de nacht?: 846. 

Als de wagen in de sloot ligt, loopt elk erover. : 225.  

Krakende lopen het langst. : 70.  

Van de wal in de sloot raken.: 721.  

Die luistert aan de wand, hoort zijn eigen schand. : 451.  

Wie luistert aan de wand, hoort zijn eigen schand. : 1188.  

Als de wandelaar gedronken heeft keert hij de bron de rug toe. : 698.  

Er warmpjes in zitten.: 204.  

De vuile was moet men binnenshuis behandelen. : 381.  

Hou de vuile was maar binnen. : 381.  

Hij is zo zacht als was. : 868.  

Hang uw vuile was niet buiten. : 1003.  



Water naar de zee dragen. : 45.  

Zonder water draait de molen niet. : 65.  

Als er geen water meer is, kent men de weerde van de put.: 244.  

Op water en brood zitten. : 265.  

Met water en brood gaat men niet dood. : 265.  

In troebel water is het goed vissen. : 269. 

Het water kwam hem tot aan de lippen. : 568.  

Het is water op zijn molen. : 826.  

Zulk water, zulke vis. : 1044.  

Het water holt een harde steen en dat maar met een drup alleen. : 1047.  

Als het water stil staat stinkt het.: 1099.  

Over het water wonen ook mensen. : 1103.  

Alle wateren stromen in zee. : 1118 

Stille waters hebben diepe gronden. 1208. 

Alle watertjes stromen naar de zee. : 644.  

Hij heeft vele watertjes doorzwommen. : 995.  

Wedden? : 955.  

Voor wat wedden we?: 955.  

Na weder als de hel, schijnt de zon bijzonder fel. : 397.  

Ho wee! : 873.  

In de week met de drie donderdagen. : 722.  

Wachten op goed weer en een lamme koerier.: 878.  

Wat niet weet, wat niet deert. : 255.  

Wat ik niet weet, maakt mij niet heet. : 485.  

Ik heb daar geen weet van. : 989. 

Wat niet weet, dat niet deert.: 993. 

Wat niet weet, niet deert.: 998. 

Weet veel, maar zeg weinig.: 1039.  

Wie aan de weg timmert, heeft veel berechts/bekijks. : K.  

De weg naar het hart gaat door de maag. : 65.  

De weg naar de hel is met goede voornemens geplaveid.: 600.  

Weg met hem! : 746.  

Weg ermee! : 746.  

Wie aan de weg timmert heeft veel berechts. : 761.  

Die timmert aan de weg, hoort iedereens gezeg. : 761.  

Al wat ge weggeeft draagt ge mee. : 179.  

Beter weinig en goed, dan veel en slecht. : 1051.  

Ontvangen weldaden schrijft men in 't zand.: 601.  

Weldaden schrijft men niet in de kalender. : 697.  

Wat komt is welgekomen. : 341.  

Welstand brengt wijsheid, tegenslag benevelt het verstand. : 1221 

De wens is de vader van de gedachte. : 424.  

Dat is een vrome wens. : 886.  

De wens is de vader van de gedachte. : 886 

Wat we wensen, geloven we graag. : 297.  

Als wensen paarden waren, behoefden bedelaars niet te lopen. : 883.  

Vrome wensen. : 886.  

Der wereld (koopmans) goed is eb en vloed. : 55.  

Men leeft maar éénmaal in de wereld, en dat is net nu. : 222.  

Men moet zich krommen, om door de wereld te kommen.: 366.  



Het gaat ongelijk in de wereld, de ene wordt er door gedragen, de ander wordt er door 

gesleept. : 367. 

Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen. : 387.  

De wereld is een pijp kaneel, elk zuigt eraan en krijgt zijn deel. : 387.  

De wereld is een pijp kaneel, elk zuigt eraan maar krijgt niet veel.: 387.  

De ganse wereld moet het weten dat hij heeft gegeven! : 593.  

Hij woont waar de wereld dichtgespijkerd is. : 918. 

Hij heeft de wereld vaarwel gezegd. : 921.  

Na mij mag de wereld op zijn kop staan. : 1160.  

Werk om te leven, leef om te werken. : 13. 

Waar werk is, is ook honing. : 13, 521. 

Het werk wel overleid is half voltrokken. : 168.  

Zonder werk geen honing. : 446.  

Overweldigd zijn met werk. : 503.  

Het werk loont zijn meester.: 521.  

Zonder werk geen honing.: 521.  

Het werk looft de meester. : 851.  

Aan het werk kent men de meester. : 851.  

Werk en geduld  overwinnen alles.: 1207.  

Wie niet werkt zal ook niet eten. : 117. 

Wie niet werkt zal niet eten. : 521.  

Die niet werkt zal ook niet eten. : 1022.  

De wet is voor de advocaten en de bijbel voor de pastoor. : 857, 925.  

De wet is niet gemaakt voor de goeden. : 958.  

Voor de wet is iedereen gelijk, maar de een wat meer dan de ander. : 958.  

De wet is voor de advocaten en de bijbel voor de pastoors. : 1001.  

Alles weten is alles begrijpen, alles begrijpen is alles vergeven. : 468.  

Twee weten altijd meer dan één. : 622.  

Ik moet het niet weten. : 990.  

Ik wil het niet weten. : 990.  

Velen weten iets, niemand weet alles. : 992.  

Wetenschap bestelt men niet, wijsheid koopt men niet.: 1130. 

Wetten hebben geen terugwerkende kracht. : 959. 

Wetten gelden voor de toekomst, niet voor het verleden. : 1138.  

Wetten hebben geen terugwerkende kracht.: 1138.  

Het wiegstro hangt haar nog aan de rokken. : 9.  

Zelden vindt men een wijf zonder knorren en gekijf. : 37.  

Daar is maar één kwaad wijf en elk meent dat hij het heeft.: 37.  

Klare wijn schenken. : 431.  

Zoete wijn wordt zure azijn. : 584.  

Wijn is 't niet meer, maar azijn is 't nog niet. : 769.  

De beste wijn voor 't laatste bewaren. : 1079.  

Goede wijn behoeft geen krans. : 1093.  

Nieuwe wijn in oude zakken. : 1147.  

Laat de wijn in de man, maar niet het verstand in de kan. : 1151.  

De wijn in het lijf, het hart in de mond. : 1168.  

De wijn in 't lijf, het hart in de mond. : 1168.  

Als de wijn zinkt, zwemmen de woorden boven. : 1168.  

Van de wijs raken. : 230.  

Hij is niet goed wijs. : 803.  



Wijs, maar erg oppervlakkig. : 1210.  

De wijsheid wacht niet op de baard.: 156. 

Ieder zijn wijsheid. : 352.  

De wijsheid komt met de jaren. : 386, 719. 

Wijsheid vindt men in de boeken, wijs zijn zal men verder zoeken.: 1210.  

Oude wijven, zuur bier.: 1198.  

Eén wijze is goed, twee is beter. : 622.  

De wijze weet wat hij zegt, de dwaze zegt wat hij meent. : 999.  

Als ik wist wat ik niet weet, dan zouden alle wijzen mij benijden. : 992.  

Waar een wil is is een weg. : 299, 417.  

Tegen wil en dank. : 537, 840.  

Wie niet wil heeft gehad.: 1221.  

Het wild loopt zelf naar de goede jager. : 644.  

Het wild wacht de jager niet. : 716. 

Om der wille van het smeer, likt de kat de kandeleer. : 390a.  

Om der wille van de smeer, likt de kat de kandeleer. : 771.  

Willen is kunnen. : 299.  

Kleine willen dragen grote gewichten weg. : 299.  

Willen is kunnen. : 417.  

Wie wind zaait zal storm oogsten. : 29, 77.  

Kun jij niet naar de wind draaien, dan zal het zand je wel in de ogen waaien. : 343.  

Wie wind zaait zal storm oogsten.: 391.  

Veel wind, weinig regen. : 511.  

Veel wind, weinig te malen. : 511.  

Wind en gekken moet men de vrije loop laten. : 806.  

Het gaat hem voor de wind. : 826.  

Krimpende winden en uitgaande vrouwen zijn niet te vertrouwen. : 40.  

Met alle winden meewaaien. : 866.  

Krimpende winden en kijvende vrouwen, daar is dooreen geen huis mee te houwen.: 901.  

Alle winden hebben hun weerwinden. : 1203.  

Hij is zo standvastig als een windhaan. : 1146.  

De winst is nog niet in het laatje. : 582.  

Wat men afdingt, is de eerste winst.: 1073.  

Beter een kleine winst, dan een groot verlies. : 1105.  

Zijn woede over iemand uitstorten. : 985. 

Prediken in de woestijn. : 443.  

Om de wol scheert men de schapen. : 496.  

Een slapende wolf loopt geen schaap in de mond. : 20.  

De wolf ruit wel van baard maar niet van aard. : 279.  

De wolf vreet ook getelde schapen. : 280.  

Ook de beste wolf wordt ooit gevangen. 285.  

Niet alles is wolf wat grijs is. : 286. 

Wie voor de wolf vlucht, loopt dikwijls de beer in de muil.: 470.  

Wee de wolf die in een kwaad gerucht staat. : 558.  

Als men van de wolf/duivel spreekt ziet men zijn staart. : 586.  

Men moet de wolf niet uit bos roepen. : 586.  

Wie voor de wolf vlucht, loopt dikwijls de beer in de muil.: 721.  

De slapende wolf loopt geen schaap in de muil.: 729.  

Men moet huilen met de wolven, waarmee men in het bos is. : 289.  

Wolven verslinden elkaar niet. : 307.  



Men moet huilen met de wolven in het bos.: 919. 

Een nieuwe wonde doet de oude vergeten.: 1057.  

Het oude woord duurt heden nog, nooit krijgt men voordeel met bedrog.: 10.  

Het woord gaat verder dan de man. : 164.  

Zo waar als het woord van de profeet. : 389.  

Een woord op zijn pas is een daalder waard. : 1070.  

Een goed woord baat, een slecht woord schaadt. : 1070, 1083, 1084. 

Een zacht woord stilt de toorn (gramschap). : 1083.  

Een goed woordeken breekt gramschap. : 1070.  

Woorden zijn geen oorden. : 2, 855. 

Woorden vullen geen zakken. : 20.  

Woorden zijn geen oorden.: 20.  

Schone woorden moeten slechte waar verkopen. : 327.  

De woorden maken het lied.: 378.  

Met woorden paait men zotten. : 422.  

Woorden vullen geen zakken. : 422.  

Met bedekte woorden spreken. : 450.  

Zulke woorden, zulk hart. : 455.  

Woorden vullen de zak niet. : 507.  

Grote woorden, kleine daden. : 511.  

Hij overweegt zijn woorden als een paard zijn scheten. : 683.  

Mooie woorden kunnen veel en kosten weinig. : 711.  

Van vriendelijke woorden doet de tong geen pijn. : 711.  

Woorden dat is niets, de eenden leggen de eieren.: 842.  

Woorden vullen geen zakken. : 842,. 855.  

Van mooie woorden kookt de pot niet! : 855.  

Geen woorden, maar daden. : 856.  

We kennen elkaar en begrijpen zonder woorden.: 1004.  

Hij moet zijn woorden niet zoeken. : 1020.  

Hij zit om geen woorden verlegen. : 1020.  

Zulke woorden, zulk hart.: 1083.  

Woorden zijn winden, schriften verbinden. : 1150.  

Geef mij worst, ik les uw dorst. : 587.  

Het leren heeft bittere wortels, maar zoete vruchten. : 522.  

De wraak is zoet. : 391.  

Wraak is honing in de mond, maar vergif in ’t hart.: 1116.  

Z 

Wat men aan het zaad spaart, verliest men aan de oogst.: 16.  

Zo het zaad, zo de oogst. : 29, 391, 926, 980. 

Ze zijn van hetzelfde zaad gewonnen. : 514.  

Wie niet zaait zal niet oogsten. : 26.  

Wie niet zaait, die niet maait. : 26.  

Wat ge zaait zult ge oogsten. : 354.  

Slaapt gij in de zaaitijd, gij vindt geen maaitijd. : 446.  

Een zaak zonder uitweg. : 215.  

Een zaak zonder uitgang. : 505.  

Bijna iedere zaak heeft twee zijden.: 629.  

Die zaak is uit de wereld.: 844.  

De zaak is mislukt. : 847.  

Het is mijn zaak niet, ik sta daar buiten. : 853.  



Als 't niet anders kan, treedt met zachtheid op. : 537.  

Men bereikt meer met zachtheid dan met geweld. : 1109.  

Zachtjes aan en niet te snel, je komt er wel. : 585.  

Een gouden zadel maakt geen ezel tot paard. : 1044.  

April koud en nat vult zak en vat. : 22.  

Een lege zak staat niet recht. : 563.  

Men moet eerst een zak zout met iemand gegeten hebben, eer men hem tot vriend kieze.: 791.  

Al te veel scheurt de zak. : 885.  

Men moet naar de zak zaaien.: 916.  

Men moet zaaien naar de zak.: 916.  

Gedane zaken nemen geen keer. : 73, 208.  

Zaken zijn streng/hard: 662.  

Zaken zijn zaken. : 798.  

De zaken gaan voor het meisje. : 859.  

Twee zaken zijn van onverstand een teken: ontijdig zwijgen, en ontijdig spreken.: 1012. 

De zaken gaan voor 't meisje. : 1026.  

Zaken zijn zaken. : 1026.  

Twee zaken zijn van onverstand een teken: ontijdig zwijgen, en ontijdig spreken. 1186.  

Men moet geen zakken met zijde naaien.: 68.  

IJdele zakken, ijdele zinnen. : 683.  

In iemands zakken zitten. : 1049.  

Zand in de ogen strooien.: 86, 599.  

Niet de zee maar de wind doet het schip zinken. : 166.  

Prijs de zee, maar blijf aan wal. : 219.  

Ze trekken aan één zeel.: 822.  

Zeep is niet wit, maar wast toch blank. : 651.  

Niemand hinkt van andermans zeer. : 140, 500.  

Aan Gods zegen is alles gelegen. : 114b, 126, 613. 

Zonder zegen wordt honing tot gal. : 296, 982. 

Zeggen en doen is twee. : 364, 460, 842.  

Ik heb ook wat te zeggen. : 663.  

Ik heb het van horen zeggen. : 1074.  

Wie veel zegt, heeft veel te verantwoorden. : 29.  

Onder een staand zeil is het gemakkelijk roeien.: 32. 

Men moet het zeil naar de wind zetten. : 51.  

Het waait hem in zijn zeil. : 826.  

Zo zeker als twee maal twee vier. : 623.  

't Zelfde, maar omgekeerd.: 869.  

Wie zich door de zemelen laat mengen, wordt door de varkens gevreten. : 565.  

Aan de zieke vraagt men, aan de gezonde geeft men. : 144. 

Ziekte komt te paard en het gaat te voet. : 145.  

Lange ziekte geeft weinig hoop.: 146. 

Voor elke ziekte bestaat een remedie. : 1057.  

De ziekten van rijke lieden en de pannenkoeken van armen ruikt men ver. : 645.  

De ziel is gewillig, maar het vlees is zwak. : 559.  

Door de ziel snijden. : 950.  

Zijde en floers op het lijf doven het vuur uit in de keuken. : 51, 181,740.  

Zijn gaat voor schijn. : 1127.  

Ieder het zijne is van 't goede niet te veel. : 342.  

Ieder het zijne is niet teveel. : 357.  



Spreken is zilver, zwijgen is goud. : 453, 999.  

Zin voor detail hebben. : 4.  

Ieder leeft naar zijn zin. : 469.  

Veel zin en weinig gewin. : 574.  

Bij eigen zin is geen gewin. : 574.  

Daar zie ik de zin niet van in. : 696.  

Dat is naar zijn zin. : 826.  

Hij is van zijn zinnen beroofd. : 683.  

Hij zal nog wel tot zijn zinnen komen. : 951. 

Zo is het dan! : 42.  

Zo zijn wij! : 1002.  

De zoeker van de weelde is de vinder van de armoe. : 226.  

Het zoet dat ons het leven brengt, is met veel bitters ondermengd.: 1058.  

Zelfs met zoetekoek kan je me niet bekoren. : 963.  

Aan de zolen van de boer (meester) hangt de beste mest. : 12.  

Wat goed is voor de zomer is 't daarom nog niet voor de winter. : 982.  

Spreek je over de zon, dan zie je haar stralen. : 92.  

Men moet hooien als de zon schijnt. : 99.  

Ook voor ons schijnt (ooit) de zon. : 393.  

De zon wil ook wel door kleine raampjes schijnen. : 393.  

Voor niets gaat de zon op! : 592.  

Als de zon is in het westen, is de luiaard op zijn besten.: 941, 997.   

Zondagswerk duurt maar één dag. : 639.  

Zondagswerk duurt geen dag. : 639.  

Zondagswerk is duivelswerk. : 639.  

Haat de zonde, maar heb de zondaar lief!: 169. 

De zonde moet men niet zoeken. : 552.  

Mijd de zonde, maar heb de zondaar lief. : 561. 

De zondebok zijn. : 1061.  

Vele zonden – enige straf. : 363. 

Wie is zonder zonden? : 552.  

Na ons/mij de zondvloed. : 1160.  

Trouw uw zoon als ge wilt, – trouw uw dochter, als ge kunt.: 896.  

Elk zorge voor zichzelf en God voor ons allen. : 352.  

Van de zorgen niet van de jaren bleken de haren. : 492. 

Al lachend zegt de zot zijn mening. : 438.  

Een gewillige zot is gevaarlijker dan een vijand. : 809. 

Antwoord de zot naar zijn dwaasheid niet. : 836.  

Men behoeft niet iedere zot naar zijn dwaasheid te beantwoorden. : 836.  

Iedere zot heeft zijn marot.: 1064.  

Met zout komen als het ei op is. : 396.  

Beter niet zouten dat te veel zouten. : 455.  

Zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen, maar luiheid mettertijd, geeft luizen als 

kamelen. : 997.  

De zwakke heeft altijd ongelijk. : 517.  

Eén zwaluw maakt nog geen lente. : 1141.  

Hij heeft zijn zwanenzang gezongen. : 727.  

't Staat zwart op wit. : 1150.  

Gij zwarterik! zei de moor tegen de ketel. : 514.  

Het is gemakkelijk de zweep te leggen op andermans paarden.: 707.  



Beter zweten dan sidderen.: 778. 

Beter zweten, dan bibberen. : 939.  

Zwijgen en denken zal niemand krenken.: 999.  

Zwijgen is toestemmen.: 1115. 

Zwijgen is kunst, klappen maakt ongunst. : 1116.  

 


