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Daar zijn de daken met vlaaien bedekt: overvloed, luilekkerland
Onder de bezem getrouwd zijn: zonder kerkelijke inzegening
samenleven
De bezem uitsteken: de baas is niet thuis, en daarom doen en laten
wat je wilt
Iets door de vingers zien: het niet zo nauw nemen met iets
Daar hangt het mes uit: een uitdaging
Daar staan klompen: tevergeefs wachten
Elkaar bij de neus nemen: elkaar foppen, bedriegen
De teerling is geworpen: er is een beslissing gevallen
Het is maar hoe de kaarten vallen: het lot beslist
Op de wereld schijten: alles verachten
De omgekeerde wereld: niets is zoals het moet zijn
Door het oog van de schaar trekken: afgezet worden, niet eerlijk
behandeld worden
Een ei in het nest laten: iets opzij houden voor later
Lachen als een boer die kiespijn heeft: doen alsof je vrolijk bent
Tegen de maan pissen: iets onmogelijks proberen
Daar heeft men latten op het dak: daar wordt afgeluisterd
Daar hangt de po uit: de omgekeerde wereld (in plaats van de bierpul
hangt de po uit)
De gek scheren met iets: de spot drijven met iemand
Uit het raam groeien: de waarheid komt uit
Twee zotten onder een kapoen: een gek is niet graag alleen
Hij verschiet zijn pijlen: hij handelt te snel, roekeloos
De duivel op het kussen binden: alles is mogelijk
In de pilaar buiten: een huichelaar zijn
In de ene hand het vuur en in de andere het water houden: onoprecht zijn
De haring braden om de kuit: iets opofferen voor slechts een kleinigheid
De haring hangt aan zijn eigen kieuwen: de gevolgen van iets dragen
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Tussen twee stoelen in de as zitten: niets doen
De rook kan het ijzer niet deren: zinloze ondernemingen moet men niet
uitvoeren
De spindels allen in de as: alles is verloren
Daar loopt de zeug met de tap weg: daar heerst wanbeleid
Met het hoofd tegen de muur lopen: het onmogelijke proberen
In het harnas steken: woedend zijn
De kat de bel aanbinden: iets al te publiekelijk ondernemen
Tot aan de tanden bewapend zijn/Een ijzervreter: vastberaden zijn om iets
aan te pakken
De hen aftasten: zich onnodig druk maken
Aan een been knagen: weinig eten/langdurig vergeefs met iets bezig zijn
Daar hangt de schaar uit: dat is een bedrieger
Met twee monden spreken: onbetrouwbaar zijn
De een scheert schapen, de ander varkens: voor hetzelfde werk wordt niet
iedereen gelijk betaald
Veel geschreeuw en weinig wol: veel beloven maar uiteindelijk niets waar
maken
Men moet de schapen scheren naargelang ze wol hebben: men moet niet
tegen elke prijs voordeel nastreven
Zo geduldig als een lam zijn: heel geduldig zijn
De een rokkent wat de ander spint: roddel napraten
Pas op dat daar geen zwarte hond tussen komt: het zou wel eens mis
kunnen gaan
Hij draagt de dag met manden uit: hij verspilt zijn tijd
Een kaars voor de duivel branden: iedereen vleien
Bij de duivel te biecht gaan: de vijand geheimen toevertrouwen
Een oorblazer: een kwaadspreker
De haan en de vos hebben elkaar te gast: dat zijn twee bedriegers onder
elkaar
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Een leeg bord kan nog zo mooi zijn: de lichamelijke behoeften gaan voor
de zintuiglijke
Bij iemand in het krijt staan: iemand geld schuldig zijn
Als het kalf verdronken is, dempt men de put: pas na een ongeluk iets
doen aan de oorzaak ervan
De wereld op zijn duim laten draaien: almachtig heersen
Een stok in het wiel steken: iemand moedwillig dwarsbomen
Wie door de wereld wil kom(m)en, moet zich krommen: zonder
inspanningen komt men nergens
God een vlassen baard aanbinden: een schijnheilige bedrieger zijn
Rozen (of parels) voor de zwijnen werpen: verkwisting
Zij hangt haar man de blauwe mantel om: ze bedriegt haar man
Het varken is door de buik gestoken: alles is afgesproken werk
Twee honden vechten om een been: hebzucht en afgunst tegenover elkaar
Op hete kolen zitten: niet kunnen wachten tot iets gebeurt
Met hem kan men geen spies draaien: met hem is niets aan te vangen
Hij vangt de vissen met zijn handen: hij is gewiekst
Een spiering uitwerpen om kabeljauw te hangen: zinloze handelingen
uitvoeren
Door de mand vallen: doorzien worden
Tussen hemel en aarde hangen: zich in een moeilijke situatie bevinden
Naar het hennenei grijpen en het ganzenei laten lopen: een
slechte/domme keuze maken
Tegen de oven gapen: het tevergeefs opnemen tegen een sterkere
Niet van het ene brood tot het andere weten te geraken: te weinig geld
hebben
Het bijltje zoeken: een uitvlucht zoeken voor iets
Hij laat er zijn licht op schijnen: hij maakt iets begrijpelijk
Hij die zijn pap gemorst heeft, kan niet alles weer oprapen: soms kan iets
niet helemaal opgelost worden, of is het er te laat voor
Ze trekken om het langste stuk: ieder zoekt zijn voordeel
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De liefde is aan de zijde waar de geldbuidel hangt: liefde wordt beïnvloedt
door geld
Niemand zoekt de ander in de oven als hij er zelf niet geweest is: alleen
wie zelf slecht
denkt, zoekt iets slechts bij anderen
Op de schandpaal spelen: onnodig de aandacht trekken
Van de os op de ezel springen: slechte zaken doen
Hij kan door een eiken plank zien als er een gat in zit: hij lijkt alleen maar
een wonderdokter, maar is er geen
Zijn gat aan de poort afvegen: zich nergens druk om maken
Hij draagt zijn last: iedereen draagt dingen uit het verleden mee
Hij kust het rinksken van de deure: hij heeft overdreven veel
eerbied/respect voor iets
Achter het net vissen: de gelegenheid voorbij laten gaan, te laat komen
De grote vissen eten de kleine: de machtige mensen zijn baas over het
gewone volk
Hij kan de zon niet in het water zien schijnen: hij heeft tegenover iedereen
afgunst
Zijn geld in het water gooien: geld verkwisten
Zij schuiten uit hetzelfde gat: het zijn onafscheidelijke kameraden
Dat hangt als een schijthuis boven de gracht: dat is overduidelijk
Twee vliegen in één klap slaan: twee goede zaken doen terwijl je er maar
één in gedachten had
De ooievaar nakijken: je tijd verdoen
Aan de veren kent men de vogel: leden van dezelfde familie haal je er zo
uit
De mantel naar de wind hangen: van mening veranderen wanneer het je
goed uitkomt
De pluimen in de wind waaien: werken zonder erbij na te denken
Van andermans leer is het goed riemen snijden: met andermans bezit kan
je gemakkelijker royaal omspringen dan met dat van jezelf
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De kruik gaat zo lang te water tot ze barst: alles heeft een grens/limiet
Een aal bij de staart hebben: iets is gedoemd om te mislukken
Hij hangt de cappe op den tuyn: een nieuwe start maken, ook al is de
toekomst onzeker
Hij ziet de beren dansen: hij heeft erge honger
-Hij loopt alsof hij het vuur in zijn achterste heeft: hij is in paniek/loopt heel snel weg
-Wie vuur eet, schijt vonken: wie iets gevaarlijks onderneemt, moet zich niet verbazen over
de gevolgen
Waar het hek open is, lopen de varkens in het koren/Als het koren minder wordt, wordt het
varken vetter: de een profiteert van het nadeel van de ander
Het maakt hem niet uit wiens huis brandt, zolang hij zich maar warmen kan: elk voordeel is
meegenomen, zelfs ten koste van een ander
Voor de wind is het goed zeilen: dat succes is gemakkelijk behaald
Een oogje in het zeil houden: goed opletten dat er niets misloopt
Wie weet waarom de ganzen blootsvoets gaan?: alles heeft een reden
Paardekeutels zijn geen vijgen: men mag zich niets laten wijsmaken
De bok slepen: vergeefse moeite doen
Angst doet een oude vrouw draven: als je in nood bent, wordt het onmogelijke mogelijk
De galg beschijten: nergens bang voor zijn/alles durven
Waar aas is, vliegen kraaien: als er ergens iets gaande is, dan kan je het wel merken aan het
volk
Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze beiden in een kuil: men moet weten wie men in
vertrouwen kan nemen
De reis is nog niet ten eind wanneer men kerk en toren herkent: men heeft zijn doel pas
bereikt als alles is gedaan

