4000 spreekwoorden

06-09-2004

16:14

Pagina 3

Als de kat
van huis is...
4000 spreekwoorden,
gezegden en uitdrukkingen
verzameld door
Martha Cazemier &
Hubert van Marum
Met eenendertig tekeningen
van Joke Postel
Kemper Conseil Publishing

4000 spreekwoorden

06-09-2004

16:14

Pagina 5

inhoud
Wie voor een dubbeltje geboren is...

7

over geld

Verstand op nul...

18
23
30
50
69
76
84
88

over beroepen

141

’m Knijpen als een oude...

144

Beter ten halve gekeerd dan...

150

Zo druk hebben als een...

154

Eén gek kan meer vragen dan...

160

over gekken en dwazen

91

over muziek

Zoals de waard is...

In het land der blinden...

over werk en werken

over familie

Alle registers opentrekken...

136

over cijfers en getallen

over weg- en doorgaan

De één vrijt met de moeder...

Als een donderslag bij...

over misdaad en straf

over kleding

Met de noorderzon...

131

over koningschap en adel

over kleuren

Met de hoed in de hand...

Dat is het ei van...

over het weer

over scheepvaart

Dat werkt als een rode lap...

117

over beroemde namen

over dieren

Beste stuurlui...

Het is zo klaar als...
over keuken en koken

over de natuur

Al draagt een aap een gouden ring...

113

over papier

over dom en slim

Eén rotte appel in de mand...

De puntjes op de i...

Hoe later op de avond...

164

over tijd en tijden

96

Wie de jeugd heeft...

169

over jong en oud

inhoud 5

4000 spreekwoorden

06-09-2004

16:14

Pagina 6

De dans ontspringen...

173

De boer opgaan...

over leven en dood

Zo zeker als de bank...

179

Weten waar Abraham...

over landen en steden

De hand in eigen boezem steken...

185

Ieder pondje...

211

Te goeder naam en faam...

215

Met grote heren is het kwaad...

223

Ergens een punt...

over het huis en haard

6 inhoud

290

over het begin en het eind

232

Van een kouwe kermis...

over spreken en praten

Zoals het klokje...

273

over omgangsvormen

over sport en spel

Een goed verstaander heeft genoeg...

269

over het karakter

over strijd en strijden

Wie kaatst...

265

over maten en meten

over stof en grondstof

De lont in het kruitvat...

252

over bijbel en geloof

over lijf en leden

Uit het lood geslagen...

245

over handel en wandel

293

over geluk en tegenslag

239

Register

307

4000 spreekwoorden

06-09-2004

16:14

Pagina 7

Wie voor een dubbeltje geboren is...

Het zit er niet aan bij hem
Hij kan het niet betalen.

Iemand de beurs lichten
Iemand bestelen.

Het is daar armoe troef
Er heerst daar grote armoede.

Een gespekte beurs hebben
Veel geld hebben.

Zichzelf kunnen bedruipen
Genoeg verdienen om voor zichzelf te kunnen zorgen.
Ontleend aan een gans of kip die in zijn
eigen vet gebraden wordt.

In de beurs moeten tasten
Flink moeten betalen.

Bemiddeld zijn
Geld, kapitaal, hebben.
Zich blauw aan iets betalen
Erg veel voor iets betalen.
Zich scheel aan iets betalen
Erg veel voor iets betalen.
De beurs trekken
Betalen.

Binnen zijn
Voldoende geld verdiend hebben om de rest
van je leven te kunnen rentenieren.
Blut zijn
Geen geld meer hebben.
Een man in bonis zijn
Rijk zijn.
Boter bij de vis willen
Eisen dat er direct betaald wordt.
Als je een vis wilt bakken, heb je boter
nodig.
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Borgen brengt zorgen
Geld lenen is een slechte zaak.

Geen rooie cent hebben
Totaal geen geld hebben.

Botje bij botje leggen
Samen de kosten dragen.
Een botje was een middeleeuws zilveren
muntstuk ter waarde van een halve stuiver.

In de buidel blazen
Veel geld uitgeven.
De buidel was een geldzak die vaak aan een
riem om het middel werd gedragen. Iemand
die niet onbemiddeld was, had dus veel geld.

Het niet breed hebben
Sober moeten leven.
Wie het breed heeft, laat het breed hangen
Wie veel bezit, kan veel uitgeven.
Over de brug komen
Betalen.
Op de brug werd vaak tol geheven. Ook was
het hier en daar de gewoonte de rekeningen
op de brug te betalen. De schuldeiser wachtte tot de schuldenaar over de brug kwam.

Dood vallen op een cent
Verschrikkelijk gierig zijn.
Een cent met een gat vindt altijd wat
Niet zonder geld zijn.
Wordt wel gezegd van iemand die een muntstuk aan een halsband heeft hangen. Zo
iemand is nooit zonder geld.
Tot de laatste cent betalen
Niet snel, maar wel alles volledig betalen.

Diep in de buidel tasten
Veel moeten betalen.

Het kan me geen cent schelen
Het kan me niets schelen.

In de bus blazen
Een flink bedrag offeren.

Je zou hem je laatste cent geven
Wordt gezegd over iemand die er zo sjofel
uitziet, dat je hem wat geld zou geven.
Vaak bedriegt de zogenaamde armlastige
zijn omgeving en heeft hij helemaal geen
geld nodig.

Iemand voor vijf cent geven
Iemand een pak slaag, een pak rammel
geven.
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Zijn schaapjes op het droge hebben
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Iemand je laatste cent geven
Iemand zo vertrouwen dat je hem je laatste
geld geeft.
Tot op de laatste cent klopt alles
Alles is volstrekt juist verlopen.
Het kost een lieve cent
Het is erg duur.
Voor geen cent deugen
Onbetrouwbaar zijn.
Een cent geven voor iemands gedachten
Graag willen weten wat iemand denkt.
Niet op een cent kijken
Ruim geld uitgeven.
Op elke cent kijken
Gierig zijn.
Een lieve cent nalaten
Een flinke erfenis nalaten.
Iemand voor geen cent vertrouwen
Iemand helemaal niet vertrouwen.
Van iets geen cent begrijpen
Iets helemaal niet begrijpen.
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Het is een fluitje van een cent
Het kost volstrekt geen moeite.
Ergens geen cent wijzer van worden
Er niets beter van worden, er niets aan verdienen.
Geen cent meer voor iemands leven
geven
Geen hoop op leven meer hebben.
Geen twee liedjes voor een cent zingen
Niet twee maal hetzelfde zeggen.
Doodvallen op een cent
Gierig zijn.
Geen cent waard zijn
Niets presteren, zich ziek of zwak voelen.
Er geen cent wijzer van worden
Er niets aan verdienen.
Geen rooie cent hebben
Volstrekt geen geld meer hebben.
De eerste klap is een daalder waard
Wie het initiatief neemt, is in het voordeel.
Een daalder was een zilveren munt ter
waarde van 30 stuivers.

