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2216, De duivel schijt altiid op de grootste hoop.
Waar geld is, wil het geld zijn.
z. b. : 4O3,1872,1873,1903, 2003-2005.

2217. De dulvel vergeet geen stoot tegen zijn bokkepoot.
Een slecht mens vergeet niet, wie hem in enig opzicht
benadeeld heeft.

2118. De ene duivel deert de andere niet.
Booswichten laten hun gelijken met vrede.
z. b. : 2645.

2219. Die de duivel gelooft, heelt zijn meester gevonden,
Hecht geen geloof aan de woorden van slechte mensen.

2220. Die de duivel scheep heeft, moet met hem overvûren.
Heeft men eenmaal een slechte zaak begonnen, dan zal men
ze meestal moeten voleindigen en de gevolgen op de koop
toe nemen.

2221, Die de duivel te vriend heeft, komt gemakkelijk in de hel.
Wie met slechte mensen omgaat, zal licht ook tot kwaad
vervallen.

2222. Die met de duivel uit één schotel eten wil, moet een lange lepel
hebben.

Die met slechte mensen handelt, moet opgewassen zijn
tegen hun bedriegerijen.

2082. Duivels zak is nooit vol.
De gierigaard heeft nooit genoeg.
z. b. :2O81.

2223. Heelt de duivel 't paard gegeten, dan neemt hij de toom ook nog.
Valt men in handen van slechte mensen, dan verliest men
alles.

2224, Hoe meer men de duivel biedt, hoe meer hij hebben wil.
Een inhalig mens is nooit verzadigd.

2126, Komt de duivel in de kerk, dan wil hij op het hoogâltaarzitten.
Wanneer men een onbeschaamde iets geeft, wil hij steeds
het beste en het meeste hebben.

2225. Men maakt de duivel altijd zwarter dan hij is.
Men schildert iemand (iets) altijd erger dan hij (het) is.

2226. }Ien moet de duivel soms ook al een kaarsie lichten.
Men moet soms wel iets doen, dat men in werkelijkheid
liever niet deed.

2227. }len moet de duivel te vrienil houden.
Het is goed overal vrienden te hebben.

2228. Met zwijgen kruist men de duivel.
Als men niet meedoet in het kwaadspreken, missen de
bozen hun doel.

2229. Wle schuldig is, droomt van de rlulvel.
Wie schuldig is, wordt door zijn geweten gekweld.

2230. Hoe heiliger de dag, hoe rneer de duivel los is.
Het is vooral op feestdagen dat men zich aan drank, enz.
te buiten gaat.

2231. Als een engel duivel wordt, is hij de booste van allen.
Wanneei een goed mens slecht wordt, is hij nog erger dan
de anderen.

1901. Yoor geld kan men de duivel laten dansen.
Met geld kan men alles bekomen.
z. b. :1862.
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1385. Bij kerk en kluis heeft de duivel een huis.
Het kwaad vindt men overal.
z. b. :1384.

2232, 's Mans moer is de duivel over de vloer.
Schoonmoeders brengen vaak onaangenaamheden of ruziein het gezin.

1225. De naarstigheid verbant de duivel.
Arbeid is de behoeder van de deusd.

1028. Tussen pot en glas spant de duivel ziiinet.
Dronkcnschap is de oorzaak van veel kwaad.

2233. Uitstel heeft de riuivel bedachï:- ---

Van uitstel komt afstel.
2231. Zondagsteek houdt geen week.

Werk niet op Zondag, het brengt geen voordeel.
2235. Zond.agswerk duurt maaîéén d;s:-" "--^- .--

Werk niet op Zondag, het bréngt geen voordeel.
2236. Zondagswerk id duivelswïrk,

Arbeid op Zondag verricht, brengt meestal geen voordeel
aan.
Ook :

2237. Zondagswerk gediit niet.
2238. Die ccns in de hel'komt. moet er in bliiven.

Het berouw komt te laat als ,t kwaàd bedreven is en de strafonvcrnrijdelj.ik. Dus : bezint eer sii beoint.
986. E-en gouden sleutel opent de poorten"vân d'e hô|.

Het geld, slecht gebruikt, Ieidt tot zonde en verderf; ook :
met geld vermag men alles.
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