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3143. Het is een aleezette Slnt.
Gezegd vai iemand die vroeger zeer invloedrijk was en om
wie thans niemand zich bekommert.

3144. Tot Sint Jutmis ultstellen.
Voor altijd uitstellen.

DUIVEL EN HEL.
3145. Bii de duivel te biecht eaan.'Inlichtingen vragen -op de verkeerde plaats; raad vragen

bij zijn lijanden; aan een vijand zijn geheimen toever-
trouwer,

3146. Daar speelt de dulvel mee.
Hetls daarmee niet pluis; dat gaat onbegrijpelijk toe.

3lO, Dat mag de duivel weten.
Ik weet het beslist niet.

3148. Dat worilt men gewoon gelijk de duivel het branden.
Dat wordt men gewoon omdat men moet.

3149. De duivel gezien hebben.
Op de vlucht gaan,

3150. De duivel houtlt de kaars.
(2. N.\ Het saat er niet mals toe.
(Dere'spr"eFwijze berust op een legende aangaande de
È, Dominicus, die de duivel, hem als een aap verschenen,
zou gedwongeir hebben een kaars voor hem vast te houden,
tot hî zich de vingers brandde).

3151. De duivel zal de kaars houilen.
De duivel zal er zich mee bemoeien.

3152. De duivel is los.
Alles is in rep en roer.

3153. De duivel rijdt hem.
Hij is van de duivel bezeten.

3154. De duivel zal de passie preken.
De grootste boosdoener zal nu vermaningen gaan geYen.

3155. De duivel zit achter het kruis.
In toepassing op slechte bedoelingen onder schone voor-
wendsels.

3156. De duivel zit er onder.
Het gaat niet zoals het behoort.

3157. De duivel zou het raden.
(2. N.) Dat kon iedereen voorzien of begrijpen.

3158. De duivel aan iets gezien hebben.
Een geweldige tegenzin tegen iets hebben.

3159. De iluivel een kaars ontsteken.
(2. N.) Zijn vijand uit eigenbelang vriendelijk bejegenen.

3160. De duivel inhebben.
Woedend zijn.

3161. De duivel voor zijn nieuwjaar krijgen.
Een geducht siandje kiijgen; 

-ook : stan'k voor dank krijgen.
3162. Des duivels toren bouwen.

Altijd met een huisgenoot in ongenoegen leven.
3163. Er op slaan liik de duivel op Geerard.

Er flink op losslaan,
z. b. : Er ôp slaan lijk Geeraril op zijn varken.
Er op slaan liik oP een kafzak.

3f64. Hii grimikt als de duivel voor het gootgat.
Hij trekt een lelijk gezicht.
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3165. Hij is van de duivel bezeten.
Hij is dol.

3166. Hii is vertrokken gelijk de duivel op sokken.
Hij is stil vertrokken.

3167. Iemand naar alle duivels zenden.
(2. N.) Iernand verwensingen toevoegen.

3168. 't Is altijd de duivel die de kaars draagt,
(2. N.) Altijd moet dezelfde het ontgelden.

3169. Liegen dat er zeven duivels te laat zouden komen.
(2. N.) Hard liegen.

3170. Men moet de duivel niet zrvarter maken dan hij is.
Men moet niet te veel kwaad van iets zeggen.

3171. Spartelen gelijk de duivel in een wijwatervat.
(2. N.) Hevig tegenstribbelen.

3172. Te dom zijn om voor de duivel te dansen.
Buitengewoon dom zijn.

3173. Tegen iets lachen als de duivel tegen de dageraad.
Een zuur gezicht tegen iets zetteD.

3174. Toen de duivel nog een knaap was,
Heel lang geleden.

3175. Voor iets wezen als de dulvel voor het kruls,
Iets erg vrezen.

3176. Het boekje van de duivel,
Een spel kaarten.
Ook :

3177. Des duivels prentenboek.
3178, De processie, daar de duivel het kruis draagt.

In toepassing op de houding van huichelaars.
3179. De droes een kaars ontsteken.

De duivel te vriend zoeken te houden.
3180. Hij grijnst als de drommel tegen de dageraad,

Hij kijkt lelijk.
3181. Dat is gruis van de drommel : het bakt niet.

Dat bedijdt niet.
3182. Op iemand slaan lijk Stoffel op zijn varken.

(2. N.) Hem onmenselijk behandelen.
(Stoffel : de duivel).

3183. Stoffel kennen.
(2. N.) Slim zijn.

3184, De hel is er losgebarsten.
't Is er een leven als een oordeel,

3185. Er uitzien alsof men de hel had aangeblazen.
Er zeet verhit uitzien.

3186. Hii heeft een hel op aarde.
Hij heeft een diep rampzalig leven.

3187. Hij is uit de hel gekropen, toen de duivel sliep.
Hij is een galgebrok.

3188. Iemand de hel heet stoken.
Iemand zeer bevreesd voor iets maken.

3189. Uit de hel in de hemel komen.
Herleven, herademen.

3190. 't Is brandhout yoor de hel.
Van iemand gezegd die zeer slecht is.

319I. 't Is kermis in de hel.
De zon schijnt en 't regent tegelijk.

t192. 't Is een kind der hel.
't Is een booswicht.

3193. Dat ls van het yageyùur ln de hel.
Dat is van kwàad tot erger; van de wal in de sloot.
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