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979. Ruimer asem halen.
Weer tot zich zelf komen, doordat men van engst wordt
verlost.

DE ZIEL

980, lflet zijn ziel onder de arm lopen.
Leeglopen, niets te doen hebben, zich vervelen, met zijn
tijd geen raad weten.

981. 't Zijn twee zielen in één zak.
Ze zijn allebei van dezelfde soort.

982. Zijn ziel en zaligheid zou hij er voor verkopen.
Hij zou voor geen middel terugdeinzen om zijn doel te
bereiken.

983. Ziin ziel in de brandkast sluiten.
Geld boven alles stellen.

984. Zijs ziel rijdt op een karreken.
(2. N.) Hij is zeer bevreesd.

GEBREKEN, ZIEKTEN

BLINDE, SCHELE.

985. In ilen blinde rondtasten.
Gissingen maken zonder voldoende grond om te oordelen;
proefnemingen doen zonder iets van de juiste weg te weten.

986. Htj slaât er naar gelijk de blinde naar het ei.
Hij raadt er naar; hij oordeelt er dwaas over.

987. Oordelen als een blinde over de kleuren.
Vals of verkeerd oordelen.

988. Hij ziet zo scheel als een otter.
Van iemand gezegd die zeer scheel ziet.

989. Van een schele op een blinde vallen.
(2. N.) Van kwaad tot erger vervallen.
z. b. : Yan de regen in de drop komen.
Van de wal in de sloot geraken.

99O. Zo scheel zijn als de hondewaçht.
Erg scheel zijn.

991, Hij kijkt naar de Klunrlert of de Wllemstad in brand rtaat.
Hij is erg scheel.
Ook:

992. Hij ziet naar de andere week.

DOVE, KR"EUPELE.

993. Aan dovemans deur kloppen.
Een weigering krijgen op een verzoek.

994. Zii gaan aan hetzelfde euvel mank.
Zij hebben hetzelfde gebrek, dezelfde fouten.

995. De kromme spelen.
Veinzen.
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996. Op twee krukken hinken.
Weifelen.

997. Weten op wat krukken men springt.
Weten hoe men er geldelijk aan toe is.

998. De prins komt.
Schertsend van een kreupele gezegd.

999. (Lustig) op ziin bochel kriigen.
Slaag krijgen, duchtig afgerost worden.
z. ô. .' Huidsmeer krijgen.

1000. Zich een bochel lachen.
Zeer hard lachen.
z. b. : Zich een kriek lachen.

GEK.

1001. De gek kiikt (hem) uit de mouw.
Zijn, dwaasheid komt voor den dag, zijn kuren worden
merkbaar.

1002. De gek uit de mouw laten springen.
Zijn dwaasheid niet inhbudèn, zich dwaas aanstellen, zijn
hart eens aan dwaasheid ophalen.

1003. Ergens voor gek staan.
Er voor niemendal staan.
(Van personen gezegd, die men vruchteloos leat wachten, of
maar laat praten zonder zich om hen te bekommeren).

lfl)4. Het is een gek in folio.
't Is een grote gek.

1005. Htj draagt de gek in de mouw.
Hij verbergt zijn dwaasheid.

1006. Hii is te gek om alleen te lopen.
Het is een grote dwaas.

1007. Hij ls zo gek niet, als hij er wel uitzlet.
Hij is verstandiger dân men zou vermoeden,

1008, Iemand voor de gek houden.
De spot met hèm drijven, hem beetnemen, zich te zijnen
koste vermaken.

1009. Met de gek beslulten.
Aan een zaak die in ernst behandeld is, met gekheid ofl
scherts een einde maken.

1010. Met de gek gebruid zijn.
Niet recht wijs zijn.

1011. Met iets de gek steken (o/.' scheren).
Er de spot mee drijven, er zich vrolijk mee maken; o/.'
de zaak niet in ernst behandelen, niet 

-ernstig 
opnemen. 

-

1012. Zlch van de gekke houden.
Doen alsof men van de zaak niets afweet ol iemands bedoe-
ling niet vat.

1013. Zulke gekken zitten er in het dolhuis niet.
Groter gekken bestaan er niet.

1014. Voor het gekje lopen.
Voor de gek gehouden worden.

1015. Àlle gekheid op een stokje.
Gekheid ter zijde! laat ons de zaak in ernst behandelen.

1016. Daar komt gekheid van,of:
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