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2595. Het voor ziin ster hebben-
ZSbe. Van stokeri hond gebeten ziin. (2. N-)
259?. Niet op de streepjes kunnen lopen.
2450. F;en stuk in zijn laars hebben.
7/6. Natte voeten hebben.

2598. De vracht inhebben.
2599. Te veel naar het bomgat kiiken.

Een dronkaard zijn-
1831. 't Is een broeder van de natte gemeente'

Hij gebruikt veel sterke drank.
1537. H;il heeft ziin broer gesproken.

Hij is dronken.
2600. Hti is ook van de broederschap.

Hij lust gaarne sterke drank.
2601. Op de brom ziin.-Aan 

de rol zijn.
2602. H.ii heeft hem deftig om'

Hij is knapjes dronken.
2603. Een dienaar van Bacchus.

Een dronkaard.
2604. Oo de draai ziin.---'- -'d. N.i De'kto"g"n aflopen, aan de rol zijn'
2605. Men kan de drank wel uit ziin bakhuis tâppel'-" "''''- Ùt;iiun ariiîèïiiti ài nlijî e"iictrt ;en riât hij een dro nkaard is'
2606. Een kwade dronk over zich hebben.----- --Sôosaardig zijn, zodra men dronken is.
26O7. Fæn dronkemansgebedje doen.

Zijn laatste centen nog eens overtellen'
2608. Veel van de drop houden.

Aan de drank verslaafd zijn.
751. Fcn eksteroog in ziin keel hebben. .-

Sterk drinken, een dronkaard zgn.
2609. Hii is aan de flaP.

Hij is aan de drank.
2610. In de fles gezien hebben.

aZ. ù)'Dfikêï zrjn, te.diep in het glaasje gekeken hebben'
2611. Hii kan geen volle glazen zien.

't ls een drinkebroer.
2612. Drinken (o/: zuipen) als een kalenderbroeiler'

Zeer veel drinken.
2037. De kan aansPreken.

(Sterke drank) drinken'
2041. Te diep in de kan kiiken.

Te veel drinken.
2613. Hii is geladen als een kanon.

Hii is smoordronken.
2614. Zo zdt als een kiekendief.

(2. N.) Erg dronken.
2615. Hii'heeft de lading binnen.

Hii is smoordronken.
2616. IIet is larie met vocht.

Het is dronkemansgekheid.
819. F;en droge lever hebben.

Veel drinken.
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2617. H.li is een lijk.
of:

2618. Hii ligt voor mirake!.
Hij is stromdronken.

1540. }Jii heeft de prins gesproken,
Hij is boven zijn bier.

903. Ziin ribben boenen.
Flink drinken.

2619. Scheef geladen ziin.
(2. N.) Zo dronken zijn, dat men niet meer recht op de be-
nen kan staan.

2620, Hit is zo dronken als een staartmolen.
Hij is smoordronken.

2621. Drinken als een Tempelier.
Buitengewoon veel drinken; een drinkebroer zijn.

2622. Boven zijn theewater zijn.
Half dronken zijn.

2623. }Ili ziet er twee voor één.
Hij is door de drank beneveld.

2624. F,en vaan ophebben.
Een weinig te veel gedronken hebben.

376, Een vlieg in zijn oog hebben.
(2, N.) Enigszins dronken zijn.

2625. Hij gaât zeven voet diep.
Hij is dronken,

253. Hij heeft een vonk in de keel.
't Is een onverzadelijke drinker-

2626. Ùlct een nat zeil thiuskomen.
Dronken thuiskomen.

NIEU\rySGIERIGHEID, VLEIERIJ.
2627. Eæn nieuwsgierig Aagje (van Enkhuizen).

Een nieuwsgierige vrouw (naar een kluchtspel der 17" eeuw
van A. Bormeester, waarin het wedervaren wordt geschetst
van een schippersvrouw uit Enkhuizen, die uit nieuwsgierig-
heid naar Antwerpen ging en daar in grote ongelegenheid
geraakte).

2628. Daar is een aap te vlooien : wilt gij de zak ophouden?
Wordt gezegd tegen iemand die al te nieuwsgierig is.

2629. Aaie-poes spelen.
Erg lief zijn om iets te verkrijgen.

2630, Aap, wat heb ie mooie jongen spelen.
Iemand vleien om voordeel te behalen; niet tegenspreken
om verdere onaangenaamheden te voorkomen.

f6E. Iemand honig om de mond smeren.
lemand vleien.

2631. De goede knecht spelen.
FIikflooien.

149. lemand, naar de mond praten.
Hem vleien, flikflooien.

2324. lemtnd de mouw vegen (of : strijken).
(2. N.) Iemand vleien.

2632. H'ij kan wel opzitten.
Hij kan goed vleien, hij weet goed honig om de mond te
smeren.
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