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2668. Iets in de wieg smoren.
Iets in den beginne vernietigen.

2669. Voor iets niet in de wieg gelegd ziin.
Iets niet kunnen doen (of leren).

OUDERDOM.
2670. Yan de berg loPen.

(2. N.) De middelbare leeftijd voorbij zijn-
1286. }lii heeft al veel paaseieren gegeten.

Hij is niet zo jong meer.
2671. }llii komt nos in de almanak."Hij wordt-wel honderd jaar en heeft dus kans' dat men mel-

dirig van hem maakt.
2672. }{ii heeft een soede burqerklok.

Hii heeft eën hoee o-ûderdom bereikt.
2673, De giafbloempjes komen bij hem al voor den dag.

Hij wordt oud en grijs.
56J. Met grafmakers geld in de hand lopen.

Op- zijn laatstJbenen loopen, nièt lang meer te levçn hebben.
2674, Op zijn laatste gras loPen.-Nièt lang meér te leven hebben.
2675. Het hollen is hem (aI) benomen.

Zijn (jeugdige) krâcht is verdwenen: de fut is er uit.
2676. De vier kruisies âchter de rug hebben'

Ouder zijn dan veertig jaar.
2677. Op zijn nadagen zijn.-Oud rvordèn; ook : in verval geraken.
2678. 't Is er een uit Napoleon's tijd.

Hij is erg oud.
2679. Hii bègint in de piip te branden.

Hij wordt oud.
2680. Geen oude top scheren.

(2. N.) Niet oud worden.
715. l4et de ene voet in 't graf staan.

Oud en afgeleefd zijn'
268f . Hii is niet in de wieg gesmoord.

Hij is heel oud geworden.

LEVEN EN DOOD

LEVEN.
2682. F:en leven hebben (a/: leiden) als een galeislaaf.

Een hard en moeitevol leven hebben.
2683. Een leven op een bordje hebben'

Leven als een prins.
2684. }l.et leven is in hem verroest.

Het heeft een zeer vaste gezondheid, hij wordt zeer oud.
2685. Het leven zit er in als in een kat.

ôezegd van een oud man, die maar steeds blijft leven. (Kat-
ten zijn zeer taai).

2686. Ziin leveï hangt aan een draad(ie).
Hii verkeert in zeer groot gevaar.
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2687. Hij weet yân voren niet, dat hii van âchter€n leeft.
Hij is aartsdom.

2688. Zijn levensdraad is afgesponnen,
Zijn einde is daar, hij gaat sterven; ook : hij is gestorven.

2689. Het levenslicht aanschouwen.
Geboren worden.

2690. Iemand het levenslicht uitblazen,
Hem doen sterven.

2691. Zich in het slijk wentelen.
Een slecht (verdorven) leven leiden.

DOOD, GRAF.
2692. Ergens de dood aan gezien hebben.

Ergens een grote hekel aan hebben.
2693. Er uitzien als de dood van leperen.

Er zeer mager en vervallen uitzien.
2694. IJet is er de dood in ile pot.

Het is er vreselijk stil en vervelend; alle opgewektheid (le-
ven, handel) is er verdwenen.

E79. Iemand de dood op het lijf jagen.
Iemand hevig doen schrikken, hem zeer bang maken.

2695. 't Is de dood in burgerkleren.
(2. N.) Gezegd, van iemand, die er zeer bleek en mager uitziet.

2696. Om de dood niet!
't ZaI niet gebeuren!

2697. De doden zouden uit de aarde komen om te luisteren.
Spottend gezegd van slecht uitgevoerde muziek of gezang.

2698. Het staat al lang in het doodboek.
't Is al lang vel'geten.

456. lù{et zijn doodkist onder zijn arm lopen.
(2. N.) Er uitzien of men weldra zal sterven.

De sleutel op de doodkist leggen.
Afzien van een nalatenschap (vooral als er niets is).

De sleutel ligt rlaar op de doodkist.
Er blijft niets over.

Iemand de doodsteek geven.
Iemand de laatste slag toebrengen, hem voorgoed ramp-
zalig maken.

't Is geen doodwonde.
't ls zo erg niet, het kan zoveel niet schelen-

27O1. Aan de aarde vaarwel zeggen.
Sterven.
Ook :

968. De laatste adem uitblazen.
975. Uit gebrek aan adem sterven.

Van ouderdom sterven.
2102. Hii ligt voor zijn laatste anker.

Het is slecht met hem gesteld.
2703. }Iii is ziJn baan ten einde.

Het is net hem gedaan.
2200. Sterven op het bed van eer.

Op het slagveld sneuvelen.
2704. De bocht omgaan,

Naar de andere wereld gaan, sterven.
z. b. : }{et hoekje omgaan.
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