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2705. Hlj is een goede bode om de ilood te halen.
Gezegd van iemand die draalt in 't verrichten van een bood-
schap.

n06. }Iij is op weg naar Bommel.
Hù gaat sterven.

TlM. De dader (o/.' de zegsman) ligt op het kerkhof.
De schuldige (of : hij, die het eerste iets heeft verteld) is niet
te vinden.

2il08. Zijn dagwerk is volbracht.
Zijn levensdraad is afgesponnen.

2709. Iemand laten zinken met de laagste dienst.
Zich zo spoedig mogelijk van hem afmaken, hem laten schie-
ten'

2710. H.ij zal geen lange draad meer spinnen.
(2. N.) Hij heelt niet lang meer te leven.

2711. Iemand aan zijn eind brengen.
Voor iemands onderhoud zorgen, hem in de laatste levens-
dagen verzorgen.

2712. IIet gat uitgaan.
Sterven; oolc .' vertrekken.

Tll3. }{et is met hem geklonken.
Het is met hem gedaan, hij is overleden.

2714. Yoor Gods rechterstoel verschijn€n.
Sterven,

2715. Op de grens van het leven staan.
Zijn einde nabij zijn.

2716. Er het hachje bij inschieten.
Het met de dood bekopen.

2717. Achter het ijzeren hek liggen.
Dood en begraven zijn.

2718. Het hoekje omgaan.
Naar de andere wereld gaan, sterven.
z. b. : De bocht omgaan.

,18. Het hoofd op de peluw neerleggen.
Sterven.

22. fIet moede hoofd neerleggen.
Sterven na een leven vol zorg.

52. Ziin hoofd neerleggen.
Sterven.
Zie ook hierboven, nrs.2714 en 18.

2719, Iemand een huzarenboon geven.
Hem doodschieten.

2152. }Iii ging uit als een kaars.
Hij had een zeer zachte dood.

2153, [Iij ligt met de gewijde kaars,
(2. N.) 't Zal haast gedaan zijn.

2161. Zijn kaars brand in de pijp.
Zijn leven nadert het einde.

1302. Er ziin kaas blj inschieten.
(2. N.) Er zijn hachje bij inschieten; er bij

272O. Zijn kanon ls afgevuurd.
Schertsend : zijn levenskracht is uitgeput; hij

tl2l. I{ij ligt geklst.
Hij is weerloos en onschadelijk.
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2722. lk laat mij niet kisten (v66r ik dood ben).
Ik laat niet met mij handelen alsof ik een machteloos en wil-
loos lijk was; ik laat_niet willekeurig met mij omspringen; ik
laat mij niet op de kop zitten.

2723. Yoor goed naar kooi gaan.
Sterven.

1536. 's Kost€rs kiekens wachten.
Begraven zijn.

27A. De kraaienmars blazen.
Sterven; ooft .. vluchten.

2120. Zljn lepel wegsmijten.
Sterven.
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., Zie ook hierboven, ars. 18, 52, 2714, 2723.
Iemand het llcht uitblazen.
Hem doden.
Hij ls een lijk.

Hij is stomdronken.
Om een luchtje gaan.

Sterven.
Oak :

f)e markt aftrekken.
Naar betere oorden verhuizen.
Zijn paraplu toedoen.
Ad patres gaân.
De grote reis aanvaarden.
De schuld @f : de tol) der natuur betalen.
Hij is naar de maan.

Hij is dood.
Hij is bij de mieren.

Hij is dood en begraven.
lemand de ogen sluiten.
__ Jgmaqd in zijn laatste ogenblikken bijstaan.
Hij !9 bij oom Hein om een praatie.

Hij is dood.
Ook :

Hij is voor dc pieren.
Hij gaat het pierenkuiltje in.

Hij gaat dood.
Naar 't pierenland verhuisd zijn.

Begraven zijn.
Hij heeft zijn pijp uitgeklopt.

\2. N.) Hù ii eestôrven.
Ziin laatste pijp roken.

(2. N,) Op het punt zijn van te sterven; ook : aan het einde
van zijn geld zijn.

In zijn laatste schoenen lopen,
De dood nabij zijn.

Een schup aarde op de rug hebben.
Begraven zijn.

De goede strijd gestreden hebben.
Gestorven zijn.

Zijn tanden doen hem niet meer zeer,
Hij is reeds lang dood.

ZiJn uurwerk is afgelopen.
Hij is overleden.






