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1017. Dat wordt gekheiil,
Daaruit ontstaan moeilijkheden.
888. In ile huid van een gek sterven.
Levenslang een gek blijven.
1018. Een zot in folio.
Een aartsgek.
1019. Ge kunt u nu gaan beklagen naar 't zothuis van Bruege.
(2. N.) Wordt gezegd tot iemand die een onherstelbare
dwaasheid heeft begaan.
1020. Er maar vier en een kleintie hebben.
Ç. U.l Niet in 't voliedig bezit van al zijn vijf zintuigen
ZIJN.

f02f. Hij

is van lorretie gepikt.

Hij is onnozel.
1022. Hij loopt met nolenties.
Hij is niet goed bij 't hoofd.

Ook :
1023. Het schort hem onder de muts.
Hij is niet recht wijs.
1O24, Et ziin er bli hem een pâar op de loop.
Hij is half gek.
1025. Een ridder van de kei.
Een eerste onder de gekken.
1026. Hii loopt in de rosmolen.
Hij is niet recht bij zijn verstand.

105I. Een oud zeer opkrauwen.

Een gebrek van vroeger ophalen.
1052. Iemand in zijn zeer tasten.
Het gevoel van enig leed bij iemand opwekken.
1053. Hij is bang voor zfin aalkorf (o/'. elerkorô.
Hij is bezorgd voor zijn gezondheid.
1054. Het appelmannetje komt orn-zijn geld.
Ge zijt ongesteld door 't eten van te veel fruit_
1055. Weer op de baan ziin.
Weer hersteld en aan bet werk zijn.
1056. In de kazemat zitten.
Een beetje ziek zijn.
1057. Niet boven de keur ziin.

is niet geheel bÛ zijn verstand.

1032. Zoveél zinnen hebben als een garnaal poten.
Maar vier zinnen hebben, wat zot zijn'

ZIEKTEN.
1033. De zieke dobbelt tegen twaalf ogen.
Hij zal een harde dobber hebben'

f034. Hii is zo ziek als

een bond.
eeheel en al lusteloos, door en door ziek.

(Ais eàn hond ziek is, blijft hij onbeweeglijk liggen en
noch drinkt).

?ic-h niet geheel-rvel gevoelen, ongesteld zijn.

eet

f035. Hii llst in hetzelfde sasthuis ziek.
HiitiiOt aan dezélfde kwaal; hij heeft hetzelfde gebrek'
f036. Ik heb ook in dat gasthuis ziek gelegen. . ,
Ik heb ook aai die kwaal-gesukkeld: bii uitbreiding : ik
heb ook die dwaasheid begaan, ik weet er van me€ te
spreken.

1037. Met de droge bleine liggen.
(2. N.) Ceen geld meer hebben.
1038. 't Is om er buikpiin van te krijgen'
Het staat slecht, hachelijk.

Ik

nooit iets.

Ook:

Hii is

Iets zeer onaangenaam vinden.
heb er ile hoest van.
Ik heb er genoeg van, ik ben het moede.
1041. Iemand kunnen missen als kiespijn.
Iemand liever zien gaan dan komen.
1042. Aan hete koorts gelegen hebben.
In een gevaarlijke zaak betrokken zijn geweest.
1043. Iemand de koorts afschrijven.
Iemand een groot verlies berokkenen; ook.. iemand berouw
over iets doen gevoelen,
1044. Iemand de koorts op 't lijf iagen.
Iemand erg doen schrikken.
1045. Manchetkoorts hebben.
Bang zijn.
1046. Voor die kwaal is in de apotheek geen kruid te yinden
Geen middel baat ervoor.
1M7. Hii wordt wel kwaliik, maar geeft niet over.
Hij maakt wel eens vertoôn van medelijden, maar hij geeft
1040.

1048. Iemand schuwen als ile pest.
De hevigste afkeer van hem hebben.
1049. Iemand van de steen snijden.
Iemand beetnemen, hem bedriegen.
1050. De tering in de beurs hebben.
Zeer schraal bij kas zijn.
z. b. : De geeuwhonger in de beurs hebben,

1027. Daar loopt bii hem een streep door.
1028. Daar loopt er één van ile viif te kuieren.
1029. Een van de viif is op de looP.
Zie ook hierboven, nrs' 1006 en 1010.
1O30. Ze atle vijf bii elkaniler hebben.
Goed bij zijn verstand zijn.
1031. Er is een vijs bii hem losgeschoten.

Hij

1039. Het graveel aan lets hebben.

1058. In de lappenmand ziin.

Ongesteld zijn.
1059. Hii heeft het lelijk te pakken.
Hij is zwaar verkouden; ook : hij is erg ziek.
1060. Op dé proppen komen.
Op de been komen, van een ziekte herstellen; ook : weer in
goede doen geraken.
1061. Balsem in de wonde gieten.

Heul en troost brengen.
1062. Dat is een harde pil om te slikken.
lat_.is een groot verdriet om te doorstaan; die zaak is
pijnlijk om te volbrengen ; ook .. die tijding ii hard te vernemen.
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