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3673, Overeenkomen lljk graten.
Zeer wel overeenkomen, in liefde en eendracht leven

3674. Van de graat vallen.
Sterk vermageren; ook.' van honger omkomen.

36?5. Met hom en kuit.
Met alles en alles, met al wat er toe behoort.
z. b. : ]ilff.et zeil en treil.

WILDE DIEREN

3676. <.Aap! wat heb je mooie jongeo> spelen.
Iemand vleien om voordeel te behalen; niet tegenspreken,
om verdere onaangenaamheden te voorkomen,

3677. Daar is een aap te vlooien : wilt gij de zak ophouden ?
Wordt gezegd tegen iemand, die al te nieuwsgierig is,

3678. Dat is een aap in een garenwinkel zetten.
Dat is een zeer dwaas besluit.

3679, Dat ware de aap gevlooid.
Dat is een onbegonnen werk.

2799. De aap is gevlogen.
Het geld is zoek.

2328. De aap springt (o/.' komt, kijkt) uit de mouw.
De ware bedoelingen komen aan 't licht.

1925. De aap zit in de schouw.
(2. N.') Man en vrouw maken ruzie.

2329. De aap in de mouw hebben.
(d. i. zoals de kunstenmakers) Zijn gekheid niet taten zien,
zich deftig houden, zijn ware aard verbergen,

3680. De aap scheren.
Zich aanstellen, komedie spelen.

2330. De aap uit de mouw schudden.
Zijn ware bedoelingen laten blijken.

3681. De aap vlooien,
Zijn spaarpenningen tellen.
z, b. : IIet varken slachten.

3682. Een malle aap.
Iemand die zich belachelijk aanstelt,

3683. Het is een aangeklede aap.
't Is een bèspottelijk lelijk mens; ook : iemtnd die op-
zichtig aangekleed is.

3684. Hti dient daar als een aap in de porseleinkast.
Hij zal in die betrekking veel goeds bederven.

3685. Hij haspelt ermee als een aap in een garenwinkel.
Hij stuurt alles in de war.

2800. }lii heeft de aap beet (o/.' binnen).
Hij heeft het geld (de schat) binnen.

3686. Hij heeft de aap gevonden.
Hij is goed af.

3687. Hij is daàr als een ââp ln een garenwinkel (o/; lintwtnkel),
Hij is daar niet welkom.

3688. Hij is een rechte aap.
Hij doet altijd anderen na.
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3689. Hlj is er zo mal mede als een aap met zijn jongen.
Hij is er bespottelijk mal mee-.

3690. Hij is zo mooi als een aap in 't purper.
pndanks zijn opschik, zijn mooiè kleren, enz. blijft hij le-
lijk.

3691. [Itj zlet er uit als een geschoren aap.
Hij ziet er bespottelijk uit.

3692, Iemands aap zijn.
Iemands handelingen dwaselijk navolgen.

3693. Iemand voor de aap houden.
Hem voor de gek houden, de gek met hem steken.

3694. ln de aap gelogeerd zljn.
In moeilijkheden zitten; er slecht aan toe zijn; slecht be-
handeld worden.

3695. Ontvangen worden als een aap in de porselelnkast.
Zeer slecht ontvangen worden.

3696. Zlch een aap vervelen.
Zich erg vervelen.

3697. D^t zljn maar aapjes.
Dat zijn dwaze kuren.

125. fllt heeft een gezicht als een aap.
Hij is erg lelijk.

3698. Apekool verkopèn.
Dwaze praatjes verkopen, om iemand daardoor voor dc
gek te houden.

3699. Het is naar apekool.
Het zijn dwaze, nietswaardige praatjes.

3700. Dat is apeliefde.
Dat is slechts lielde in schijn, van voorbijgaande aard.

3701. Iemand met apemunt betalen. -

Iemand betalen met mooie praatjes, met kluchten en grap-
pen, in plaats van met het verschuldigde.

3702. Hii heelt e-en gezicht als een baviaan.
Zie nr. 125,

3703. Roken als een bavlaan.
Zwaar roken, grote rookwolken uitblazen.

37O4. De beer is los.
, Het spel, het lawaai begint; de poppen gaan aan hot dansçn.
3705. De beren lopen orn zijn deur.

-Zijn crediteuren maken het hem lastig.
3706. Dik in de beren zitten.

Veel schulden hebben.
37O7. Er de beer in krijgen.

Beginnen te<< brommen>>, kwaad worden.
3708. Het is cen beer op sokken.

't ls een plomp, zwaarlijvig mens,
3709. Hoort ge de beren nog niet brommen ?

Wordt gij nog niet lastig gevallen door uw schuldeisers?
3710. Iets op de beer halen.

lets kopen zonder dadelijk te betalen.
3711. Ik ben hier altijd de becr.

Men heeft het alrijd op mij gemunt.
3712. Mijn beer begintlê dansen.

(2. N,) Ik begin hongerts krijgen.
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