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5065. Geen a voor een b kennen.
Het abc niet kennen; of : zeer dom zijn.

5066. Van atotz.
Van 't begin tot het einde.
z. b. : Yan alfa tot omegâ.

5067. Aafje is dood.
De kan is leeg, de drank is op.

5068. Aagt kent Trui wel.
Zij kennen elkander wel; ze zijn aan elkaar gewaagd.

5069. Het riekt er aangebrand.
(2. N.) Het is er niet pluis.

5070. Hij is er mooi aangebrand.
Hij is er lelijk terecht gekomen; hij is lelijk in de val gelopen.

5071. Bij lemand goed aangeschreven staan.
Bij iemand in de gunst zijn; door iemand op zekere waarde
geschat worden.

5O72.'t Is niet om aan te horen.
Het is onuitstaanbaar (van rede, vervelend gesnap of onaan-
gename klanken gezegd).

5073. Men kan het hem wel aanhoren.
Het is aan zijn spraak wel te bespeuren"

5074. Iemanil dwars aankijken.
lemand met afkeuring aanzien.

5075. Bij iernand aankloppen.
Een beroep doen op iemand om iets te verkrijgen.

5076. Vergeefs bij iemand aankloppen.
Vruchteloos aanzoek doen.

5O77. Er is geen aankomen aan.
van zaak .' zij is niet te bekomen.
van persoon.'hij is niet te genaken, het is niet mogelijk met
hem in betrekking te komen.

5078. Hij kan zo vreemd (of .' wonderliik) aankomen.
Hij kan zich onverwachts zo vreemd uitlaten, zulke wonder-
lijke aanmerkingen maken.

5079. Hii zaluzien aankomen!
}Jet zal u bij hem niet gelukken !

5080. Ik laat mij niets aannaaien.
Ik laat mij niets op de mouw spelden, niets wijsmaken.

5081. Iemand iets aanpraten.
Iemand iets op de mouw spelden.

5082. Veel aanstoot lijden.
Aangevallen worden, vijandige bejegening ondervinden.

5083, Een ander aanzicht geven aan iets.
Aan iets een ander voorkomen geven, het in een ander
licht stellen.

5084. Iemand ergens op aanzien.
Iemand aankijken als de persoon, die, op een bepaalde
grond, bijzondere opmerkzaamheid verdient. (.lyordt altijd
in ongunstige zin gebruikt).

5085. 't Is niet om aan te zien.
Het is onuitstaanbaar, nren kan er niet zonder vorontwaar-
diging getuige van zijn.

5086. Hij is nog aan het ABC.
Hij is nog zeer onervaren.
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