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4691. Buiten zijn boekie gaan.
Iets doen, waartôe men het recht niet heelt: ziin bevoeedheid
te buiten g?an; ook .' spreken over zaken die niet ;an .ie
orde zijn of waarvan mèn geen verstand heeft.

4692. Dat staat niet in zijn boekje.
Daarmee bemoeit hij zich niet; daar komt bij hem niets
van in,

4693. Een boekje van iemand opendoen.
Iemands misslagen en gebreken blootleggen.

4694. Hij heeft maar één boekje gelezen.
_,-_ ,- -Itij is erg bekrompen vàn geest.
4695. Hij,hourlt zich aan zijn boekje.

Gezegd van angstvallige, niet zellstandig denkende men-
sen.

4696. Iets op zijn boekje schrijven.
. -^_ _-.I"qr goed onthouden, iodat het vergeten noch vergeven wordt.
4697. Ziin boekje opendoen.

Zijn.zaken blootleggen; zijn mening zeg1en; ook : zijn
geheimen vertellen.

4698. Een dichter van de koude grond.
Een onbeduidend dichtèr; van zeer weinig betekenis.

4699. Dat ziet er geleerd uit.
Dat is een moeilijk geval, dat is een leliike histode.

4700, Dat mogen de geleeiden beslissen,
Daarover durf ik geen uitspraak doen, dat laat ik aan de
mannen van 't vak over.

fiOl. Ziin geleerdheid luchten.
Een ijdel vertoon maken van alles wat men weet.

4702. Hij rnaakt overal glossen op,
Hij heeft op allès zijn aânmerkingen of spotternijen.

4703. Men behoeft hier geen-glossen, de telst is klàar.
-Gezegd _wgnneer iemand iets verklaren wil, dat geen uit-
legging behoeft.

4704. Ergens zijn latijn in steken.
(2..N.) Er zijn geest mee bezighouden, er zijn hoofd mee
breken.

4705, Latijn verstaan.
Begrijpen wat men in bedekte, in korte woorden te kennen
wil geven.

4706. Veel letters gegeten hebben.

- Heel geleerd zijn; veel gelezen hebben.
4707. Daar schrijven geén pennen meer op.(2. N.l Hij is een man zonder eer.
4708. De pen neerleggen.

Niet meer in het openbaar schrijven.
4709. Het is in de pen.

Het zal geschieden.
4710. Hij heeft een welversneden pen.
._-_ _ Hij ïeeft een fraaie stijl, een goede schrijftrant.
4711. Iemand iets in de pen geven,

Hem. eL ongemerkt toe brengen een bepaald denkbeeld neer
te schrijven.

4712. ln de pen blijven,
O^n_uitgevoerd -of achterwege blijven van een voorgenomenof besliste zaak.
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4713. Men zou er rnet een pen op kunnen schriiven.
Gezegd van water dat spiegelglad is.

4714. Ziin pen in adderspog dopen.
Venijnige, boosaardige taal schrijven.

4715. Ziin pen in gal dopen.
Zeer scherp tegen iets (of iemand) schrijven; bittere, boos-
aardige woorden kiezen,

4716. Zijn pen tegen iemand scherpen.
Hem in geschrifte duchtig hekelen.

4717. Bii de tekst blijven.
Voet bij stuk houden.

4718. Hij geeft hem de tekst met d€ glos.
Hij geeft hem tekst en uitleg, vertelt alles tot in bÛzonder-
heden.

4719. Iemand de tekst lezen.
Hem scherp doorhalen, berispen.

4720. Iemand van de tekst helpen.
Iemand in verwarring brengen.

4721. Yan de tekst afdwalen.
Afwijken van het onderwerp, waarover men spreekt of
schrijft.

4722. Blii hem kunt gii nog wel schoolgaan.
Van hem kunt gij nog veel leren, hij blinkt ver boven u uit.

4723. H.ij is daar op zijn hoogste school.
Daar zal hij wel geheel en al bedorven worden,

4724. Uit de school klappen.
Iets overbabbelen; dingen vertellen die geheim moesten
blijven.

4725. Dat was een goede leerschool voor hem.
Daarbij heeft hij heel wat geleerd.

4726. De schoolmeester spelen.
Alles willen berispen en ordenen.
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4727. De bazuin steken.
De lol van iemand verkondigen.

4728. IIet gaat er altijd over b-dur.
Zelfs spoedeisende zaken worden daar steeds even langzaam
behandeld.

4729. Op de fluit spelen.
(2. N.) Niets krijgen, toekijken.

4730. Daar kunt ge naar fluiten!
Dat krijgt ge nooit terug.

4731. Naar iets kunnen fluiten.
Geen kans hebben het te bereiken.

4732. Iemand laten fluiten.
Tevergeefs laten roepen of wachten.

2864. Het gaat gelijk een fluitje van een oordje.
(2. N) Het gaat zeer gemakkeiljk, het gaat van een leien
dakje.

{133. Zij passen op elkaar als Harmen op zijn fluit.
Zij passen volmaakt bij elkander; ook in ongunstige zin :
ze zijn aan ell<aar gewaagd.

{134. Op Uilenspiegels fluit spelen.
Iemand voor de gek houden.
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