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4735. Altiid ile dwarsfluit spelen.
Dwarsdrijven.

3410. De harp aan de ezel geven.
Iets âan een ongesèhikt of onbevoegd persoon opdragen of
toevertrouwen,

3816. De (of : zijn) harp aan de wilgen hangen.
Het dichten staken, de dichtkunst laten varen.

4736. Op de Franse harp spelen.
(2. N.) Geen eten hebben.

4737. Alle klavieren âanroeren.
o"f :

4738, Geen klavieren overslaan.
Alle bijzonderheden in acht nemen, geen bijzonderheid
veronachtzamen; geen gelegenheid verzuimen of voorbij
laten gaan; ook : aan alles meedoen.

4739. De lier aan de wilgen hangen.
Zich nier langer met dichten bezighouden.
Zie ook hierboven, nr- 3846.

4740. IIet gaat als een lier.
Het gaat uitstekend; het gaat vlug.

4741. Iemand op zijn lier geven.
Iemand afranselen.

4742. Op zijn lier spelen.
(2. N.) Een kwade luim hebben.

4743, Daar zijn veel grepen op de luit, die nooit gespeeld zijn.
Een ichelm weét altljd iets nieuws (een nieuwe kunstgreep)
te bedenken.

a744. Al de registers uithalen.
Zijn slem zo luid mogelijk verheffen.

1745. In een ânder register spelen.
Het over een andere boeg werpen.

4746. Alle snaren zijn gespannen,
Alles is voorbereid.

4747. Alles op haren en snâren zetten.
Niet-s onbeproefd laten, alle zeilen bijzetten om zijn doel te
bereiken, zijn zin te krijgen.

4748. Die snaar moet men niet aanroeren.
Men moet hiervan niet spreken.

{149. E,en gevoelige snaar aânraken (o/.'aanroeren).
Oîer iets spreken wat iemànd sterk aandoet' waarovel hij
liefst niet hoort spreken.

4750. Er is een snaar ontsteld.
Er is iets niet in orde.

4751. Hii wilde er de snaren stellen.
Hij wilde de toon aangeven, alles regelen.

1752. M.en moet de snaren niet te sterk spannen.
Men moet niet te veel van zich (of van anderen) eisen
(vooral in geestelijk opzicht).

4753. Over een en dezelfde snaâr Yoortzagen.
Gedurig op 't zelfde onderwerp terugkomen.

4754. Ziin snaren wat lager stellen'
Zijn eisen, aanspraken lager stellen.
z. b. : F,en toontje lager zingen.

4755. Een kam op de snaren zetten.
Zich matigen.
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4756. Daar is hij mede gesnaaril,
Dat kan hû best gebruiken, dat had hij juist nodig.

4757. Nu ben ik weer gesnaaril.
Nu ben ik weer voorzien van het nodige.

4758. Op iets gesnaard zijn.
Er op gesteld, er mede ingenomen zijn.

{159. ]ù'Iet stille trom vertrekken.
In 't geheim vertrekken, zonder dat iemand het weet, -zonder zijn schulden te betalen.

4760. De eerste viool spelen.
Ergens de baas zijn; 't meest te zeggen hebben; het hoogste
woord voeren.

4761. Hij laat violen zorgen.
Hij leeft er onbekommerd op door.

4762. B,en hoge toon aanslaan.
Door zijn wijze van spreken hooghartigheid aan de dag
leggen.

4763. Vit een andere grondtoon spelen.
Van wat nieuws, wat anders spreken.

4764. Hct is nog ver van zingen.
Wij kunnen de uitslag nog niet verzekerd achten,

4765. Hii heeft er gedaan met zingen.
Hij wordt er niet meer bemind.

4766. Hij zingt altijil op dezelfde snaar.
Hij zeet altijd hetzelfde.

{167. Vit een geheel andere toonaard zingen,
Op geheel andere wijze spreken.

4768, Een toontje lager zingen.
Zijn eisen, aanspraken lager stellen.
Zie ook hierboven, nr.4754.

4769. Veel noten op ziinzang hebben.
Veel pretenties hebben, veeleisend zijn.
z. b. : Yeel liekens in zijn buik hebben.

4770. H.ij zingt altijd dezelfde deun.
Hij komt altijd op hetzelfde terug.

4771. Dat deuntje gaat te hoog.
Dat gaat te ver.

2843. lk zing geen twee deuntjes voor een cent.
Ik zeg het voor de tweede maal niet weer.

4772, 't Is het oude deuntie.
't Is weer net als altijd.

4773, Ziin hoogste lied zingen.
Wel in zijn schik zijn.

4174. Ergens geen liedie van dichten.
Geen reden hebben zich er over te verheugen of zich er op
te beroemen.

4775. Iilet liedie is uitgezongen.
De zaak is afgelopen, het is er mee gedaan.

4776. }Iet liedje van Sint-Jutmis zingen.
De moed laten zinken.

4777. H.et liedie van verlangen zingen.
Moeite doen om iets, dat men niet aangenaam vindt, uit
te stellen.
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