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,t151. Het kwam als een donderslag ult een heldere hemel.
Het kwam heel onverwachts,

4152. Van een scheet een donderslag maken.
Grote drukte maken van een kleinigheid'

4153. tt [s donderen met Kaatje.
't Is mis met die persoon of met die zaak.

4f54. Hij is te dom om te helpen donderen.
Hij is zeer dom.
z.b. : H.ii is te dom om voor de duivel te ilansen'

4155. Door elkander lopen als de bliksem.
Spottend g.ebeizigd van een verwarde of ordeloze troep.

4156. Iemand naar de bliksem iagen.
Iemand afsnauwen: ooli : ziin toekomst bederven,

4157. Dat was als een bliksemstraal uit een helilere hemel.
Dat was in hoge mate onverwacht.

4158. De barometer staat oD storm.
Er heerst een zeer'slecht humeur, een dreigende st€mming.

4159. De regen schuwen en in de sloot vallen.
Van kwaad tot erger komen.
z. b. : Yan de oever in de gracht geraken.

4160. Van de regen in de droP koPe4.
Van dë ene moeiliikheid in een andere komen, die nog
erger is.

2397. l|len maakt geen kap voor één regen. --
Voor een -kleinighèid maakt mén zr4k-een omslag niet. 

-

4161. Het regent alsof hét met bakken van de bemel wordt gegoten.
Het regent sterk.

4162. Het regent bakstenen.
Het regent zeer veel,

4163. Zo lopen de sooties als het regent.- 
Zo'Eaat hët zûlk een zaak-in zulke omstandigheden.

,tf 64. Wii krijgen saus.
Het zal wel gaan regenen.

4165. Daar zal de hagel naar slaan.
oit zal nie"t ongestraft blijven; de goddelijke wraak zal
daarover niet uitblijven.

4166. Voor de hagel duiken.
Zich bijùds bergen, in veiligheid stellen.

4167. Het ziin al hagebollekens en gekapt stro.
Zijn rede hangt niet aaneen'

4168. Afvailen als sneeuw voor de zon.
Zichtbaar en snel vermageren.

4169. Het verdwiint als sneeuw voor de zon.
Het verdwijnt snel, geheel en al.

4170, Zwarte sneeuw zien vliegen.
Tegenspoed hebben.

1098. De kou is uit de lucht.
Er is geen gevaar meer.

7J5. Hii heeft koude aan zijn voeten.
'Cezegd van iemanii die uit nood moet verkopen.

4171. lilat doet ge in de kou?
w;àiàfi-bèrnoeit gij u met zaken, die u niet aangaan (of
;t;ù; ge niets iêet)? waar laât gii u toch mee in?
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4172. De vorst heeft een gat.
De vorst is niet fel meer, de kracht van de koude is gebroken.

4173. Het zal vannacht een koekJe bakken.
}{et zal geducht vriezen.

WIND.

4174. Boven wintl zijn.
Voorspoed hebben.

4175. Daar is wind aan de lucht.
Men is braaf aan het pochen.

4176. Dat is maar wind.
Dat heeft niets te beduiden.

4177. De wind in het hoofd hebben.
Wild en woest zijn.

4178. De winrl is omgedraaid.
Hij is van gevoelen, gezindheid, partij veranderd.

4179. De wind van achter hebben,
Gelukkig zijn.

4180. De wind van voren krijgen.
Scherpe terechtwijzigingen, een uitbrander krijgen.

4181. De wind niet door de hekken laten waaien.
Elke goede gelegenheid te baat nemen; van alles partij
trekken.

4182. De wind speelt (o/ .' waait) in zijn zeilen.
Hij is voorspoedig, gelukkig; zijn zaken gaan vooruit.

4183. De wind waait daar uit geen goede hoek.
Het is daar niet in orde.

4184. De wind waait nu uit een andere hoek.
De omstandigheden zijn nu anders.

4185. Door de wind gaan.
Met een nat zeil lopen, beschonken zijn.

4186. Er de wind onder hebben.
Ontzag hebben, vrees inboezemen.

4187. Het gaat hem voor de winil.
Het gaat hem uitstekend, naar wens.

379. IJij heeft de wind vlak in 't oog.
Het loopt hem tegen.

1191. H.ij heeft zoveel wind, dat een molen er van zou omgaan.
Hij maakt veel drukte.

4188. In de wind schermen.
Veel en ijdel praten, snoeven.

4189. Met alle winden draaien.
Geen vaste overtuiging hebben, geen eigen mening hebben;
iedereen gelijk geven, met iedereen meepraten.

4190. Tegen wind en stroom varen.
Zich in een zaak steken, ondanks haar moeilijkheden.

4191. Van de wind kan men niet leven.
Men moet toch iets doen om de kost te verdienen.

4192. Yeel winil maken.
Pochen, onnodige drukte maken,

4193. Voor de wind en stroom varen.
Voorspoed hebben.

4194. Waait de wind uit die hoek?
Staan de zaken zo?
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