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4195, Wind en weder dienen hem.
Het gaat hem naar wens.

79. \ilind in het hooftl hebben.
Zich met hersenschimmen vleien.

2307. Zoals de wind is, waait zijn jasje.
Hij rvaait met alle winden mee.

4196. Weten uit welke hoek de wind waait.
Weten hoe het met iets gelegen is, hoe zaken staan, en
derhalve weten waar men zich aan te houden heeft.

4197. Hii weet van welke kant de wind komt.
Hij weet wie er achter zitten, enz.

2JJ5. De mantel naar de wind hangen.
Zich naar tijd en omstandigheden schikken.

288. Met zijn neus in de wind lopen.
Lopen vol fierheid, overmoed, verwaandheid.

4198. Dat zijn woorden in de wind.
Dat is ijdel gepraat.

4199. Het zal er waaien,
}{et zal er onstuimig toegaan, er zal hevig getwist worden.

42O0. H.et zal ook wel aan uw kantje waaien.
(2. N.) Uw beurt zal ook wel komen van iets te moeten
lijden.

WATER, IJS, GETIJ.
4201. Bang zijn zich aan kouil rvater te branden'

Overdreven voorzichtig zijn ; uit vrees voor een (denkbeeldig)
gevaar, alle mogelijke voorzorgen nemen alvotens iets te
ondernemen.

4202. Boven water en wind zijn.
Binnen zijn, in goede doon verkeren.

1490. Dat is water op zijn molen.
Dat dient hem.

4203. Door vele waters gezwommen hebben.
Van alles weten, slim zijn.

1349. H.et is water en melk.
Er zit geen pit in die zaak.

4204, IJet was of ik water z^g branden.
Ik rvas zeer verbaasd.

216, Het water komt hem tot aan de lippen.
De nood is bij hem hoog.

178. Het water komt mij in de mond.
Ik watertand er van.

229. I{et water loopt mij om de tanden'
lk heb er heel veel zin in (b. v. in lekker eten)'

4205, Het water over de dijk laten lopen.
Tranen schreien.

42A6. EIii is in alle waters gewassen.
Hij heeft veel ondervonden.

4207. Hij is weer boven water gekomen.
Hil is weer uit de nood; ook : hij is weer teruggekomen, na
lang alwezig geweest te zijn.

928. Hij zweet wâter en bloed.
Hij is erg bevreesd.

4208. In troebel water vissen.
Uit twist voordeel trachten te trekken.
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4209. Tussen twee waters zwemmenr
Noch de ene noch de andere partij aannen:en; iedereen
trachten tevreden te stellen.

4210. Tussen water en winil ziin.
Vy'eifelen, geen partij kiezen.

4211, Yeel water vuil maken om iets.
Veel onnodige drukte om iets maken.

4212. Yoor een ander in 't water springen.
Zich zelf ongelukkig maken voor een ander.

4213. Water in de ene en vuur in de andere hand dragen.
Onbetrouwbaar, dubbelhartig zijn,

4214. Ylater in de Rijn diagen,
Onnodig werk verrichten.
z. ô, .' Balken naar Noorwegen zenden.

1225. Watù in zijn wijn doen.
Zich een weinig temperen, zijn eisen verminderen; ook
zoete broodjes bakken.

4215. Water pompen in een mand.
Een nutteloos werk verrichten.

1216. Zich aan koud water branden.
Overal zwarigheden in zien.

4217. Zich op een gevaarliik water inschepen.
Iets hacheliiks ondernemen.

4218. Zij is zo gauw-als water.
Zij is erg bij de hand.

4219, Zii zijn als water en yuur.
. Het zijn gezworen vijandcn.
4220. Op elkaar gelijken als twee druppels water.

Sprekend op elkaar gelijken.
. z. ô. ; Elkaar gelijken als het ene ei het andere.
4221. Dat staat als een paàl boven water,

Dat is volkomen zeker ol natuurlijk.
4222. Dat tvâs een paal onder water.

Dat was een moeilijkheid die men niet voorzien had.
.1696. Spijkers op laag waterzoeken.

Vitten; ongegronde aanmerkingen maken; uitvluchten
zoeken.

4223. Iemand een steek onder water geven.
Iemand bedekt iets verwijten.

4224. Dat is de stok niet waâr men het water over draagt.
Daar gaat het niet om.

3604, Leven als een vis(je) in't water,
Onbekommerd leven.
z. b. : Leven als God in Frankrijk,
Leven gelijh een rnlris in 't meel.
Leven als mussen in 't zand..

3606. Naar iets snakken als cen vis naar het water.

4225.

4226.

Zeer sterk naar iets verlangen.
Goed beslagen ten ijs komen,

Goed ingespannen zijn, van alles voorzien zijn; ook : zich
goed voorbereid hebben op een taak, een onderneming.

Het ijs breken.
De voorganger, de wegbereider zijn, met iets een begin
maken.
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