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4221. Itij gaat niet over ijs vân één nacht. .'ftÏi is eeen waaËhals; hii wil in alles, wat hij doet, zeker
saân; È'ij beweer-t niets, zonder goede gronden.

4228. H,ii is één nachts ijs.'---' -- "Hij itién ma" ian de dag; hij staat met één voet in 't graf.

4229. lemand op het iis brengen.
Iemand misleiden, op verkeerde paden brengen.

4230. Onbeslagen ten ijs komen.
Iets o"ndernemen zonder behoorlijk voorbereid of toegerust
te ziiî.

4231. Op glad iis staan.
In gevaar verkeren'

4232. Zich op glad iis wagen''--' --iétJ'oËïn tiàt geîaarlijk is of waarvan q9n ge-en.verstand
ttèJnl ouer iets"spreke-n, dat men niet voldoende kent'

4233. Er liggen balken onder het iis-
ffàiljs isgeheel en al betrouwbaar.

3310. Als de kalveren op het ijs dansen.
Nooit.
z. b. : ln het laar een als de uilen prekgn.
Als Pasen en ?inksteren op één dag vallen.

t881. Kastelen op het iis bouwen.- --- --Bo;;en^op eeir grondslag gie spoedig bezwijken zal'
2465. M:et ite klompen van hct ijs bliiven.

Zich met iets niet inlaten.
2166. Met ziin klornpen op 't ijs komen.-'--' - -ô;iô"izich'tig 

hàndeien; iets onvoorzichtig aanvaarden'

2468. Wat doet hij met zijn klompen op het iis?
rt"i-it iiin eieeri schuld : wâarom-waagt hij zich op e€n
terrein, waarop hij niet thuis hoort?

J300. Wii ziin met onze koe van 't iis.
Êr kan ons niets meer deren.

4234. Op ziin getij vissen.
Op zijn kans letten om ze waar te nemen'

4235. Op ziin getii Passen.'---- -'iiie€n da? m"n op de bepaalde tijd aanwezig is-
4236. FÆn tii over de kabel laten gaan.

Niét aanstonds vertrekken ; plakken.
4237. Het tii laten verloPen.

De-gelegen heid laten voorbijgaan.
4238. Hii weèt ziin tij wel te kavelen.'---'---Hij *éèi iÛn slag te slaan; hij weet zijn tijd goed waar

te nemen.
4239. H:et komt als ebbe en vloeil.
-"-' -- i{;iË-"êèr it*i.setend, nu veel, dan weinig; oolc 

" 
het komt

onverwacht, Plotseling.
4240. Hii is aan het ebben.--"' --hii 

eâàt-Èà.d âèhleruit (in zijn zaken, in kennis, enz')'
4241. Geen-bâar komt hem te hoog.

Niets kan hem schaden.
4242, H:ii wil Ploegen oP de baren.-- -- -- Hii wil ie"ts doen, dat onmogelijk is'
4243. Geen-golf komt hem te hoog.--' --Hijîéenl, dat hij voor niemand behoeft te wijken'
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4244. De stroom volgen.
Met de meerderheid meedoen, zonder tc overleggen.

4245. lù{et de stroom afdrijven.
Zich door de mode of het voorbeeld van anderen laten
meeslepen; met de meerderheid meedoen.

4246. Tegen de stroom oproeien (a/.' opwerken).
Zich tegen de heersende mening verzetten; ook .' ondanks
verzet of wederstand streven naar het bereiken van zijn
doel.

4U7. '1 Is hier doodstroom.
Er is hier niets te doen; er is hier geen leven, geen bedrijvig-
heid.

4248. Yan de branding in de maalstroom geraken.
Van kwaad tot erger komen.
z. b. : Yan de wal in de sloot geraken.
Van de oever in de gracht geraken.

LICHT, VUUR.

4249. Er gaat mij een licht op.
lk begin het te begrijpen.

4250. Het grote licht is uit.
De zon is onder.

4251. Hij is geen licht.
Hij is dom.

4252. Iemand het licht betimmeren.
lemand de gelegenheid benemen om te schitteren.

J68. Iemand het licht in de ogen niet gunnen.
Hem zelfs het geringste misgunnen.

4253. lemand het licht uitblazen.
Hem doden.

4254. Iemand in het licht staan.
Hem benadelen.

4255. In zijn eigen licht stâân.
Zich zell benadelen.

4256. Dat kan het daglicht niet verdragen.
Dat is niet eerlijk.

4257. Iets bij daglicht bekijken.
Het zeer nauwkeurig bekijken, onderzoeken.

4258. Iets in een fraai daglicht plaatsen.
Het vergoelijken.

4259. F,en vuur als een baak.
Een helder vuur.

3329. F,en vuur om een os op te brailen.
Een groot vuur.

4260. Htj is in het vuur verguld.
Zijn gelaatskleur verraadt dronkenschap.

679. Iemanù het vuur na aan de schenen leggen.
lemand het zo moeilijk maken, dat hij zich niet meer weet
te redden.

4261. In vuur en vlâm schieten.
Boos worden.

4262. Kwaad vuur stoken.
Ophitsen.
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