
Als het regent en de zon schijnt 23: De deuren van het Paradijs staan
open

(with English summary)
Als het regent en de zon schijnt, 

staan de deuren van het Paradijs open.

In Turkije wordt gezegd: ‘De deuren van het Paradijs staan open’ en ‘De waarde en de genade
van het Paradijs is rijk’ en ‘Wie op zo’n dag sterft, die voert men in het Paradijs.’ ‘Alle wensen
worden aangenomen’, want ‘De wensdeuren staan open’, ‘Uit het Paradijs komen engelen’, ‘Uit
de hemel daalde de engel Gabriël neer op de aarde’ en ‘De engelen spelen en dansen.’ Ook wordt
er gezegd, dat de engelen het Paradijs vegen of dat men het veegt of dat men de Kaaba veegt of
dat de paradijsmeisjes tapijten weven. In Frankrijk gaan de poorten van Saint Paul open.1 In
Finland is het zomer in de hemel en volgens de Servische Zigeuners warmen de engelen zich.2 In
Zweden jubelen alle engelen Gods of ze dansen, zoals ook bij de Fin-Zweden. Bij de Finnen
danst men in de hemel. In Rusland zegt men, dat op die dag een gerechte man stierf, en in
Finland, dat ergens een of andere zalige ziel toegang tot de hemel kreeg, of dat de zalig
gestorvenen ter aarde besteld worden.3 In Turkije heeft men de spreuk: ‘Een komeet valt op
1 E-R Tür 3 (Cennet kapısı ‘hemeldeuren’: IV.c: la porte du Paradis); E-R Tür 2 (waarde); Tür1, gecorrigeerd naar
V.ai: ‘De paradijselijke roos (Cennetteki gül) bloeit op op de gezichten der namaz-bidders (ritueel gebed van de
Moslims). Zij, die op zo’n dag heenscheiden, worden hun zonden vergeven, krijgen geen straf, hoeven niet over de
Sirat-brug [die scherp als een zwaard is] en worden niet onderworpen aan de ondervraging, zij gaan het Paradijs in.
De zeer jonge kinderen, die op die dag sterven, zullen vragen, dat hun moeder en vader in het paradijs worden
toegelaten’; E-R Tür 4 (alle wensen = IV.b); E-R Tür 5 (wensdeuren: IV.a: portes de prière); E-R Tür 6 (engelen =
I.f); E-R Tür 7 (Gebrail = II.i); E-T Tür 1 (spelen, vgl. I.l); E-Ö Tür 2 (engelen = I.k); E-Ö Tür 3 (men = I.j); E-Ö
Tür 4 (Ka’be); E-Ö Tür 1 (kızlar ‘meisjes, dochters’ = I.d: Filles). In Wallonië gaat de deur van het paradijs open (la
porte du paradis est ouverte) bij de regenboog (ALW III, 123a). Tolley (2009, 311) maakt melding van een Sámi-
geloof: if in cloudy weather the sky suddenly clears from east to west along the Milky Way, it is said: “The door of
heaven is opening”, the souls of the dead are taken into heaven at that time.’ Tolley verbindt dit met de Melkweg als
zielenbrug, maar het is ‘regen en zonneschijn’! // Quand il pleut et il fait soleil, s'ouvrent les portes de Saint Paul.
Quand il pleut et il neige, s'ouvrent les portes de Saint Pierre. (environnement.ecole.free.fr; ook Dicton et proverbe
du jour 25 Janvier op www.des-tours-de-France) // wildan1 (USA, May 10, 2008): My grandfather used to say that
when you saw the rain falling at a distance when it was illuminated by the sun, you really were seeing souls of the
dead rising to heaven.
2 E-Ö Fin 1; E-Ö JugZig 1.
3 E-T Schw 1-2; 3: jubelen alle engelen; E-T Schw 4: dansen (met vervolg); E-T FinSchw 1; E-T Fin 1; E-R Rus 1,
2; E-R Fin 1; E-R Fin 2. Vaux Russian 3: dozhď popolam s solnyshkom – po utoplennike, libo pravednik pomer
‘Rain with sunlight deplores a drowned corpse, or the death of a man of virtue’ (Daľ 1989, II, 452). [popolam in
twee gelijke delen, dus evenveel regen als zonneschijn; ‘deplores’ niet in tekst: Evenveel regen als zonneschijn – van
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aarde, een of andere grote wijze man sterft’ evenals ‘Op dit moment sluit iemand zijn ogen voor
het leven toe’ en ‘in het Paradijs installeren zich Moslims’.4 In Litouwen sterft de koning of
sterven de heren; in Duitsland kummt ’n Eddelmann in ’n Himmel, terwijl in Denemarken een
priester sterft.5 Uit Spanje is de spreuk: ‘Regen en sneeuw, naar het graf van Esteban; het regent
en de zon schijnt, naar het graf van Faiol.’6 
Heeft de pottenbakker niet zo’n beste reputatie – gesproken wordt van een narrsche Pötter bij
een zonderling – helemaal geldt dat voor de kleermaker.7 In Mecklenburg, Thüringen en
Sleeswijk-Holstein wordt gezegd: nu kümmt ’n Snieder in ’n Himmel, in Kleve:

Dat regent bî Sünnenschîn, 
da kummt en Snider na’n Himmel.8 

Ook in Denemarken vliegt een kleermaker(sziel) naar de hemel (flyver der en skrædder[sjæl] til
himlen) of komt een kleermaker in het hemelrijk (Himmerig), levend, volgens sommigen. Ook

drenkelingen of de dood van een rechtvaardige]; cf. Ferro Ruibal 2007, 71: [O]s rusos din que esta choiva é o pranto
ante ante o cadáver dun afogado ou dun home virtuoso: дождъ пополам с солнышком – по утопленнике, либо
праведник помер. [O]s rusos digan: утопленники пересыкоют ‘os afogados resécanse’ (de drenkelingen drogen
zich) e os ucrainos ‘a alma do afogado está a secar’ (de ziel van een drenkeling is aan het drogen). De ‘drenkelingen’
zijn ‘verdronkenen’: ID., 87: ‘Os cadáveres resécanse, ~ están a secar’.
4 M-R Tür 1: Irgendeins von den Himmelszeichen (= Gök alâmetlerinden biri) = V.ab: Un météore; N-R Tür 1 =
V.aa: op dit moment sterft iemand; N-R Tür 2 = I.o; vgl. III.g: In zo’n jaar gaan de meesten der doden naar de hel,
vgl. N-R Tür 3: de meeste doden. Dit wordt in Raetië ook zo gezegd: Ziet men een ster vallen, dan sterft iemand op
dat moment (Caminada 1962, 70: R. Chr. IV, 995 nº504). Bij de Baćwa-Pygmoïden aan de Equator wordt gezegd:
bij het sterven van een groot iemand, dondert het in de verte. Ook wordt bij de dood van een grote de regenboog
(bokeka) aan het firmament zichtbaar (Schebesta, in ARW 32, 1935, 43). Wikipedia Sunshower: In Indonesian, the
phenomenon is the sign of someone who is rich and well known has died in the place where the sunshower
happened. So the sky is showing its condolences. // VS: the Northern Lights mean someone’s death.
5 M-R Lit 1; M-R Lit 2-3; M-R Deu 1 = N-SächsWb VI, 385, vgl. Röhrich 1973, I, 511: in Lüneburg: s kummt ‘m
Edelmann in ’n Himmel (Ein Reicher kommt nach der Bibel bekanntlich schwerer in den Himmel [ook volgens het
volksgeloof, zie KHM 167: Das Bürle im Himmel; AT 802: The Peasant in Heaven. On the arrival of the rich man
there is song and dance, because of the rarity of such an event. Vgl. Seiler 1922, 336: Ein Fürst ist so selten im
Himmel, als ein Hirsch in eines Armen Küche. Große Herren kommen am sichersten in den Himmel, wenn sie in der
Wiege sterben.]); M-R Dän 1. // [?] Ours down here is, A Rich man ’s gonna die! Don't know what rain on a sunny
day has to do with a dying rich man, but it never fails. A rich man dies that day, weird. // Gilbert (Baytown, Texas;
06-21-2012): Would hear my grandmother, mother and older folks when I was a child, and still hear it today saying,
An angel just went to heaven. I still hear it said when it rains and the sun out.
6 I-R Sp 1: a la bassa de l’Esteve, ~ del Faiol. Mannhardt 1858, 270 nt. 1 merkt op, dat op een van de Sporaden voor
Bretagne plotseling een grote verwarring ontstond in de lucht (bliksems) en gezegd werd, dat een machtige was
gestorven. ParemioRom: Plou i neva, la bassa de l'Esteve; plou i fa sol, la bassa del Pinyol (Catalan): Llueve y
nieva, la balsa de[l] Esteban; llueve y hace sol, la balsa de[l] Pinyol. Comments: Localizado en la Granadella. La
elección de los nombres propios se debería a la rima. La Granadella, Les Garrigues [Las Garrigas], Lleida [Lérida],
Catalonia, Spain. (Pratis i Sobrepere, Joan / Joan Cervera i Batariu / Albert Manent i Segimon, Lèxic de
meteorologia popular a les Garrigues, 2008, 67).
7 MecklWb VI, 459: Ümmer ’n Spitzbow; de Katt lett dat Musen nich, de Schnirer lett dat Stählent nich; du kümmst
hinner de Höll, wo de Sniders up de Abenplat (ovenplaat) trummelen; Gewiß hahl mi dei Snider! Overigens is er een
Nederlands spreekwoord: De potschrapers komen niet in den hemel. (Har I, 302b), waarmee gierigaards worden
bedoeld, die niets voor de armen overlaten. Potters zijn vrekken, die hun geld oppotten.
8 L-R Deu 1 (MecklWb VI, 1101 = II, 802; Sl-HoWb IV, 964 en IV, 71); ThürWb V, 1295: Wenns bei Sonnenschein
regnet, dan komt ein Schneider in den Himmel. L-R Deu 2 = Wander III, 1592 nº3 (Kleve: Dat regent bî
Sünnenschîn, da kummt en Snider na'n Himmel); vgl. L-R Deu 4 = Wander III, 1597 nº108 = IV, 627 nº18: so kommt
ein Schneider in den Himmel (naar Simrock nº8291); vgl. L-R Deu 3 (Saksen); L-R Deu 5 (Engelse vert.); L-R Deu
6: Sl-HoWb IV, 641: Nu fọhrt en golden Snieder in’n Himmel. Röhrich 1973, I, 511: Nu kümmt ’n Snider in ’n
Himmel (Es kommt ein Schneider in den Himmel; Schlesw.-Holst., Sachsen). RheinWb III, 639: Et es ene Schnider
en der Himmel gekomme MGladb; ID. VII, 1598: Et könnt ne Schneider en der Hemmel SNfrk, Rheinb-Lüftelbg; ~
en de Höll Geld, Mörs.
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wordt gezegd, dat een kleermaker himler ‘hemelt’ oftewel dood gaat, zoals ook wordt gezegd
(dør der en skrædder, evenals in Zweden) of dat hij in de hel (i helvede) komt of erheen vliegt of
vaart. Soms worden dingen bijgevoegd: Dan gaat een kleermaker naar de hemel of ook twee
dagvaarders (stævningsmænd) naar de hel; of: er gaat een kleermaker naar de hemel en een
schoenmaker (of een smid) naar de hel; of ook: een zeeman naar de hemel en een kleermaker (of
bij de Fin-Zweden een schoenmaker) naar de hel.9 Ook zo los wordt gezegd: ‘Er vaart een
smid(sziel) ter helle’ of ‘een zeemansziel vaart naar de hemel’, in Noorwegen: ‘Een zeeman vaart
naar de hemel’, in de VS a sailor is going to heaven en bij de Fin-Zweden: ‘Een zeeman krijgt
toegang tot God.’ Bij de Zweden komt een zeeman naar huis. Bij de Russen verdrinkt iemand. In
Denemarken wordt ook gezegd: ‘Er komt een koopman in het hemelrijk.’10 In het Rijnland, waar
ze ook van de Schnider weten, zeggen ze ook: kömmp ene Bur en den Himmel, maar het kan ook
en de Hell zijn. In Duitsland krigt de Düwel Affkaten in de Hölle, of kriggt de Düwel ’n
Advocatenseel. Ook wordt in Denemarken gezegd: ‘Het regent schoenmakersjongens neer.’11 De
9 L-R Dän 3; 2: (ziel); L-R Dän 1: Himmerig; L-R Dän 4-5: levende; L-R Dän 6 (vgl. 3, 1) met veel bronnen; L-R Dän
7: himler; L-R Dän 8: dør (L-R Schw 1: Nu är en skräddare död); L-R Dän 9-12: helvede; L-R Dän 13. stævningsmæ;
L-R Dän 14: skomager; L-R Dän 15-16: smed; L-R Dän 19: sømand; FinSchw 2.
10 L-R Dän 18, 17 (ziel); L-R Dän 20: Baadsmands Sæl; L-R Nor 1: saa farer en Sømand til Himmelen; L-R USA 1;
L-R FinSchw 1: då slipper igen sjömand till Gud; L-S Schw 1: så kommer en sjöman hem; N-R Rus 1-3; L-R Dän 21.
11 RheinWb VIII, 212 (Geld, Kemp, Mörs). De opmerking is onduidelijk: boer (snijder), hemel (hel). III, 770: ~,
kömmt enne Bur in de Hell (Geld, Mörs). I, 542: Wenn et regent on de Sonn schinnt, kömmt ene Bur in de Höll Geld-
Wetten. L-R Deu 8, 7: Röhrich 1973, I, 511: De Düwel kriggt ’n Advokatenseel (Oldenb.); L-Q Dän 1: Kuusi
interpreteert ‘Schuhmacherjungen werden geboren’, maar drenge zijn grote jongens, ‘lads’, dus schoenmakerknechten
of leerlingen. Bovendien wordt het gewoonlijk gebruikt, zoals in het Nederlands ‘het regent pijpestelen’ (of
‘bakstenen’, in het Engels: It’s raining cats and dogs), waarvoor in het Russisch wordt gezegd: ‘Het regent ouwe
wijven’.(Jersjow 1976, 6). In Aken Et rent jong Düwelcher, in Keulen et rent, als wenn elf Düwelə los wöre
(RheinWb VIII, 1152f); vgl. ID. III, 635: et rent (regnet) et Blo vom Himmel erunner Saar. Van de website
www.mijnwoordenboek.nl/dialect/ heb ik hetvolgende: trehent puupestelen (Zeeuws); 't regent bloskus (Sint-Niklaas);
't regent awwiever (Maastrichts); Aa waave reigene (Sint-Katelijne-Waver); da got ier au wivven regenen (vrasens);
et regelt aa vrouli (Sinttruins); 't regent neig, 't regent aa wijven (Sint-Niklaas); aa vrolaaj raengere (Munsterbilzen –
Minsters); et reigert aa waaven (Westels); t rint oude wuvn (Iepers); ut rèigent aw wiever met kloompen aan
(Lanakens) [vgl. Har II, lxxva: Al regende het oude wijven met klompen. Men zegt dit als aandrang, wanneer men niet
tegen de uitvoering eener zaak opziet. I, 361a. Ik zal daar gaan, al regende het vorkijzers (of: baksteenen).]; het
rijgerd ouw mujers (Balens); et reigert klaan gaaten (kleine geiten) (Westels); trint kattejoengn (kortemarks); 't Zit
effen dikke, 't Goa kattejongen spuien (= Het gaat zo dadelijk regenen; West-Vlaams); 't regnt mullejoengn (West-
Vlaams); Treënt molljong' ns (Evergems); tregent mollejoeng (Ostêns); 't go mollejoengn reegn (=de lucht wordt
zwart en het zal hevig regenen; Ostêns); 't go mollejoengn braakn: 't gaat zo meteen stortregenen (gezegd als de hemel
helemaal zwart ziet, zoals voor een onweer) (='t Gaat mollejongen braken) (Klemskers); het reint pupestelen (=het
slagregent) (Werviks); Het reigent kole (=regenval rond Pinksteren) (Sint-Katelijne-Waver); 't es katte oen gèubelle
(Hals). // French weather sayings, like it's raining cats and dogs: Il pleut à boire debout. Il pleut des cordes. Il pleut
comme vache qui pisse. Il pleut des grenouilles, pleuvoir à vache qui pisse, il pleut à seaux. Il pleut des hallebardes. Il
pleut comme des vaches qui pissent. In Zuid Afrika hadden ze vroeger het Nederlandse dit reën ou wywe met klompe,
maar er zijn geen klompen meer en men zegt nu: Dit reën ou meide met knopkieries (rassisties) (A.F. Prinsloo,
Spreekwoorde, Kaapstad 2004, 291). WAT VI, 501: Een knopkierie is een ‘kierie [‘stok, staaf’], met ‘n betreklik
groot, swaar, ronde knop a/d een end – gebruik deur primitiewe volke as jag- en vegwapen, en b/d S.A.polisie, weral
vroeër, aan naturelle konstabels voorsien as (nood)wapen; vandaar soms gebruik met simboliese waarde ter
aanduiding van ruwe, primitiewe geweld, mag, of ook van primitiwiteit (vgl. knots, knuppel, kolf); ID. 502: Dit reën
oumeide met (en) knopkieries; dit reën bakstene; dit reën katte en honde (naar het Engels); XI, 873: oumeid Bejaarde
bruin of swart vrou, dikw. so ’n persoon wat in diens is as huishulp (rassisties, verouderd, as aanspreek- of
verwijzingsvorm); oumeide met knopkieries reën (tans as rasisties aangevoel) Baie hard reën. Ook V, 658: Kieriebui,
baie swaar, harde bui reën: dambrekerbui. Vgl. ook: Het regent met bakken, Eng. It’s raining in buckets, of: in sheets
(Hornby, 109, 802: sheet, wide expanse (of water, ice, snow, flame, etc.), in Fins: sataa kuin saavista kaataen, lett.
‘het regent alsof kuipen (saavi, tub) worden leeggegoten’, vgl. satoi kaatamalla, het regent dat het giet’, Eng. it is
pouring; Pools: ulewa, plensregen (ulewać, afgieten). In het Frans: Il pleut à bouteilles is in de Franche-Comté: des

Cor Hendriks, Als het regent en de zon schijnt 23: De deuren van het Paradijs staan open (PDF Jan. ’17) 3

http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Engelsen kennen al sinds het einde van de 16e eeuw het gezegde: In rain and sunshine cuckolds
go to heaven, en in de roman Tom Jones van Henry Fielding (1749) valt te lezen: and I fancy the
captain may go to heaven when the sun shines on a rainy day. Afgeleid lijkt me het in
Herefordshire genoteerde gezegde: ~ the cuckoos are going to heaven.12 In Sleeswijk-Holstein is
een eenmalig opgetekende variant: Bi Sünnregen kümmt ’n Judenseel in ’n Himmel. De Joden
worden in Spanje verbonden met regen en vorst, want als het regent en de zon schijnt, dan is het
huwelijk van de herder, maar als het regent en het vriest, dan is het huwelijk van de Jood.13 In het
Rijnland wordt gezegd: Et es en schin Mädchen bei der Düwel en de Hell komm (Er is een mooi
meisje bij de duivel in de hel gekomen).14

bouteilles sur l’eau; des bouillons; des boucles; des boules; des bulles; des cloques; des chandelles, of ook: il
bouteille; la pluie bouteille; les boucles se font, etc. In A5: Il pleut des morilles au Creux (ALFC c. 29); WbElsäs II,
242: Es tut Krotten rëgnen und Katzen haglen. In J.v.Lennep, Ferd. Huyck, 151: Het regent handspaken en oude wijven.
Een handspaak is een wapen: ‘... het waren al handspaken en korte pieken en enterbijlen...’ (ID., 154). In Drente: ’t
Regent gres en kievietseier (Borger), gres en eendeeier (Hoogh.); het regent grüs en eendeier (Koekange), gres en
eenteneier (Buinen). (Dr.Bl. 22, 1927, 60; 69) Rond Denekamp: ’t Reggent grös en èèneneier, buitengewoon
groeizaam voorjaarsweer (Dr.Bl. NS 1, 98). Van een leraar aan het gymnasium Daventriense: ’t is weer veur grös en
pielenten, mals voorjaarsweer met regen (ID., 116; piel, roep van de eend, Brabants poele). Het regent koedreet en
ganzeneijeren. Men zegt dit, te Groenlo en omstreken, bij het vallen van een’ malschen regen. (Har II, xxviiia) Er is
ook de spreuk: Aprilsche buijen geven gras en eendeneijeren. (Har II, lxxxib) Het kan wel varkens regenen: de lucht
ziet zoo zwijnachtig. (II, 39a; III, 284b) // Julie Terstrip from Industry, IL: My grandfather used to say that when a big,
heavy rainfall came in the summer it was a goose strangler. // Zweeds (myrpou, 2014): Spöregn (Regn means rain and
Spö means "giving someone a beating") (deleted, 2014): Spö in the way you use it is originally dialectal, the spö in
spöregn refers to a thin cane or rod (like the instrument used in caning, "Bli slagen med spö", which is where the
dialectal meaning originates from) like in metspö (fishing rod). The name is referring to the cane-like appearance of
heavy rain. Bulgaria (coolnoodle, 2014): Вали като из ведро - It's raining like it's coming out of a bucket. (translating
this is hard because it is in some kind of dialect and I've never really thought about the literal meaning). Russia
(orthoxerox, 2014): it's pouring as if from a bucket, льёт, как из ведра. J. Kruijsen, Woordenboek van de Limburgse
Dialecten, 2004, III,4.4, p. 67: motregenen = oudewijven regenen (Leopoldsburg). Op www.woorden.org: Ostêns:
tregent mollejoeng; Geels: 't regent aa waaven; Eernegems: t' zeijkt oede wuvn; Kortemarks: trint mollejoengn; West-
Vlaams: 't regnt mullejoengn; Mestreechs: 't regent awwiever; Westels: et reigert klaan gaaten (kleine geiten);
Evergems: Treënt molljong' ns; Liwwadders: ut regent ouwe wieven en hânspaken; Vlijtingens: het reingelt aa
weever; Iepers: t rint oude wuvn; Sinttruins: et regelt aa vrouli; Sint-Niklaas: 't regent bloskus; Westels: et reigert aa
waaven; Kortemarks: trint stroent met aksjes.
12 N-R Eng 1 (James Howell, Proverbs, London 1659); div. bronnen; N-R Eng 3: The Cuckolds are going to heaven
(1870: In my childhood in West-England); N-R Eng 2, met vermelding van T. Otway, Soldier of Fortune, 1681: All
cuckolds go to heaven, that’s certain. C-R Eng 1 (cuckoos). Vgl. G-T Eng 1: The piskies dance and cuckolds go to
heaven (uit Cornwall). Cuckold ‘hoorndrager’ (man, meestal op leeftijd, wiens (jonge) vrouw hem bedriegt). Zij
hebben of brengen geluk (Lean’s Collectanea II, 49f: luck had horns; cuckold’s luck; 77: If you be a cuckold, it is an
argument you shall be much made of: you shall have store of friends, never want money. Gezegd worden: A
cuckold’s haven; dance in the cuckold’s row; to wear a cuckold’s hood; to get a cuckold on the high bench; a
cuckold will not drown; a cuckold has no gall. Whiting, Proverbs..., Camb.Mass 1968, 111. F.P. Wilson (ed.), The
Oxford Dictionary of English Proverbs, Oxford 1970, 159: Cuckolds go to heaven. In rain and sunshine (1591;
1623). Frans: cocu, in: une veine de cocu: veel mazzel. Zie Shakespeare, Much ado about nothing, II.1: ‘there will
the devil meet me, like an old cucold, with horns on his head, and say: Get you to heaven, Beatrice; get you to
heaven: here’s no place for you maids.’ // VS: This phenomenon is also said to denote that cuckolds are going to
heaven; on being informed of this, a loving wife cried out with great vehemence, ‘Run, husband, run!’ Catalan
(verdaguer): ploure a bots i barrals (more or less: raining barrels and vessels).
13 I-R Deu 1 (ziel); K-O Sp 2, 3; vgl. K-O Sp 1: alleen regel 1: huwelijk van de herder. In Zuid Afrika wordt ook
gezegd: Daar gaan weer ’n Jood hemel toe, [maar dit wordt] gesê by ’n skielike stilte in ’n geselskap, [in het Engels]
there is an angel passing over (A.F. Prinsloo, Afrikaanse Spreekwoorde en Uitdrukkings, Pretoria 1997). In
Nederlands: Er gaat een dominee voorbij (Laan 1977, 70f); er loopt iemand over mijn graf (Laan, 119) of er loopt
een hond over mijn graf, gezegd als men een plotselinge rilling over de rug voelt gaan [zoals bij de stilte in het
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English summary

In Turkey they say, ‘The doors of Paradise are standing open’ and ‘The value and the mercy of
Paradise is rich,’ and ‘Who dies on such a day is brought straight into Paradise.’ ‘All wishes are
accepted,’ because ‘The wishing-doors are standing open.’ ‘From Paradise angels arrive,’ ‘From
Heaven the angel Gabriel alights on earth,’ and ‘The angels play and dance.’ Also it is said that
the angels sweep Paradise or that Paradise is being swept or that the Kaaba is being swept or that
the paradise-girls are weaving carpets.
In France the gates of Saint Paul open [themselves]. In Finland there is summer in heaven and
according to the Serbian Gypsies the angels are warming themselves.
In Sweden all God’s angels rejoice, or they dance, like with the Fin-Swedes. With the Fins there
is dancing in heaven. In Russia they say that on that day a just man died, and in Finland, that
somewhere some blessed soul is getting access to heaven, or that the blessed deceased are being
buried. In Turkey a maxim exists: ‘A comet drops on earth, some great wise man dies’, as well as
‘On this moment someone is closing his eyes for the last time’, and ‘In Paradise the Muslims
settle themselves.’
In Lithuania the king dies, or the lords die; in Germany a nobleman arrives in heaven, while in
Denmark a priest dies. From Spain comes the maxim: ‘Rain and snow, to the tomb of Esteban; it
rains and the sun shines, to the tomb of Faiol.’
The tailor has a bad reputation. In several areas in Germany they say, ‘now a tailor arrives in
heaven.’ Also in Denmark a tailor(‘s soul) is flying toward heaven or a tailor arrives in the
kingdom of heaven, alive, according to some. Also the Danes say that a tailor ‘heavens’ i.e. dies,
as is also said: a tailor dies, also known in Sweden, or that he arrives in hell or is flying or going
in that direction. Sometimes things are added: Then a tailor goes to heaven or also two summon-
servers go to hell; or a tailor goes to heaven and a cobbler (or a smith) goes to hell; or also: a
sailor goes to heaven and a tailor (or with the Fin-Swedes a cobbler) goes to hell. Also
unconnected they say, ‘A smith(‘s soul) goes to hell’ or ‘a sailor’s soul goes to heaven’, in
Norway: ‘A sailor goes to heaven’, in the US a sailor is going to heaven, and with the Fin-
Swedes: ‘A sailor is getting access to God.’ With the Swedes a sailor is coming home. With the
Russians someone is drowning. In Denmark they also say, ‘A merchant arrives in heaven.’ In the
German Rhineland, where they also know of the tailor, they also say, ‘a farmer arrives in
heaven,’ but it can also be in hell. In Germany the devil gets lawyers in hell, or the devil gets a
lawyer’s soul. In Denmark they also say: ‘It is raining down cobbler’s boys.’ The English know
already from the end of the 16th century the saying, ‘In rain and sunshine cuckolds go to heaven,’
and in the novel ‘Tom Jones’ by Henry Fielding (1749) we can read: ‘and I fancy the captain may

gezelschap] (Van Dale 1984, 969]. Met een ‘hond’ wordt vaak een mens bedoeld: geen hond = niemand.
Harrebomée (I, 256) heeft: Daar springt een kikker over mijn graf. In Denekamp en omgeving kent men de
uitdrukking Jödden-Hemmelvoort als variant van St-Juttemis (= nooit), met het argument dat de Joden geen
Hemelvaartsdag vieren. (Dr.Bl. 2, 99) In Sleeswijk-Holstein spreekt men van de hemelvaart van een kleermaker
wanneer een gesprek plots afbreekt (of bij het zien van een regenboog). In Nordseeland is de uitdrukking Der foer en
Skræder til Helvede een verklaring voor een sterrenregen geworden. (Kuusi 232) // lisarea (06-07-2013; Juggalo
Town USA): My grandparents used to say a goose was walking over your grave when you got the shivers (a jokey
explanation for the phenomenon). // Das Wörterbuch der Idiome: Deshalb heißt es, wenn etwas Seltenes geschieht,
wenn bei Regen die Sonne scheint oder eine Stockung im Gespräch eintritt: Nun kommt ein Schneider in den
Himmel. www.operone.de/spruch/1110.html: Wenn es regnet bei Sonnenschein, so kommt ein Schneider in den
Himmel. www.operone.de/spruch/1109.html: Wenn es bei Sonnenschein regnet, so kommt ein Schneider in den
Himmel.
14 RheinWb VIII, 1151: Goar-Oppenhsn.
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go to heaven when the sun shines on a rainy day.’ A derivation seems to me the saying recorded
in Herefordshire: ‘the cuckoos are going to heaven.’ In Schleswig-Holstein there is a once
recorded variant: ‘With sun-rain a Jew’s soul arrives in heaven.’ The Jews are in Spain connected
with rain and frost, because when it rains and the sun shines, then it is the wedding of the
shepherd, but when it rains and it freezes then it is the wedding of the Jew. In the Rhineland they
say: ‘There has come a beautiful girl to the devil in hell.’
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