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EXPLANATION OF THE HIEROGLYPHICS.
No good; too poor, and know too much.
Stop,—if you have what they want, they will buy. They are pretty
"fly" (knowing).
Go in this direction, it is better than the other road. Nothing that way.
Bone (good). Safe for a "cold tatur," if for nothing else. "Cheese
your puttee (don't talk much) here.
Cooper'd (spoilt) by too many tramps calling there.
Gammy (unfavourable), likely to have you taken up. Mind the dog.
Flummuxed (dangerous), sure of a month in "prod," prison.
Religious, but tidy on the whole.

(Overgenomen ?tit de „Slang Dictionary".)
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ANWIICISMEN EN AMERICANISMEN.

SLANG. CANT. COLLOQUIALISMS AND IDIOMATIC
PHRASES.

VOoRAFGEGAAN Do( )1Z. EEN KO RTE GESCHIEDENIS VAN CANT EN SLANG
EN EEN IBEKN( WYE SPRAAK- EN KLANKLEER VAN HET LONDENSCHE
DIALECT, GEVOLGI) DoOR EEN LUST DER MEEST VOORKOMENDE
ENGELCH-INDISCHE WOORDEN.

Supplement op alle Engelsch-Nederlandsche Woordenboeken.

AMSTERDAM.
S. L. VAN LOGY.
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H. GERLINGS.

VOORWOORD.

Toen mij door de uitgevers gevraagd werd. de bewerking van een
woordenboek van Slang en Cant op mij te nemen, besloot ik een
proeve van bewerking te geven. waarvoor ik reeds geruimen tijd materialen
had bijeenverzameld. Naarmate de moeilijkheden rezen, vermeerderde
ook mijn belangstelling voor en liefhebberij in dien arbeid. Het werd mij
duidelijk, dat de grens tusschen Cant en Slang moeilijk was aan te duiden,
dat Slang weer geleidelijk overging in Colloquialisms. terwijl deze vaak
spoedig een plaats vonden in goed proza, en stelde ik daarom voor het
het oorspronkelijke plan, in verband hiermede, te wijzigen. Door verdere bespreking werden er Americanismen en Engelsch-Indische woorden
bijgevoegd zoo ontstond ten slotte het volledige plan voor het thans
gereed liggend woordenboek.
In hoeverre ik geslaagd ben in de taak die ik mij gesteld heb, laat ik
anderen ter beoordeeling over. Aileen wil ik wijzen op de weinige en
dikwijls onvoldoende aanwezige bronnen, en op de moeilijkheid om te
beslissen wat een plaats behoorde in te nemen in dit woordenboek en
wat beter was weg te laten.
Omtrent dit laatste nog een enkel woord. De beer C.

STOFFEL te

Nijmegen,

was zoo vriendelijk mij, na inzage van de drie eerste afleveringen, er. op
te wijzen, dat meer Colloquialisms en minder Cant het werk nuttiger voor
den gebruiker zouden maken. Van dien goeden rand — en ik kan niet nalaten
den geleerden schrijver hierbij openlijk mijn dank te brengen voor de moeite,
die hij zich bij die gelegenheid wel heeft willen getroosten — heb ik naar beste
krachten gebruik gemaakt en dit verklaart de verandering van toon in de

volgende afleveringen en het tamelijk groote aanhangsel, voor zoover
de eerste letters betreft.
Volkomen bewust van de onvolledigheid van mijn werk, geloof ik toch
(dat velen het met vrucht zullen kunnen raadplegen. Zooals ik reeds zeide,
veel hangt of van persoonlijke opvatting. De bijvoeging : „Supplement op
alle Engelsch-Nederlandsche woordenboeken," heeft mij somtijds geleid
tot het opnemen van woorden of uitdrukkingen, die volgens de meening
van anderen misschien hadden kunnen wegblijven ; anderzijds heb ik
wellicht uitgeschoten, wat sommigen verwacht hadden te vinden.
Hen, die werkelijk gelooven, dat dit woordenboek nuttig kan zijn, noodig
ik beleefd uit mij hunne op- of aanmerkingen, nieuwe woorden of uitdrukkingen, Americanismen enz., te doen toekomen om ten dienste van
alien daarvan later een goed gebruik te kunnen maken, met de verzekering
dat ik gaarne alle welgemeende bemerkingen met dankbaarheid zal aannemen en met alien ernst overwegen.
Moge dit woordenboek een welwillend onthaal vinden en zich vele
vrienden verwerven.
Amsterdam, December 1895.

M. E. BARENTZ.

Verklaring der letters.
P. = Proza, d. i. erkend zuiver Engelsch.
S. = Slang.
C. = Cant.
Waar geen letter is achtergevoegd, behoort het woord of de uitdrukking
tot de colloquialisms of familiar expressions, die de groote klove tusschen
Proza en Slang vullen.
De woorden zee, leger enz. duiden aan dat de voorafgaande woorden
of termen alleen, of speciaal in dien zin, in de marine, het leger enz.
gebruikt worden.

=orte Gescladeciends
VAN

SLANG EN CANT.

In deze „korte geschiedenis van Slang en Cant" zal ik mij boofdzakelijk
houden aan de tamelijk uitvoerige hoofdstukken, door den uitgever van
the Slang Dictionary aan dit onderwerp gewijd. Hoewel dit Dictionary
zelf in vele opzichten bij zijn tijd ten achter is, geloof ik toch dat
er omtrent de geschiedenis van Slang en Cant niet veel meer te zeggen valt.
Slang is volgens dien schrijver afgeleid Of van de Zigeunertaal Of van
het Fransche woord 1 a n g u e. Volgens anderen is het echter afgeleid
van Slang : de ketenen om de beenen van misdadigers ; vandaar : de
misdadigers zelf en ten slotte : de taal door dezen gesproken. Het is de
taal van de hoogere standen. van het leger en de marine. van de universiteiten, van de journalistiek, van het tooneel, van winkeliers en last not
least van de lagere standen. Er is nauwelijks een stand of beroep in de
maatschappij zonder zijn eigenaardig Slang.
Cant daarentegen is de taal van dieven en vagebonden. In de laatste
jaren wordt het echter vaak moeilijk de juiste scheidslijn te trekken.
,,De termen „Cant" en Canting" zijn waarschijnlijk afgeleid van Chaunt
en Chaunting — de zeurende toon of stembuiging aangenomen door
bedelaars met het doel geld te verkrijgen door geveinsde ellende." Wat
betreft de beteekenis van Cant = femelarij, hiervan geeft de Spectator
de volgende afleiding: „Volgens sommigen is Cant afgeleid van Andrew
Cant, die, volgens het zeggen, Presbyteriaansch geestelijke was in een
onontwikkeld gedeelte van Schotland en die door oefening en praktijk
het vermogen — alias de gave — had verkregen om op den kansel te
spreken in een dialect, dat door niemand anders verstaan werd dan door
degenen die tot zijn gemeente behoorden — en nog niet eons door alien.
Sinds Cant's tijd heeft het woord een ruimere beteekenis verkregen en
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wordt daaronder verstaan alle geschreeuw en gelamenteer, in 't kort,
iedere wijze van bidden en prediken gelijkende op die van de onwetenden
onder de „Presbyterianen." Een andere anecdote luidt als volgt: Volgens
deze leefden omtrent het midden der 17e eeuw een zekere Alexander
en Andrew Cant, die beweerden dat zij, die weigerden tot het „Covenant"
toe te treden, uit de kerk moesten worden verbannen en dat zij, die het
gebedenboek gebruikten, moesten worden vervloekt. Docli, in hun gebed
voor den maaltijd bidden diezelfde Cants „voor alien die vervolging
moesten leiden om hun godsdienstige overtuiging." (Mercurius Publicus,
No. IX, 1661). De anecdoten zijn opmerkelijk, ofschoon wij alle reden
hebben te veronderstellen dat de prediker zijn naam te danken had aan
zijn wijze van spreken en niet omgekeerd. Zooveel is tenminste zeker
dat Ben Jonson (1574 - 1637) reeds het woord Cant gebruikt in den zin
van „vaktaal" en to cant als het gebruik maken van tot een yak behoorend (hier: medisch) slang. Voor het oogenblik echter kunnen wij volstaan
met de afleiding aan te nemen van chaunt, de huilend-vleiende toon der
bedelaars; temeer daar de woorden chaunting, -- publieke luide bedelarij — en chaunter — een vagebond en straatbedelaar — nog bekende
termen zijn.
Er is alzoo verschi] tusschen Slang en Cant. Het eerste is de vluchtige
taal, die met de tijden en de modes verandert en door lieden van iederen
stand, door armen en rijken, door onwetenden en geleerden, door hoogen laaggep]aatsten gesproken wordt. Het laatste is de taal die beperkt
is tot de hefie des yolks. Cant is oud; Slang is altijd nieuw en steeds
wisselend.
Een groot gedeelte van de Cant-taal is afgeleid van de Zigeunertaal, die
door reizende benden in de regeering van Hendrik VIII Engeland werd
ingevoerd. De Zigeuners brachten de gave van waarzeggerij en de —
voorgewende — gave van het vinden van gevonden voorwerpen mede ,
maar zij brachten ook het groote voorbeeld van luiheid, vagabondisme,
diefstal en bedrog. Geen wonder dat de slechtste bestanddeelen der toenmalige maatschappij alras hun voorbeeld volgden. En evenzoo is het
gemakkelijk te begrijpen, dat bij de voortdurende ontmoetingen die tusschen
Engelschen en Zigeuners plaats hadden, een talenmengsel ontstond waarvan nog vele hedendaagsche Cant-termen zijn afgeleid. Maar niet alleen
de Zigeuners hebben hun stempel op die taal gedrukt. De internationaliteit van de slechtheid heeft aanleiding gegeven tot een wonderlijke vermenging van volken en dus ook van talen en zoo worden in Cant weergevonden sporen van : Hollandsch, Schotsch, Fransch, Italiaansch, AngelSaksisch, Hindostansch en de Lingua Franca of bastaard Italiaansch, dat
te Genua, Triest, Malta, Konstantinopel, Smyrna, Alexandria en andere
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havens aan de Middellandsche Zee gesproken wordt en dat op zichzelf
reeds een mengsel was van Grieksch, Duitsch, Spaansch. Turksch en
Fransch.
Wat Slang aangaat, hiervan is het minder eenvoudig eenigen oorsprong
aan te geven. Alles wat de gemoederen in beweging brengt, een populair
boekwerk of tooneelstuk, een welgelukte aardigheid, al deze en vele andere
redenen kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van een min of meer
groote verzameling van Slang-woorden, die, naarmate zij meer of minder
in den sinaak vallen, van blijvenden of voorbijgaanden aard zijn. Zelfs
Bijbelsche uitdrukkingen hebben aanleiding gegeven tot Slang-termen,
terwijl ook verkeerde uitspraak het hare er toe heelt bijgedragen.

RHYMING SLANG.
-,--,---..._-■ -•---.-,,

Behalve het Slang, dat in dit werk is opgenomen, bestaat er nog een
rhyming slang, dat speciaal gesproken wordt door de verkoopers van
straat-litteratuur en de handelaren in verschillende artikelen die op straat
en markt de goegemeente in verbazing brengen door hun welbespraaktheid. Het eenig opmerkelijke hieraan is dat het rijmwoord w e g g e 1 a t e n
wordt, zoodat daisy roots wordt d a i s i e s, Christmas card wordt
Christmas enz.
Wij laten hier een lijst van eenige dier woorden volgen, ofschoon wij
moeten oprnerkzaam waken, dat niet alleen dit „rhyming slang" van zeer
ephemeren aard is, maar bovendien in vele gevallen geheel afhankelijk
is van den spreker en er dus geen enkele reden bestaat waarom b.v.
het rhyming slang voor steak zijnde Ben flake niet door dezen of genen
gewijzigd zou worden tot John cake of zoo jets dergelijks. Ik heb in
onderstaand lijstje dan ook slechts eenige typische voorbeelden gegeven,
waarvoor ik meende een goede autoriteit te hebben. Daar dit slang echter
noch in de litteratuur voorkomt, noch in die klassen van de maatschappij
waarin de gebruikers van dit woordenboek ooit zullen verkeeren, geloof
ik dat niemand dit betreuren zal. Ten einde het rijm goed te doen uitkomen geef ik niet de vertaling, maar het woord waarvoor het rijmwoord
in de plaats treedt. Deze woorden zijn alle zoo eenvoudig, dat degeen, die
dit boek gebruikt, daar zeker wel geen bezwaar in zal lien.
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Ten slotte wil ik hier nog wijzen op een nieuw soort van Slang door
den uitgever „Centre Slang" genoemd en dat hierin bestaat, dat de middelste klinker beginletter wordt en voor de rest letters worden bijgevoegd
naar willekeur. Wegens gebrek aan gegevens kan ik hiervan echter geen
voorbeelden geven.
Abraham ('s willing), shilling.
Artful (dodger), lodger.
Battle (of the Nile), tile (hoed).
Bushy (Park), lark.
Chevy (Chase), face; Ook chivy of
chivvy.
Christmas (Card), guard.
Dai,y roots, boots.
Ding-dong, song.
Elephant's (trunk), drunk.
Everton (toffee), coffee,
Finger (and Thumb), rum.
Carden (gate), magistrate.

Hounslow (Heath), teeth.
I'm afloat, boat of coat. Ook Inner.
Jack-a-dandy, brandy.
Lump (of coke), bloke (man).
Mince pies, eyes.
Never fear, beer.
Over the stile, sent for trial.
Paddy (Quick), stick of thick.
Raspberry (tart). heart.
Rory o'Nore, door of floor.
Sky(arocket), pocket.
Sugar (and honey), money.

BACK SLANG.

Een ander soort van slang en nog wel een dat, volgens denzelfden
autoriteit, in de laatste jaren nog al veel verspreid is, is het „back-slang."
Dit bestaat hierin dat de woorden achterste voren geschreven — of beter
uitgesproken worden. Om den toehoorder, zoo mogelijk nog meer te
mystificeeren worden bovendien sommige lange woorden verkort en woorden
van een lettergreep die eindigen op twee medeklinkers gewijzigd door
invoeging van e of verplaatsing der letters. Zoo is b y. een shilling in
,back-slang" generalize en wordt verkort tot g e n, terwijl pound wordt
omgezet tot dun op en cold en drunk voor den dag komen als d e 1 o c
en k e n n u r d. Andere woorden nemen weer de e als beginletter aan
waardoor girl b y . gewijzigd wordt tot e l r i g ; terwij1 ten slotte h aan
het begin van een woord wordt beschouwd als te zijn voorafgegaan
door een c waardoor hat wordt omgekeerd tot tat c h en b y. half tot
flatch.
Ook hiervan laten wij een klein woordenlijstje volgen, meer ter wille
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der volledigheid dan wel in het idee dat een der beoefenaren ooit hiervan
eenig praktisch nut zal hebben of er eenig gebruik van zal kunnen of
willen maken. 1k zal dan ook slechts volstaan met de munten.
Flatch, halfpenny.
Yannep, penny.
Owt-yanneps, twopence.
Erth-yanneps, threepence.
Roaflanneps, fourpence.
Evif of ewif-yanneps, fivepence.
Exis-yanneps, sixpence.
Nevis-yanneps, se venpence.
Tealel' of theg-yanneps, eightpence.
Enin-yanneps, ninepence.
Net-yanneps, tenpence.
Nevele-yanneps, elevenpence.

Evlenet-yanneps, twelvepence.
Generalize, shilling.
Yannep-Hatch, three-halfpence.
t-yannep-Hatch, twopence-halfpenny.
Gen or eno gen, one shilling.
Owt gens, two shillings etc.
Yenork, crown.
Flatch-yenork, half-a-crown.
Flatch a dnnop, half a pound.
Dunop, pound.

Bekllopte Spraak- en Klankleer van het Lolidensch dialect.

Toen deze bijlage in het prospectus toegezegd werd, was het le deel
van het uitstekende werk van den heer C. Stoffel Studies in English"
nog niet verschenen. In de hoofdstukken III en IV van „Slang and its
Congeners" behandelt de geleerde Schrijver ,,Spelling and Pronunciation"
en „Grammar" op dusdanige wijze dat mij, zoo alle bezitters van dit
Woordenboek ook dit Studiewerk in eigendom hadden, weinig to doen
zou overblijven. Daar dit echter misschien niet het geval is, wil ik hier
zoo beknopt mogelijk laten volgen wat ik indertijd uit verschillende werken
en door eigen studie bijeengebracht heb.
A. KLANKLEER.
I. Klinkers.
1. Lange klinkers worden vaak verkort by.:
I dunno voor I don't know — tuppenny voor two-penny — pun voor
pound of pounds — dessay voor dare say.
2. A. — De a ondergaat in de uitspraak van de volgende woorden,
de veranderingen die met eursieve letters zijn aangegeven :
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Rather, rayther. — famous, fymous. — Madam, mum, mim, mem.
—Pa,
Par; umbrella, umbreller; Ma, Mar; Maria, Marian — Breakfast,
breakfus; half, 'arf; laugh, larf. — Ask, ax, arks.— All, orl; raw, roar;
awful, orful; drawing, droring. — What, wot, vot. — Extra, extry.
3. E. — De e-klanken en combinaties geven deze wijzigingen :
Elite, erleet. (Stoffel.) — Here, year, yere. — Serve, sarve. — Area,
airey. — Really, railly. — Heard, heerd, hearn. — Mercy, iiiussy, zie r.—
Gets, gits. Yes, yus. — Pretty, pooty.
4. I. — Girl, gal. — First, fust, zie r.
5. 0. — Bij de o klanken en samenstellingen valt op te merken :
Governor, g uvener. — One, 'un. — Lord, Lor, la, law, laved. — Soldier,
soger, soger, sodger. — Dog, dawg. — Horse, hoss, oss, zie r. — Poor,
pore. — Common, kimmon. — Cover, kivver. — Worse, wuss, zie r. —
Potatoes, pertatoes, taturs, taters. — 01 = 1. — Oil, ile ; point, pint;
hoist, hist; join, fine; spoil, spile. — Ow, ou = er, — Widow, widder ;
fellow, feller; hollow, holler. — You, yer. — Lord, Lud. — Worship,
washup.
6. U. — Just, jest, fist ; such, sech, sick — Duke, juke. — Russian,
roo3han; Prussian, prooshan. — Due, cloo; nuisance, noosance; deuce,
loose; tune, toon; Tuesday, Toosday, Chooseday.
II. Medeklinkers.
1.
2.

D valt weg in ole voor old. — Indian, Injin; Duke, zie u.
G = K. — Nothing, nothink; anything, anythinie.

3. H. — Onder de volksklassen is een tamelijk algemeen gebruik de
h wegtelaten, waar zij behoort te worden uitgesproken en te plaatsen
waar zij niet behoort te staan. Wij zullen hiervan slechts eenige voorbeelden geven :
horse, orse, oss; workhouse, work'us; engine, hingin — off, ho/f;
education, hedgercation; hour, hour; air, hair.
4. N. — Chimney, chimbly. — Certain, certing; captain, capting.
—Mornig,
mornen.
5. Q. — Equal, eleal.
6. R. — Het uitlaten van r achter den ii-klank : first, fust; curse, cuss;
burst, bust; worst, wuss; worst, ?Rust; purse, puss; mercy, mussy. —
Ook in : horse, hoss. — Het omgekeerde vinden wij in : off, orf; Pa, Ma,
etc., zie a. — You, yer. — Barrow, barrer zie ow. — Girl, gal, zie i.
carn't, zie a; chance, charnce.— Raw, roar, zie a. — Morsel, mossel.
—Can't,
7. T. — Breakfast, breakfus, zie a. — Fact, Tack. — Gentlemen,
gen'lmen. — Th. — Nothing, nuffin, zie g.
8. -V veranderd vaak in w: Vermint, warmin; Valuables, walables;
very, wery.
9. W verandert vaak in v: well, yell; where, ,vere. Soms valt de w
uit als in : woman, 'ooman, 'oman; inwards, innards.
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Po, par, pro wordt per: Potato, pertato ; particular, pertickler; professor.

perfesser.
Letters en lettergrepen worden weggelaten:
a: agreement, 'greentent
e: poetry, potry. — Ex: exactly,

; excuse, 'wise.
i: business, bioness.
o: memory, mem' ry ; history, histry; obliged, 'bliged; policeman, pleseinan.
in regular, reg/ar; unfortunate, unfortnit ; suppose, spose.
be: because, 'cause, 'coss. — in: instead, 'stead.
em : embezzlement, bezelment.
Let ook op: handkerchief. hankercher. — Thank you, thankee.
d' ye see. — By and by, bime-by. — Impertinent. imperent. —Doyuse,
—Don'tkw,
dunno. — Hospital, horsespittle (Stoffel). — Don't you know,
don'tcher know. — What do you, ?codger. Zoo ook : theayter voor
theater ; contrairy voor contrary.
Than =
by. more than. more'n.
Invoeging heeft plaats voor den uitgang ous en eenige andere en wel van
een i by. tremendious, yrierious,flaviour. Zoo ook : parient. — Tremendous, tremendious, tremenjus. Let ook op : drownd voor drown;
scholard voor s c h o l a r. Somewheres, anywheres. Howsoinever,
Wotsontever.
SPRAAKKUNST.

Hierbij hebben wij to wijzen op de volgende vulgarismen:
Het plaatsen van s achter den len Zen pers. enkv. en len, 2en en
3en pers. meerv. van een werkwoord in den Ind. Pres., terwij1 in den
3en pers. enkv. de s wordt weggelaten : I takes, you does, we makes,
they says »l am . he go.
Verder : He haves. — He don't. — You was. — Ile were.
Is in plaats van are. — Me voor
— Them voor those, (by. them fellers)
en they. — Him voor he. — Her voor she. — We voor
— Be voor am.
That = zoozeer : he were that huffy.
De volgende verkeerde imperfecten en verleden deelwoorden zijn op
to merken:
seed voor s a w ; know'd voor knew; heerd voor heard; kep voor
kept; swep voor swept; slep voor slept; done voor did; anew
voor sno we d.
drove voor driven; know'd voor known; took voor taken;
wrote voor written; friz voor frozen; rode voor ridden;
fell voor
en; beat voor beaten.
Tegenwoordige deelwoorden met a- vinden wij bv. in : a-coming,
a-goin(y), a-doin(g) etc.
Verder : ain't voor is not, am not, are not en hare not. Ook verde'.
verbasterd tot haint. — Taint = it is not.
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They'se = they are. — We was, you was, they was. — I warn't, you

warn't, they warn't.
Als bezittel. en wederkeerende voornaamw. vinden -wij: hisn his;
hem = hers; ourn = ours; yourn = yours; theirn = theirs ; hisself = himself ; themselves = themselves.
Verder: this of these here en that of those there in plaats van
this, these, that en those.
Bij de bijvgl. nw. vinden wij trappen van vergelijking met er en est
die onjuist zijn als: knowinger, littler, wusser (worse) etc. — Bijvoegl.
naamw. als bijwoorden gebruikt: He got up quick, he was reg'laiflum»toxed.
Like = as b y. like I told you.
Nor — than b y. worse nor.
As = that, who, what: That's the cove as.. ; that's the sort of thing as. .;
them as = those who; I was told as I could.. ; it's a rare mess as
the room is in.
What = that, which, who, whom: I know a cove what has.. ; the trouble
what they takes.. ; just like them what you showed me.
On = of; I've herd on it.
To have wordt soms in den progressive form gebezigd: I'm having a
jolly time of it.
Soms vinden wij eenerzijds een opeenstapeling van negatieven, terwijl
in andere gevallen de ontkenning geheel is weggelaten, b y.: 't aint so
dusty neither en more I do voor no more I do.
To be something to do with, iets uit te staan, iets te makers hebben niet.
To be done with something, ergens mee klaar zijn, mee afgedaan hebben.
On in uitdrukkingen als on the mend, on the move, on the boil in plaais
van mending, moving, boiling wordt vaak gevonden.
Men bedenke wel dat hier voorbeelden gegeven zijn en dat men dus
allicht woorden kan vinden, die niet zijn opgegeven, doch naar 't zelfde
model zijn gevormd. Het is een beknopte schets en niet meer.

WOORDENBOEK
DER

ENGELSCHE SPREEKTAAL.
A.
A 1, het allerbeste ; als bijvoegl. nw.: hoogst, uiterst, in de hoogste mate ;
politieagent, (in deze beteekenis zeldzaam.) (S.)
Abergoin of abrogan verbastering van aborigines, inboorlingen. (A. S.)
Abeyance. -- In abeyance, zonder bewoner of bezitter ; onbeheerd. (P.)
Abigail, gezelschapsjuffrouw, kamenier ; in het bizonder eene die haar meesteres in allerlei intriges behulpzaam is, of haar daartoe aanspoort.
Able-wackets, soort van kaartspel onder matrozen.
Aboard. — To fall aboard of, tegen het lijf loopen, te gemoet komen
(zeemansterm).
All aboard, geheel, volledig. (A.)
Abode, (verblijf). — To make abode, wonen, verblijven. (P.)
Abolitionist, voorstander van de afschaffing der slavernij. (A.)
Aboriginal, Indiaan. (A.)
About, (bijna). — To send one to the right about, iemand (link de waarheid
zeggen.
About right, flunk, ferm, degelijk (S); goed (A).
To give it anybody about right, iemand een flunk pak slaag geven. (S.)
About town, de stad (in het bizonder Londen) druk bezoeken. A man
about town, iemand die veel in hoogere kringen verkeert en gebruik maakt
van de genoegens die deze aanbieden ; man van de wereld, bon-vivant.
Above. — Above board of above deck, openlijk, zonder bedrog of streken. (P.)
Above one's bend (A.), of Above one's huckleberry (A. S.) boven iemands
macht.
Above par, boven pari; uitstekend, bizonder goed. Ook above the mark.
Abraham man, een krankzinnige, die verpleegd werd in the Abraham
Ward van Bethlehem Hospital en die op sommige dagen mocht bedelen;
thans een vagebond, een bedrieger, die krankzinnigheid voorwendt, om
het medelijden op te wekken. (S).
Abraham Newland, een Engelsche banknoot, naar den naam van een
vroegeren kassier van de bank. (S.)
1
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Abraham sham of to sham Abraham, ziekte of gebrek voorwenden. In
't algemeen : huichelen, veinzen, onwetendheid voorwenden. (S.)
Abroad. — All abroad, in de war zijn, de kluts kwijt zijn, van de wijs zijn.
The schoolmaster is abroad, kennis, degelijk onderwijs neemt meer en
meer toe, wordt meer verspreid. (P.)
Absquatulate, wegloopen, zich uit de voeten maken. (A. S.)
Acadian, inwoner van Nieuw-Schotland.
Accident maker, journalist, die verzonnen ongelukken voor zijn courant
schrijft. (S.)
Accidental, (toevallig) iernand, die door een noodlottig toeval is omgekomen. (politieterm.)
Accord. — Of one's own accord, uit eigen beweging. (P.)
According to Cocker, Gunter (A.), Hoyle (A.), volgens Bartjes ; goed en
correct gedaan, volgens den regel. Cocker en in Amerika Gunter, waren
groote meet- en rekenkundigen.
Account, (rekening) waarde. (A.)
To account of, waardeeren, op zijn juiste waarde schatten. (P.)
To give a good account of, slagen in, succes hebben met, overvleugelen.
The terrier gave a good account of the rats, de terrier slaagde erin
verscheidene ratten te dooden.
To lay one's account with, ergens op rekenen, jets met vertrouwen
verwachten, of te gemoet zien. (P.)
To take an account of, onderzoeken. (P.)
To turn to account, partij trekken van, zijn voordeel doen met. (P.)
Ace, (Aas). — To be within an ace of, ergens zeer nabij zijn.
Ace of spades, (schoppen aas) weduwe in den rouw. (C.)
Not an ace, geen zier.
Acknowledge, (erkennen). — To acknowledge the corn, de waarheid van
een verklaring of een beschuldiging erkennen. (A.)
Acknowledgement money, in sommige gedeelten van Engeland: een som,
betaald door huurders van land bij den dood van den eigenaar, als
erkenning van hun nieuwen heer.
A cock-bill, bengelend, schuin, op een oor. (zeeterm).
Acquisition, (aanwinst) prettig mensch in gezelschap.
Acres, lafaard. Van Bob Acres in Sheridan's Rival s. (S.)
Across lots, langs den kortsten weg, op de snelste wijze. (A.)
Across-country, op 't open veld (sport).
Act. — In act of, gereed tot, op het punt van. (P.)
In the act of in the very act, op heeterdaad. (P.)
To act up to, handelen volgens, vervullen, voldoen aan (verwachtingen b.v.) (P.)
Ad, verkorting van advertisement, advertentie. (Drukkersterm.)
Adam, de zwakheid, die de menschelijke natuur eigen is.
Adam and Ere, figuurtjes, die men uit den kop van een garnaal kan halen.
Adam's ale (Engl.), Adam's wine (Schotsch), water.
Adam tiler, helper van een zakkenroller. (C.)
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Not to know a man front Adam, iemand volstrekt niet kennen.
Addle. — Addle-brained. addle-headed, addle-pated, niet goed bij '1 hoofd,
verward.
Addlepate, vervelend, sufferig, dwaas mensch.
Addle-plot, spelbreker. (P.)
An addle egg, een windei. (P.)
Address. — To address one's self to, zich wenden tot, spreken met. (P.)
To pay one's addresses to, het hof maken. (P.)
Admiral of the Red, iemand, wiens roode gelaatskleur aanduidt, dat hij
een liefhebber van den drank is. (S.)
Admire, (bewonderen) verbaasd zijn, zich verwonderen over; gaarne willen . (A )
Adobe of Adobie, gedroogde aarde, die in Z.-Amerika bij het bouwen
gebruikt wordt. (A.)
Adrift. — To send one adrift, iemand afwijzen, wegzenden.
To turn adrift, losmaken (van een boot), ontslaan, de wijde wereld
insturen.
Adullamite, spotnaam voor de leden van het Parlement, die zich in 1866
van de liherale partij afscheidden, omdat zij het niet eens waren met
Gladstone's Reformbill.
Adulterer, vervalscher, (A.) Valsche afleiding van adulterate.
Advance. — To be in the advance, in prijs stijgen. (P.)
Advise. — To advise with, met iemand to rade gaan. (A.)
To have a subject under adrisement, een zaak in bedenking hebben. (A.)
Affection (to), liefde of genegenheid hebben voor. (A.)
Affinity, een man of vrouw, voor wie iemand van het andere geslacht
een sterke neiging of hartstocht gevoelt, voorgevend, dat zij door de
natuur voor elkander bestemd zijn. (A.)
Affygraphy. — It fits to an affygraphy, dat sluit als een bus. (S.)
Afire. — She was all afire, zij was door het woedende heen.
After. — After a fashion, in zijn soort.
After Night, verkorting van after nightfall, dus : 's avonds. (A.)
Afterings, droesem.
Afternoon Farmer, een luiaard, iemand die den besten werktijd laat
verloren gaan.
Against. — Against the grain, tegen den draad in ; tegen iemands wensch
of natuurlijke geaardheid.
To go against the grain, tegen de borst stuiten.
Agee, schuins. To have one's hat agree, den hoed op een oor hebben. (S.)
Aggerewators, verbastering van Aggravators, haarlokken, die door venters, orgeldraaiers enz. gedragen worden, en van de slapen naar het
oor toe loopen. (S.) Ook Newgate Knockers of Number Sixes genoemd.
Aggravate, (verergeren, verzwaren) mishandelen. (A.)
Aggregate. — In the aggregate, door elkaar genomen, gezamenlijk. (P.)
Agog. — All agog, in opgewonden toestand, in rustelooze spanning.
To be agog on, reikhalzen naar.
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To set agog on, belust maken op.
Agony. — Agony column, de kolom, in de courant, waar de advertenties

voor vermiste, weggeloopen personen enz. instaan.
At agony point, bij het meest interessante gedeelte (v. e. kaartspel).
Zie verder p i 1 e.
Agreeable, (aangenaam) geneigd zijn tot, gunstig gestemd zijn voor.
To make the agreeable to, zich aangenaam maken bij.
Aground. — To be aground, moeten ophouden bij gebrek aan stof, hulpmiddelen enz. b y. bij een redenaar.
To run aground, aan lager wal raken, in ongunstige omstandigh. komen.
Agur-forty, verbastering van aqua-fortis. (S.)
Ahead. — Go ahead, vooruit maar ; in orde. (A.) In Eng. all right.
Air. (lucht) — To air, pochen met, laten luchten. (P.)
In the air, in de lucht zitten, heerschend zijn, overal gevonden worden.
In de krijgskunde: zonder bescherming of steun. (P.)
To take air, ruchtbaar worden. (P.)
To take the air, een luchtje scheppen. (P.) Ook To go for an airing.
Airy, verwaand, snoeverig, fatterig; onderste verdieping. (S.)
Akimbo. — With arms akimbo, met de armen in de zijden. (P.)
Alabaster, (albast) luciferspot.
Albany beef, vleesch van den steur : het geliefkoosde voedsel in Albany. (A.)
Albert of Albertchain, korte horlogeketting, die aan een knoopsgat van
het vest hangt.
Album, vreemdelingenboek. (A.)
Alderman, (wethouder) halve crown (2 sh. 6 d.) ; lange pijp ; kalkoen. (S.)
Aleberry, ale, gekookt met sulker en geweekt brood.
Alert. — On the alert, op zijn hoede. (P.)
Alewife, visch behoorende tot de haringachtigen, soort van bokking ; ook
wel verbasterd tot old wife.
Alight. — To catch alight, in brand raken.
Alive. — Look alive! haast je wat! Let op!
Alive and kicking, levend en wel ; ook levendig en lastig.
Alkali-desert of -land, een van de groote woeste streken in Colorado en

Nevada, die geheel bedekt zijn met alkali. (A.)
All. — To be all one, geen verschil maken, precies herzelfde zijn.
All age stakes, wedren, waaraan paarden van elken leeftijd kunnen

deelnemen. (Sport.)
All alive, levendig.
All along, van het begin of ; den geheelen tijd. (P.)
All along of, alleen tengevolge van, de schuld van. (P.)
All and sundry, alien zonder onderscheid. (P.)
All any more, heelemaal op of weg. Ook wel verkort tot all. (S.)
All the better, zooveel to beter ; in plaats van so much the better. (P.)
All but, bijna, zoo goed als. (P.)
All flower water, koeienurine als remedie gebruikt.
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All fired (1y), buitengewoon, verbazend. Verbastering v. hell-fire d. (S.)
All fool's day, de le April. (P.)
All hands high of hoy, alle hens op dek ! (zeeterm.)
All hollow. To beat all ho 11 o w, verre overtreffen, uitmunten boven,
geheel in de schaduw stellen, verslaan.
All in all, hoogst, oppermachtig, van het hoogste belang ; geheel en al;
het liefste dat men heeft. (P.)
All in the wind, besluiteloos, weifelend.
All (in) my eye, verkorting van a 11 (i n) my eye and Betty
Marti n. Een uitroep om ongeloof te kennen te geven; onzin ! gekheid ! Verbastering van Oh! m i h i b e a t e Martin e, het begin van
een Katholiek gebed. (S.) Ook all round my hat.
All good, veldspinazie. Ook Mercury Goose foot en Good King Henry.
All of a heap — zie h e a p.
All out, geheel, verreweg, b.v. All out the best of the lot. (S.)
All-over, volmaakt, geheel en al. (S). All over the place (the shop) hetzelfde als all there. Ook hies en daar en overal. (S.)
All-overish, zich onplezierig gevoelen, zonder bepaald ziek te zijn. Ook
het gevoel, dat men heeft, wanneer een belangrijke zaak op het punt
staat beslist te worden. Men noemt het ook wel feeling all over alike
and touching nowhere. (S.)
All possessed, bezeten. Verbastering van hell-possesse d. (A.)
All round of all round my hat, veelzijdig ontwikkeld ; in alle opzichten
(S.) — Zie all m y eye.
All round man, iemand, die van alle markten thuis is.
All serene, een straatuitroep, zonder bepaalde beteekenis, die men
vroeger in Londen vaak hoorde. (S.)
All sorts of, uitstekend, bekwaam, slim, buitengewoon. (S.)
All there, knap, flunk, opperbest, voor zijn taak berekend. (S.)
All to pieces, geheel en al, volmaakt. Van roeiers zegt men : they
go all to piece s, als zij van slag raken. Anders beteekent gone
a 11 to piece s, bankroet, geruineerd. (S.)
All to smash, bankroet, gerulneerd. (S.)
To go on all fours, op handen en voeten loopen. Van een vergelijking
zegt men dat it goes of runs on all fours, als zij in alle opzichten
opgaat, dus een die op pooten staat. (P.)
All's well that ends well, eind goed, al goed. (Spreekw.)
When all comes to all, in het ergste geval. (P.)
Alley, verkorting van nine-pins alley, kegelbaan ; achterbuurt; knikker met
roode adertjes, verbastering van alabaster. Men noemt deze ook taw.
Alleyite, bewoner van een achterbuurt.
Turn-again alley, blinde steeg of blind laantje.
Alley-tor, knikker (voor alley-taw).
Allot. — To allot, denken, veronderstellen. (A.) To allot upon, beslissen.
Allow. (toestaan) — To allow, verklaren, verzekeren, volhouden. (A.)
To allow for, rekening houden met. Ook to make allowance for. (P.)

Alls.
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To allow of, aannemen, toestaan. (P.)
Ails, verbastering van all sorts: jenever, die in gemeene kroegen tegen
den halven prijs verkocht wordt en samengesteld is uit bezinksel, restjes
uit glazers of flesschen enz. (S.) ; vermogen, bezitting.
Almighty, groot, machtig, kolossaal. (S.)
Almighty Dollar, macht van het geld ; hartstocht voor het geld; geld. (A.)
Almsbasket. — To live on the almsbasket, van de liefdadigheid Leven.
Along of — zie a 11.
Aloof, op een afstand. To stand of keep aloof, niet meedoen aan. (P.)
Alsatian, wonende in, behoorende tot Alsatia: een dievennaam voor
Whitefriars, Londen, een verzamelplaats van allerlei slechte sujetten. (S.)
Alt. — To be in alt, in opgewonden toestand verkeeren.
Ambassador of commerce, handelsreiziger.
Ambish (to), verlangend of eergierig zijn. (A.) Van : to be ambitious.
Ambs-ace of ames ace, dubbel aas ; tegenspoed.
American Tweezers, een werktuig, door hoteldieven gebruikt, waarmee
zij de baarden afknippen van de sleutels, die in de sloten steken, zoodat zij een van binnen gesloten deur van buiten kunnen openen. (C.)
Amiss. — To take amiss, kwalijk nemen. (P.)
Amunition bread, shoes etc., brood, schoenen enz., die door het gouvernement worden aanbesteed ten dienste der soldaten.
Ammunition-leg, houten been. (leger-sl.)
Anatomy, bizonder mager, uitgeteerd mensch, skelet, boonenstaak. (S.)
Ancient of Days, God, de Godheid. (P.)
Andrew Millar, oorlogsschip. (S.)
Anecdotage, praatzieke ouderdom (van anecdote met een zinspeling op
dotage — kindschheid). (S.)
Angel. -- Angel bed, ledekant zonder stijlen.
Angel's gear, vrouwenkleeren. (zeeterm.)
Angry. — He that is angry without a cause, must be pleased without
amends, wie kwaad wordt zonder reden, wordt goed zonder gebeden. (Spreekwoord.)
Angular party, gezelschap met een oneven aantal gasten.
Animal spirits, opgeruimdheid, die het gevoig is van gezondheid en
levenslust. (P.)
Anklejacks, laarzen, die tot boven den enkel reiken.
Annunciator, knop van een electrische schel.
Anointed, (gezalfd) zeer groot, in hooge mate. Alleen in ongunstige
beteekenis gebruikt b y. An anointed scoun dr e 1. (Iersch S.)
Anointing, Oink pak slaag, zoo erg, dat er ointment (zalf) bij to pas
komt. (S.)
Anon, anoniem sclirijver. lie ook e v e r.
Anonyma, vrouw van verdachte zeden. Vroeger I n c o g n i t a. (S.)
Another. — That 's another pair of sleeves of of trousers, dat is andere
thee, dat is heel wat antlers. (S.)
Answer. (antwoorden) -- To answer to, overeenkomen met, erkennen. (P.)
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It doesn't answer, het loont de moeite niet.
To answer the door of the bell, de deur openmaken als er geklopt of
gescheld wordt.
Antagonize, om den voorrang strijden. (sport.) Tot vijand maken. (A.)
Ante. — To ante, wagen,-op het spel zetten, een weddenschap aangaan.(A.)
Antediluvian, zeer oud of ouderwetsch mensch. (S.)
Anthony's fire, belroos, roos. Ook the rose genoemd.
Antiscriptural language, taal, die in fatsoenlijk gezelschap niet te pas
komt ; vloeken. (S.)
Anvil. — To be on the anvil, op het tapijt zijn , besproken worden. (P.)
Anxietude, voor anxiety, angst. (A.)
Anxious meeting, godsdienstige bijeenkomst van uiterst vrome menschen.(A.)
Anxious seat, plaats door een dier menschen ingenomen. Ook wel t h e
mourner's bench genoemd.
Anyhow, hoe dan ook.
It is done anyhow, het is slecht gedaan, afgeroffeld.
She looks anyhow, zij ziet er slecht uit.
Any how you can fix it, op Welke manier ook. (S.)
Apartments. — To have rapartments to let, in de bovenverdieping niet
recht pluis zijn, niet veel verstand hebben, dom zijn.
Ape. (aap) — Ape-leader, oude vrijster.
To lead apes (in hell), eenroude vrijster zijn, als oude vrijster sterven.
Apology. — An apology for, minachtende term voor iets dat bizonder
leelijk of slecht is in zijn soort.
Apostle's Grove, St. John's Wood in Londen, ook wel the Grove of the
Evangelist genoemd. (S.)
Appeal. — To appeal to the country, het parlement laten ontbinden en
een nieuwe verkiezing uitschrijven, beroep doen op de kiezers. (P.)
Appearance. — To keep up appearances, stand of den schijn ophouden. (P.)
Appetizer, iets dat den eetlust opwekt. (A.)
Apple. — Apple of Sodom, iets dat er mooi uitziet, maar bij nadere kennismaking tegenvalt. (P.)
Apple of discord, twistappel. (P.)
Apple-brandy of apple-jack, een soort van appelwijn. (A.)
Apple-butter, sans, gemaakt van appelen, gestoofd in appelwijn. (A.)
Apple-cart, het menschelijk lichaam, in uitdrukkingen als down with
hi s apple-car t, weg met hem! (S.)
To upset one's apple-cart, iemand onderste boven loopen ; te gronde
richten; kwaad maken ; iemands boel in de war sturen. (S.)
Apple-cheeked of apple-faced, rond, dik, blozend in 't gezicht.
Apple-pie-bed, een bed, waarbij een van de lakens is dubbel gevouwen,
zoodat degene, die in bed stapt, zijn beenen niet kan uitstrekken. Een
grap, die vooral op kostscholen in zwang is. (P.)
Apple-pie-order, zeer netjes, in de puntjes.
Apple-toddy, toddy, waarin gebraden appelen gebruikt worden in plaats
van citroenschifies. (A.)

Applicant.
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Applicant, blokker, ijverig student. (A.)
Appreciate, geld in waarde doen stijgen. (A.)
Appro, verkorting van approbation (goedkeuring) alleen voorkomend
in de uitdrukking On appro, in commissie (van winkelgoederen).
Approbate, goedkeuren. (A.)
Approbated, bevoegd zijn om te preeken.
Apron. — Tied of pinned to a woman's apron-strings, altijd bij zijn
vrouw (of moeder) zijn (die dan gewoonlijk de baas is). Zie dickey.
Arab, Street Arab, Arab of the gutter, verwaarloosd straatkind; kind,
dat geen thuis heeft.
Arabian bird, witte raaf, hoogst zeldzaam geval.
Arcades ambo, het zijn twee schurken, die aan elkaar gewaagd zijn;
twee onnoozele halzen. (Advocatenslang.)
Arctics, laarzen met bout gevoerd. (A.)
Area Sneak, dief die het op keukens en kelders gemunt heeft. (S.)
Argufy, argufying, verbastering van to argue en arguing, praten, redekavelen, enz, (A.) ; beteekenen (zeeterm.)
Arkansas Toothpick, bowie-mes dat dicht knipt. (A. S.)
Arleens, Fransche pruimen. (S.)
Armory, (tuighuis) geweermakerij. (A.)
Armpit. – To work under the armpits, alleen kleinigheden stelen. (S.)
Arristo, verkorting van Aristocrat. (S.)
'Arry en 'Arriet, spotnamen voor minder beschaafde Londenaars als type
voor Londensche plebejers.
Art. — To be of have art and part in, in jets betrokken zijn, deelhebben
aan 't beramen of uitvoeren van. (P.)
Article, spotnaam voor een zwak of onbeteekenend mensch. (S.) Mensch.
As long as, omdat. (A.) b.v. — you go there, als ge daar toch heengaat.
Ascendant. — In the ascendant, heerschend, aan het hoofd staande,
invloedrijk. (P.)
Ash-cake, meelkoek in de asch gebakken. (A.)
Ash-leaf-kidney, soort van aardappel.
Asinego, (pr. es'nigo), domoor, ezel. (S.) (Sh.)
Asking, afkondiging van een huwelijk in de kerk.
Ass. — The asses bridge, de ezelsbrug, naam gegeven aan de 5de stelling
van het eerste boek van Euclides, wegens de moeilijkheden. die deze
voor beginners heeft. (P.)
One ass nicknames another Longears, de pot verwijt den ketel, dat bij
zwart is. (Spreekwoord.)
Buridan's ass — zie Buridan.
To make an ass of, voor den mal houden, belachelijk maken. (P.)
To make an ass of one's self, zich belachelijk aanstellen. (P.)
Astonish. — To astonish a person, ook a person's weak mind, iemand
raar doen opkijken. Zie Brown en native.
At. — To at, vragen, verzoeken. (A.)
At that, bovendien, en dat nog wel. At one, eens met, te zamen. (P.)
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They are at it again, zij zijn weer aan den gang.
Atilt. — To run atilt, aanvallen. (P.)
Atomy, verbastering van anatomy of van atom: een zeer klein of misvormd mensch. (S.)
Attack, (aanvallen) voorsnijden, beginnen met.
Attack that beef and oblige! snijd maar of en eet zooveel je lust !
Attempt. — To attempt the life of, iemand naar het leven staan. (P.)
Attendance. — To dance attendance on, iemand zeer dikwijls bezoeken
met het oog op direct of indirect voordeel.
Attentions. — To pay attentions to, het hof maken. (P.) Zie address.
Attic, (zolderkamer) het hoofd. (S.)
Queer in the attic, sufferig, dronken, niet heelemaal pluis. Ook queer
in the upper story. (S.)
Attic Salt, attisch zout, geestigheid, fijne scherts. (P.)
Attitude. — To strike an attitude, een- theatrale houding aannemen. Ook
to attitudinize. (A.)
Auction. — Dutch auction, verkooping bij afslag. (P.)
Mock-auction, verkooping, waar de prijzen door vrienden worden opgejaagd, met het doel om er derden in te laten loopen. (P.)
Auction mart, verkooplokaal.
Auctioneer. — To tip him the auctioneer, iemand tegen den grond
slaan. (S.)
Audit. — Audit office, Rekenkamer. (P.)
Audit ale, bizonder sterke soort van ale, die naar het zeggen gedronken werd, als de rekeningen werden afgesloten. (Cambridge Univ.)
Commissioners of audit, leden van de Rekenkamer. (P.)
Aularian, student, die niet in een College, maar in een Hall is ingeschrev en.
Auld Reekie, (De oude Berookte) naam voor Edinburg.
Aunt, vrouw van slechte zeden, koppelaarster. (S.)
To see my aunt, naar tante Meijer gaan, (naar het privaat).
Aunt Sally, geliefkoosd spel op kermissen en wedrennen, waarbij een
houten pop wordt opgesteld met een steenen pijp in den mond, die de
spelers trachten te breken, door er met korte stokken naar te werpen.
Auspices. — Under the auspices of, onder bescherming van. (P.)
Autem, kerk. (C.)
Autem bawler of -jet, predikant. (C.)
Autem tacklers, non-conformisten. (C.)
Autem dippers, wederdoopers. (C.)
Autem diver of -sneak, kerkdief. (C).
Autem mort, getrouwde vrouw, bedelaarster. (C.)
Autem quaver tub, quakerkerk. (C.)
Avail, mededeelen, verzekeren van. (A.)
To avail one's self of, gebruik maken van. (P.)
Of no avail of without avail, zonder baat, nutteloos. (P.)
To little avail, zonder dat het veel baat. (P.)

Avails.
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Avails, winst. (A.)
Avast, scheepsterm voor.: houd op ! houd je mond ! ga heen ! (S.)
Average. -- On an average, gemiddeld. (P.)
Avizandum. — To take (a case) to avizandum, in beraad nemen.
Awake, slim. Ook wide-awake.
I am awake, ik weet er alles van.
Away. — 1 cannot away with it, ik kan het niet verdragen, dulden, toelaten, ik kan er niet mee over weg.
Away from the pack, buitengewoon, excentriek. (A.)
Awe. — To keep in awe, ontzag inboezemen door vrees. (P.)
To stand in awe of, bevreesd zijn voor. (P.)
Ax of Axe, ook wel uitgesproken a r k s. Verbastering van ask, vragen. (S.)
Axe. — To have an axe to grind, ergens persoonlijk belang bij hebben,
gewoonlijk geldelijk.
Aye. — For aye, for ever and aye, voor eeuwig.
Azrael. — The wings of Azrael, de nadering des doods. Azrael is de
doodsengel in den Koran. (P.)

B.
B. — Not to know B from a bull's foot, geen A voor een B kennen.
B. A. (Bachelor of Arts) spottend : Big Ass, groote ezel.
A B and S, een brandy en soda, een wijnglas cognac in een bierglas
sodawater. (S.)
B Flats, weegluizen. (S.)
Babe, pas bekeerd Christen. (P.)
The babes in the wood, eenvoudige, goedgeloovige kinderen of menschen.
Babes, mannen, die op een verkooping de prijzen opjagen en daarvoor
betaald worden. (S.)
Baby. — Baby-Farmer, iemand bij wien kleine kinderen uitbesteed worden.
Bacca-pipe, krullende bakkebaarden. (S.)
Baccy, verbastering van Tobacco, tabak. (S.)
Back. — To back, met geld steunen. Bij wedrennen: wedden op.
To back the field, wedden, dat een zeker paard het verliezen zal tegen
welk van de ingeschreven paarden de tegenpartij maar wil. (Sport.)
To back a letter, een brief adresseeren. (A.)
To back out, terugtrekken, zich voorzichtig uit een moeilijke positie
redden, weigeren na to hebben toegestemd. Ook to back down. (A.)
To back-slang it, langs een achterdeurtje weggaan. (S.)
To back up, met raad of daad steunen.
To back water, achteruit roeien, zich terug trekken. Zie back out.
To bow of plough the back, onderdrukken.

Backy.
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Bad.

To break the back of neck of, het moeielijkste gedeelte van een werk
doen, het spits afbijten.
To get one's back up, kwaad, koppig worden.
To give of make a back, de bok zijn bij „haasje over".
To give the back, in den steek laten.
To go back on a person, iemand verraden. (A.)
To have one's back teeth afloat, vol zijn van het drinkers. (A.)
To set another's back up, iemand kregel of kwaad maken, tergen.
To talk back, brutaal antwoorden. (A.)
To turn one's back upon, den rug toekeeren, mina chtend bejegenen. (P.)
To be down on one's back-seam, op zijn laatste beenen loopen, bijna
niets meer bezitten. (kleerenmakersslang.)
To take a back-seat, een ondergeschikte plaats innemen, erkennen dat
men geslagen is, zich terugtrekken. (A.)
Back and forth, op en neer. (A.)
Backbone, volharding, wilskracht, vastberadenheid.
To the backbone, door en door, in merg en been.
Back-boxes, naam, dien de drukkers geven aan de bovenste letterkasten.
Back-end, de laatste Brie maanden van het jaar. (Sport.)
Backer, iemand, die op een paard of een mensch wedt. (Sport.)
Backhanded, op een sluwe en geheimzinnige manier.
Backhander, indirecte aanval drinken vOOr zijn beurt. (S.)
Backhouse, privaat, W. C. (A.)
Backing and filling, scharrelen, weifelen onbeslistheid.
Back-jump, venster aan de achterzijde. (gevangenisterm.)
Back of, achter. (A.)
On the back of, gevoegd bij.
Back-set, land, dat voor het eerst in de lente beploegd is. (A.) In den
herfst opnieuw beploegen. (A.)
Back-settlements, achterbuurt, armenwijk.
Back-slang, bizonder soort van slang, dat daarin bestaat, dat de
woorden van achteren naar voren worden uitgesproken.
Back-slum, achterbuurt, achterkamertje, achterdeur. (S.)
Backstairs influence, invloed door intrige verkregen, in 't bizonder aan
het hof. (P.)
Backwoods of back-country, wouden aan de grens der westelijke Staten. (A.)
Backwoodsman of back-settler, bewoner deer bosschen. (A.)
Backy-Box, mond, neus. (zeeterm.)
Bacon (spek), het lichaam. (S.)
To save one's bacon, zorgen, dat men buiten gevaar geraakt, gewoonlijk
op minder eervolle wijze. (S.)
To sell one's bacon, zijn lichaam verkoopen, zich verkoopen. (S.)
Bad (slecht), moeielijk.
Bad to beat, moeielijk te verslaan, niet licht te overtreffen.
Bad blood, wraakzuchtige gevoelens, kwaad bloed. (P.)

Baddish.
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Bail.

Bad debts, kwade posten, moeilijk te innen schulden.
Bad Egg, schurk, schavuit. (S.)
Bad land, onvruchtbare streken in het W. der Vereenigde Staten. (A.)
Bad lot, deugniet, man of vrouw van slechte zeden. (S.)
Bad words, woorden, die in fatsoenlijk gezelschap niet te pas komen.
To the bad, nadeelig saldo, schuld. (P.)
To go bad, bederven (v. eetwaren).
To go to the bad, den verkeerden weg opgaan, in het ongeluk komen.
Baddish, van inferieure kwaliteit.
Badge-cove, iemand, die de kleeren van het Armenhuis draagt. (S.)
Badger (das). — To badger, plagen, tergen, in het ootje nemen.
As bald as a badger, geheel of bijna geheel kaal.
Badger-state, de staat Wisconsin. (A.)
Badminton, bloed ; soort van wijnbeker. (S.)
Ball Saturday, de Zaterdag, waarop de mijnwerkers niet betaald worden.
Baffaty, gedrukt katoen (technische term.)
Baffle. — To come off with a baffle, ergens met een langen neus afkomen. — Zie ook beak.
Bag (zak). — To bag, stelen. (C.)
Bag and baggage, met pak en zak. (P.)
Bag-and-bone-shop, magere, slordige vrouw, morsebel. (S.)
Bag of bones, zeer mager mensch, bezemsteel. (S.)
To get the bag, ontslagen worden, den zak krijgen.
To give one the bag to hold, iemand te knap of zijn, beet nemen.
To squint like a bag of nails, zijn oogen overal laten gaan, op alles
letten.
These trousers bag at the knees, de knieen in deze pantalon zijn uitgezakt door het dragen.
To let the cat out (of the bag,) het deksel van de pot lichten. (P.)
Baggage, vrouw van slecht karakter.
Baggage-car, goederenwagen. (A.) Baggage-check, bagage recu. (A.) In
Engeland spreekt men van luggage.
Baggage-master, conducteur, die in den goederenwagen zit en op de
bagage moet passen. (A.)
Baggage-smasher, kruier, die bagage in en uit de treinen brengt; ruw,
woest mensch.
Bagman, handelsreiziger; vos, die in een zak wordt meegebracht en door
de jagers wordt losgelaten. (Sport.)
Bags, broek, pantalon. Als deze van schreeuwende kleur of patroon is:
howling bags. (S.)
To have the bags off, zijn eigen meester zijn, ruim bij kas zijn. (S.)
Bag of tricks, het geheele geheim, al de middelen, die men ter beschikking heeft. (S.)
Bags of mystery, worst. (S.) Een zeer toepasselijke naam !
Bail. — Zie bale.
Pll go bail, daar sta ik je Borg voor, je kunt er op rekenen.

Baked.
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Band of Hope.

To bail one's own boat, op eigen krachten steunen. (A.)
Baked. — To be half baked, niet gaar (niet wijs) zijn, dwaas, dom. (S.)
Baker's dozen, dertien. (P.)
Bakery of bake-shop, bakkerswinkel. (A.)
Balaam, couranten-artikels over monsterachtige natuurproducten, die in
zetsel blijven staan, om zoo noodig open ruimte te vullen. (S.)
Balaarn's box, bewaarplaats van geweigerde couranten-artikels. (S.)
Balance, de rest, het overgeblevene.
Balance-master of mistress, acrobaat, acrobate, kunstenmaker. (S.)
Bald (kaal), onbeteek enend.
Bald-face, gewone whisky. Ook red eye whisky genoemd. (A.)
Bald-faced stag, kaalkop. (S.) Een zeer platte uitdrukking.
To go it bald headed, iets met groote haast, overhaast doen. (A.)
As bald as a badger. — Zie badger.
Balderdash, wartaal, onzin mengsel van dranken vervalschen.
Bale. — To bale up, reizigers ontwapenen als teeken van overgave de
handen opsteken. (A. en Austral.)
Bale up! voor den dag met je geld! (Australia).
Baling-paper, pakpapier. (A.)
Baling-press, pers om goederen samen te drukken voor zij verpakt
worden. (A.)
Ball. — The Balls of the three golden balls, lommerd, bank van leening.
To have the ball at one's foot, de macht in handen hebben, alle kans
van slagen hebben. (P.)
To keep the ball up, een gesprek of een onderneming aan den gang
houden.
To lead up the ball, het bal openers. (P.)
To open the ball, beginnen, iets ter tafel brengen. (P.)
To take up the ball, op zijn beurt meespreken om het gesprek over
een onderwerp aan den gang te houden. (P.)
Ballambangjang. — The straits of Ballambangjang, fictieve zeeweg,
waarvan de zeelui allerlei wonderen vertellen. (S.)
Ballast, geld. (S.) Voor de slang-woorden voor geld, zie dust.
Ballooning, effecten opjagen boven de waarde. (A.)
Balmy, zwak van hersens, idioot slaap. (S.)
To have a dose of the balmy, een dutje doen. (S.)
Bam, bamboo (A.), bamboozle, bedriegen, afzetten, voor den mal houden.
Bamblustercate ook comflogisticate, verwarren, in de war brengen.
(zeeslang.)
Banana landers, bewoners van Queensland. (S.)
Banbury. — To take a child to Banbury cross, een kind op de knieen
laten Jansen.
Banbury cake, soort van vleeschpasteitje.
Banbury man, zeer vroom puritein. (S.)
Band of hope, vereeniging van kinderen, die zich verbonden hebben tot
algeheele onthouding. (P.)

Bandana.
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Barber.

Bandana, pals- of zakdoek. (S.) Voor zakdoek, zie verder wipe.
Banded, hongerig. (S.)
Bandy of cripple, sixpence. (S.) Zie ook tanner.
To bandy words, woorden wisselen, redekavelen.
Bang, uitmunten (S.); het haar aan het voorhoofd in een rechte lijn
knippen ; haar, dat zoo geknipt is (A.) ; er op los slaan. (boksers.)
Bang off, in een ruk, achtereen, zonder ophouden. (S.)
Bang up, prima, uitstekend. (S. en A.)
To bang the bush, alles in de schaduw stellen, alles overtreffen. (S.)
To bang out, hard wegloopen en de deur achter zich dichtslaan. (S.)
Banger, kolossale leugen. (S.) Ook bang.
Banging, groot, verbazend, kolossaal. (S.)
Bangle. — To bangle away, verbeuzelen, versnipperen, (tijd, middelen enz.)
Bangle-ears, hangooren (als v. patrijshonden).
Banian. Zie Banyan.
Bank, alles, wat men bezit, zijn geheele vermogen. (S.)
To bank, in veiligheid brengen ; samendoen. (S.)
Bank the rag! Breng het papiergeld in veiligheid! (C.)
To keep a thing in bank, iets in recto houden, tot later bewaren.
To bank up a fire, een vuur inrekenen.
Bank bill (A.), bankbillet. In Engeland spreekt men van Banknote.
Bank-engine, locomotief, die treinen de hoogte moet optrekken.
Banker, schip, dat gebruikt wordt om te visschen op de banken van
New-Foundland. (P.)
Bankit of banquette, trottoir. (A.)
Banner State, — City, etc., de staat, stad enz. die bij een verkiezing het
grootste aantal stemmen uitbrengt. (A.)
Banns. — To forbid the banns, zich verzetten tegen een afgekondigd huwelijk. (P.)
To put up the banns, een huwelijk afkondigen. (P.)
Bantam, klein maar dapper ; klein maar dapper ventje.
Banter, voor den mal houden, plagen met ; uitdagen om elkaars krachten
te meten. (fig.) (A.)
Banting System, soort van vermageringskuur.
Bantling, kind. (S.) Zie verder kid.
Banyan day, dag waarop Been vleesch wordt rondgedeeld. (zeeterm.)
Bar of Barring, uitgezonderd, behalve.
The bar sinister, balk door het wapen. (P.)
To bar out, uitsluiten ; onder schooljongens: den schoolm. buiten sluiten.
To call to the bar, op de lijst der advokaten plaatsen. (P.)
To be called within the bar, tot Queen's Counsel benoemd worden. (P.)
To eat for the bar, voor advokaat studeeren.
Barbecue, een heel varken middendoor gesneden en geroosterd. Een
openbare meeting in de open lucht, met diner of ververschingen. (A.)
Barber. — To barber of barberize, scheren. (A.)
Barber's cat, mager, uitgehongerd, ziekelijk mensch. (S.)

Barebone.
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Bash.

Barber's clerk, iemand van geringen stand, die door het aannemen van
groote airs en het dragen van opgeschikte kleeren voor een heer wil
doorgaan. (S.)
Barebone, skelet, mager mensch. (S.)
Barefaced, schaamteloos ; openlijk.
Bargain. — Into the bargain, op den koop toe, bovendien. (P.)
A bargain is a bargain, eens gezegd, blijft gezegd. (P.)
To bargain for, rekenen op, verwachten.
To be off one's bargain, vrijgesteld worden van een verbintenis.
To make the best of a bad bargain, zich in slechte omstandigheden
zoo goed mogelijk schikken. (P.)
To strike a bargain, het eens worden.
At a dead bargain, voor een spotprijs.
A good bargain is a pickpurse, goedkoop is duurkoop. (Sprw. uitdr.)
A wet bargain, overeenkomst onder het drinken aangegaan.
Barge, naam, door de zetters gegeven aan een kast, waarin te veel is
van sommige letters en te weinig van andere. (drukkers-sl.)
Bark, (bast), de huid (S.); Ier of Iersche vrouw. lerland wordt somtijds
Barkshire genoemd.
To bark, (blaffen), hoesten; schoppen. (S.); de bast van een boom met
een geweerschot treffen, vlak onder de plaats, waar b.v. een eekhoorn
zit, zoodat de schok het Bier doodt zonder dat dit geschonden wordt
(A.); venten met. (S.)
To bark one's shins, iemand tegen de schenen trappen.
Barker, uitroeper aan kermistenten ; kanon ; pistool. In deze beteekenis
ook Barking iron. (S.)
Barking, blaffende hoest.
Barley broth, sterk bier (S.) John Barleycorn, moutbier. (Burns).
Barmecide. — A Barmecide feast, een feestmaal waarop te weinig te eten
is. (P.)
Barnacles, bril ; boeien. (S.)
Barney, wedstrijd, waarbij het niet eerlijk toegaat; beetnemerij, zwendelarij ; luidruchtigheid, pretje, fuif, zwierpartij. (S.)
Barn Burner, spotnaam voor de radicale leden der democratische partij
in den staat New-York. (A.)
Barnmouse. — To be bit by a barninouse, aangeschoten, dronken zijn. (S.)
Barn Stormers, rondreizende acteurs, die in tenten of schuren spelen. (S.)
Barrel-boarder, vagebond. (A.)
Barrikin, spraak, jargon, bargoensch. (C.)
Cheese your Barrikin! houd je mond! (C.)
Barrow-man, venter, (S.) gedeporteerde. (C.)
Barter. — To barter away, verkwanselen, ruilen voor iets waardeloos.
Bartholomew Pig, log, dik mensch. (S.)
Base-burner, vulkachel. (A.)
Bash, afranselen, slaan; met een harden slag verpletteren. (S.)

Basket.
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Basket. — The pick of the basket, de beste haan uit de korf; het beste
van wat er is.
To he left in the basket, verwaarloosd of achteraf genet worden.
Basket-meeting, picnic, gevolgd door een godsdienstoefening. (A.)
Bass, kus. (S.)
Baste, vleesch, dat braadt, beclruipen; slaan, afranselen; rijgen.
Bastille, werkhuis (C). Gewoonlijk verkort tot steel.
Bat, snelheid waarmee men vooruit komt ; toestand.
Off his own bat, door eigen krachten, zonder hulp.
On his own bat, voor zijn eigen rekening ; op zijn eigen houtje. (S.)
To bat, punten maken in cricket. (Sport.)
To bat the eyes, wenken, knipoogen. (A.)
To bat a man over the head, iemand afranselen, slaan. (A.)
A rare bat, in hooge mate, overmatig, niet zoo'n beetje! (S.)
Batch, zwelgpartij. (S.)
Batch of bread, zeventien brooden. (bakkersterm.)
Bath. — Go to Bath! loop naar de hel ! loop naar den duivel ! enz.
Bath-chair, rolstoel voor zieken. (P.)
Bats, slecht paar laarzen. (S.)
Battels, de wekelijksche rekeningen in Oxford.
Batter, moeilijkheden, beslommeringen.
Can't stand the batter, niet voor zijn taak berekend.
•
To be on the batter, the street of the town, een onverbeterlijke zwierbol, debauche zijn. (S.)
Battle-royal, hanengevecht van meer dan twee hanen.
Batty, loon, emolumenten. (S.)
Batty-fang of batter-fang, slaan, pak slaag. (C.)
Bank of balk, blijven staan, weigeren to loopen (van een voorgespannen
paard). (A.)
Baweock, fat, opgeschikt mensch. Van het Fransch beau . coq. (Sh.)
Bawdy, indecent. (A.) Van bawd, publieke vrouw. (Sh.)
Bay State, de staat Massachusetts, U. S. (A.)
Bayard, zeer verwaand mensch, snoever, pochhans.
Beach embers, groote golven, die tegen de kust slaan; strandvonders.
Bead. — To draw a bead upon, mikken op. (A.)
Beagle, uitvoerder van de wet ; speurhond van de politie. (S.); bewoner
v. Virginia. (A.)
A precious beagle! een fin heer! een schoelje! (S.)
Beak, magistraatspersoon; vroeger ook : politie-agent. (S.)
To beak, voor het gerecht roepen. (S).
To baffle the beak, in preventieve hechtenis gehouden worden. (S.)
Beak-hunter of beaker-hunter, kippendief. (C.)
Beam. — To be on the beam-ends, aan lager wal zijn, in zeer moeilijke
positie verkeeren.
To kick the beam, in de schaduw gesteld worden, niet in tel zijn.
Bean. — Every bean has its black, iedere gek heeft zijn gebrek.

Beaner.
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Beaner of bean, iets dat prachtig, uitstekend is ; een patente kerel. (S.)
Beano of beanfeast, fuif, pretje, lolletje. (S.)
Beans, (boonen), geld.(C.) Zie dust. Ahaddock of beans, een beurs met geld. (C.)
Full of beans, door en door verzadigd ; zoo frisch als een hoentje. (S.)
To get beans, een standje krijgen. To give a person beans, iemand funk
de waarheid zeggen. It gives you beans, je wordt er naar van. (S.)
To know beans of to know how many beans make five, zijn weetje
weten, zijn wereld kennen.
Beanstalk. — As poor as the shadow of a beanstalk, zoo arm als Job.
Beany, in goeden staat, opgewekt, flunk. (S.)
Bear, beursspeculant op de daling der fondsen. Zie b u 11. (Beursslang).
To bear the bell. — Zie b e 11.
To bear a body, gezegd van kleuren, die zoo fijn gemalen kennen
worden, dat ze geheel in de olie oplossen.
To bear down upon, uit de verte recht op iemand toe komen.
To bear a hand of a bob, een handje helpen.
To bear one hard, iemand ongenegen zijn, hard vallen, dringen. (P.)
To bear in mind, in het geheugen houden, zich herinneren. (P.)
To bear the market, op den prijs van effecten influenceeren door sen-,
satieberichten. (A.)
To bear out, tot het einde toe verdragen, verdedigen, steunen, handhaven, ergens doorheen helpen. (P.)
To play the bear with, schade toebrengen aan, benadeelen.
Bear-garden, Poolsche Landdag, vergadering, waar het ongeregeldtoegaat.
Bear-leader of bear-ward, gouverneur bij een deftige familie, Mentor bij
een jongmensch, voogd. (P.)
Bear State, de staat Arkansas. (A.)
Bear-up of bearer-up. — Zie bonnet.
Beard. — To beard the lion in his den, den leeuw in zijn hol tarten. (P.)
Beargered, (pr. bi-ergered), dronken. (S.)
Beat, vermoeid ; het gedeelte van den weg, dat onder toezicht staat van
een politie-agent, heet diens beat.
Dead-beat of beat-out, bek-af, doodmoe.
A dead-beat, een onverbeterlijke luiaard. (A.)
To beat about, op middelen zinnen, plannen maken. — Zie c a s t.
To beat about the bush, er om been praten, zonder ter zake te komen (P.)
To beat the bush, opjagen (zooals jagers doen, als zij wild zoeken.)
One beats the bush and another catches the bird, de een doet het werk
en de andere heeft er het voordeel van. (P.)
To beat down, afdingen. — To beat a retreat, den aftocht blazers. (P.)
To beat goose, de armen in elkaar slaan om warm te worden.
To beat hollow. — Zie all. Ook to beat into fits, to beat badly en to beat
all to shivers.
To beat the air, te vergeefs strijden. (P.)
To beat the devil's tattoo, met de vingers op tafel of op het raam
trommelen, als teeken van ongeduld of kwaadheid. (P.)
2

Beauty-sleep.
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Been.

To beat the dust, van een paard : de voorpooten te dicht bij elkaar
zetten, te korte stappen nemen of sprongen maken. (Sport.)
To beat the general, het signaal tot verzamelen van de troepen geven. (leger.)
To beat the hoof, te voet gaan, wandelen.
To beat the troop, signaal geven tot het verzamelen van de troepen
om de vlag. (leger.)
To beat the wing, fladderen.
To beat one within an inch of his life, iemand half dood ranselen.
To beat of to cudgel one's brains, voortdurend nadenken over, zich het
hoofd breken met.
To beat out of a thing, iets doen opgeven.
To beat up and down, als een opgejaagd dier heen en weer loopen.
To beat up for, zijn best doen iets te verkrijgen.
To beat up the quarters of, bij iemand komen oploopen, zonder complimenten bezoeken.
That beats the Dutch, dat overtreft alles, dat is verbazend. (S.)
Beauty-Sleep, — (schoonheids-slaap), slaap voor middernacht.
Becea Riots. — Zie Rebecca.
Beck. — To be at anyone's beck and call, op iemands wenken vliegen,
gereed staan.
Bed. — To be brought to bed with, bevallen van. (P.)
Divorced from bed and board, gescheiden van tafel en bed. (rechtsterm.)
As you make your bed, you must lie on it, zooals men zijn bed maakt,
moet men er op liggen ; zooals men zaait, zal men oogsten. (Spreekw.)
Bed-post. — In the twinkling of abed-post of bed-staff, in een oogwenk
(S.) — Zie ook b e t w e e n.
Bed-presser, luiaard; zwaar, log mensch. (Sh.) Bed-spread, sprei. (A.)
Bed-rock, de onderste harde rotslaag; de kern van een zaak. (A.)
Bed-swerver, ontrouwe echtgenoot.
Bedfordshire. — To be for Bedfordshire, naar bed verlangen.
Bee, gezellige bijeenkomst van buren, om iets te maken, dat een hunner
noodig heeft. (A.)
To have a bee in one's bonnet, een stokpaardje, een manie hebben.
To have bees in the head, rusteloos zijn, niet wel bij het hoofd zijn.
In a bee-line (P.) of air-line (A.), in een rechte lijn, zooals de zwaluw
vliegt.
Beef. — To cry beef, alarm roepen.
Beef-cattle, runderen, die voor voedsel bestemd zijn. (A.)
Beef-dodger, vleesch-beschuit (meat biscuit.) (A.)
Beef-eater, bewaker v. d. Tower; soldaat van de Koninklijke Garde.
Beef-headed, dom zijn, watten in het hoofd hebben. (S.)
Beefy, te vet; overvloedig, vettig; veel geluk bij 't kaartspel hebben. (S.)
Been. — You've been and done it, je hebt daar iets gedaan, dat ernstige
gevolgen kan hebben. (S.)
To have been there, ergens ondervinding van hebben. (A.)

Beer.

— 19 —

Belly.

Beer. — To think no small beer of anything, een hoogen dunk van lets hebben.
It is not all beer and skittles, 't is niet alleen pret; het is alle dagen geen
kermis.
Chronicle of small beer, verhaal van alledaagsche, onbeteekenende feiten.
— Zie Chronicle.
Beer jerker, drinkebroer.
In beer of beery, aangeschoten, boven zijn bier.
Beeswax, ordinaire, weeke kaas. (S.)
Beeswing, de stoflaag op flesschen ouden wijn.
Beetle. — Beetle-crushers of -squashers, platvoeten, groote platte voeten. (S.)
Beetle-head, domkop, domoor. (S.)
Beetle-sticker, entomoloog, insektenkundige. (S.)
Before. — To serve before the mast, als gewoon matroos dienen (zeeterm.)
Befuddle, door den drank slaperig, sufferig maken.
Beg. — To beg the question, als waar aannemen, wat nog bewezen
moet worden.
To go begging, geen liefhebbers vinden ; zoo overvloedig zijn, dat het
waardeloos wordt. Ook to go a-begging.
Beggar. — Beggars should not be choosers, bedelaars hebben geen keus ;
die vraagt moet niet kieskeurig zijn. (P.)
Set a beggar on horseback and he'll ride to the devil, als niet komt
tot iet, kent iet zicli zelven niet. (Spreekw.)
Beggar's bullets, steenen. (S.)
Beggar-lice of beggar-ticks, volksnaam voor verschillende gedoornde
planten, omdat zij vast in de kleeren der voorbijgangers grijpen. (A.)
Beggar-my-neighbour, zeker kinderspelletje.
Beggar's velvet, stof en pluizen onder groote meubelen. Ook slut's
w o 01 genoemd.
I'll be beggared if., ik laat me hangen als,
Begin. — It doesn't begin to, het haalt niet bij, het lijkt niet op. (A.)
Begun. — Well begun is half done, een goed begin is het halve werk.
(Spreekw.)
Behindments, het achterstallige, het tekort. (A.)
Belcher, blauwe zakdoek met witte moezen. (S.)
Belgravian, aristocraat. (S.) Naar Belgravia, het aristocratische deel van
Londen.
Bell, lied. (bedelaarsterm.)
To bear the bell of carry away the bell, overwinnaar zijn in een wedstrijd; overtreffen ; haantje de voorste zijn.
To bell the cat, de kat de bel aanbinden.
Bellows, (blaasbalg), de longen. (S.)
Bellowser, slag voor de maag, die iemand den adem beneemt. (S.)
To have bellows to mend, buiten adem zijn. (S.)
Bellowsed of lagged, gedeporteerd, naar de galeien gezonden. (C.)
Belly. — Belly-ache, kramp. Belly-bound, hardlijvig, verstopt. (S.) Bellytimber, voedsel. (S.)

Belt.

— 20 —

Best.

Belly-bumper, soort van slede om besneeuwde heuvels af te glijden.
Ook belly-gut, belly-plumper, belly-trimbo, belly-flounder en bellyflump. (A.)
Belly-go-firster, eerste maagslag bij het boksen. (sport.)
Belly-god, gulzigaard, lekkerbek, smulpaap. (S.)
Bellyful, pak ransel ; meer dan genoeg ; overvloed. (S.)
She has a bellyful, zij is hoog zwanger. (S.)
Belly-vengeance, dun, zuur bier, dat maagkramp veroorzaakt. (S.)
A hungry belly has no ears, honger is een scherp zwaard. (Spreekw.)
What's got over the devil's back is spent under his belly, zoo gewonnen,
zoo geronnen. (Spreekw.)
Belt. — To hit below the belt, met oneerlijke middelen bestrijden. (P.)
Bemuse, drinken tot men zich slaperig gaat gevoelen (S.); nadenken.
Ben, verkorting van benefit, benefiet-voorstelling. (Theater-slang.)
Ben Cull, kameraad, medeplichtige. (dieventaal.)
Bench. — Bench-show, hondentheater.
To be raised to the bench, tot rechter benoemd worden. (P.)
Bend. — Zie a b o v e. On the bend, aan 't zwieren. (S.)
Bender, sixpence zie bandy; sterk drinker ; fuif, pretje. (A.); de arm (S.)
Over the bender. — Zie o v e r.
Bene, benly, benship, goed. (C.) — Zie ook b o n e.
Benedik, pas getrouwd man. (Shakespeare's, Much ado about nothing.")
Benefit. — Without benefit of clergy, onherroepelijk, zonder bedenktijd
of genade.
Benjamin, jas. (S.)
Benjamin's mess, een extra groote portie. (P.)
Benjy, vest ; verkleiningsvorm van Benjamin. (S.)
Bent. — To have got the bent of one's bow, iemands plannen doorzien.
To be bent on, zich vast voorgenomen hebben, in het schild voeren,
gemunt hebben op.
Beong, shilling. (C.)
Berth. — To give a wide berth to, iemand of een plaats vermijden, ontwijken.
Berthas, uitgestelde schuld van den London, Brighton and South Coast
Railway (Beurs-slang.)
Bespeak, benefietvoorstelling. — Zie B e n.
Bespoke tailor, kleermaker, die alleen op bestelling werkt.
Bess, kromme spijker om sloten te openen. (C.) Zie b r ow n.
Bess o' Bedlam, kranzinnige landloopster. Vrouwelijk van A bra h a mm a n.
Best. — To best, er het best afkomen, te slim af zijn. (A.)
Best man, bruidsjonker, degene, die den bruidegom naar het altaar
begeleidt. (P.)
To get of have the best of of the better of, het van iemand winnen, er
het best afkomen. In Amerika ook to best.
To make the best of one's way, zoo goed mogelijk zijn weg vinden. (P.)
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Bilbo.

To make the best of both worlds, trachten een goed leventje te leiden
en toch den hemel te vriend te houden. (P.)
Bested, beetgenomen, afgezet, bedrogen, gefopt. (S.)
Bester, bedrieger bij weddenschappen, oneerlijk bookmaker. (S.)
Bet. — You bet ! dat verzeker ik je ! daar kun je staat op maken ! (A.)
Better, meer, b y. Better than a mile (vulgar).
Better-half, zijn betere helft, vrouw.
For better and for worse, door het huwelijk verbonden. (P.)
No better than he (she etc.) should be, niet veel zaaks. (S.)
To get the better of. — Zie b e s t.
To think better of, nog eens overwegen, tot andere gedachten komen. (P.)
Betterments, uitgebreide verbeteringen van een nieuw grondbezit. (A.)
Betting. — Betting Lay, renbaan. (Sport.)
Betting Round, op al de paarden ongeveer hetzelfde wedden, zoodat
men niet veel verliezen kan. Gewoonlijk getting round genoemd.
Betty, janhen (S.); breekijzer, looper (v. sloten) (C.); peervormige flesch
in stroo gewikkeld voor olijf-olie, in den handel gewoonlijk Florence
cask genoemd. (A.)
Between. — Betwixt and between, tusschen twee partijen in, onbestemd.
Between hay and grass, tusschen mal en dwaas, te klein voor een
tafellaken en te groot voor een servet.
Between you and me and the post, the door-post, the bed-post, tusschen
ons gezegd, in vertrouwen. Ook between o u r s e l v e s.
Between wind and water. — Zie w i n d.
To fall between two stools. — Zie s t o o 1.
Beverage, drank; drinkgeld.
Beyond. — To go beyond one, iemand bedriegen; te slim of zijn. Hetzelfde als to overreach.
Bid. — To bid fair, goede kans (van slagen) hebben, waarschijnlijk zijn. (P.)
Biddable, gezeggelijk. (A.)
Biddy, bijnaam voor Iersche yrouwen ; kuiken. (S.)
Buff, aanvallen, afranselen, slaan. (A.)
Big. — To be of go big with, vol zijn van, zwanger gaan met.
To get the big bird of to be goosed, uitgefloten worden (theater-slang.)
To have big head, haarpijn hebben, hoofdpijn hebben na dronken te
zijn geweest.
To look big, een groot air aanemen, zich gewichtig voordoen.
To talk big, pochen, grootspreken, hoog opgeven van.
Big Ben, de groote klok van het Parlementsgebouw te Londen.
Big House of Large House, werkhuis. (S.). In theaters, a big house:
een voile zaal.
Big Wig, big bug (S.), big dog of the tanyard, big dog with the brass
collar (A.), biggest toad in the puddle of great gun ( S.), groote mijn.heer, hooggeplaatst persoon, machthebber.
Bike, verbastering van bicycl e. Ook : op een tweewieler rijden.
Bilbo, zwaard ; verbastering van B i 1 b a o b 1 a d e.

Biled rag.
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Birthday suit.

Biled rag, schoon overhemd. (A. en S.) Zie b oiled s h i r t.
Biling, verbastering van b o i l i n g. The whole kit and bilin' het heele
zootje. (A. S.)

Bilk, zwendelaar, afzetter, oplichter, bedrieger; afzetten, oplichten, ontsnappen, ontwijken. (vulgar)

Bill. — Bill and coo, trekkebekken. Als zelfst. nw. billing and cooing.
Bill-board, aanplakbord. (A.)
To find a true bill against, gezegd als de jury beslist, dat er gronden
bestaan om den gevangene te vervolgen. (P.)
To ignore a bill, vinden dat hiervoor geen gronden bestaan. In dit
geval moet de gevangene onmiddellijk ontslagen worsen. (P.)
Billet, betrekking. — Zie ook b u l l e t.
Billingsgate of Billingsgate language,ruwe, gemeene taal, vischwijventaal.
Billingsgate pheasant, bokking. Ook two eyed steak genoemd. (S.)
Billy, zijden zakdoek (S.); stok van een politieagent (A); gestolen metaal ; makker, kameraad (Schotsch) ; volksnaam voor Shakespeare ;
trekpot van een Australischen kolonist; leeren riem met een kogel aan
't einde. (A.)
Billy Barlow, straatkunstenmaker. Ook Jim Crow of Saltimbanco genoemd. (S.)
Billy Cock, flambard met breede randen en lagen bol. (S.)
Billy-fencer, koopman in oud-roest. (C.)
Billy-hunting, het koopen van oud metaal. (C.)
Bind. — To bind down, zich officieel doen verbinden tot.
Bingy, ransig (in den boterhandel). Bingy butter, ransige boter.
Birching Lane. — To send a child to Birching Lane, een kind een pak
slaag geven, of laten geven.
Bird, liefje ; ook lady-bird, dit duidt liefkoozing en tevens eerbied aan.
Bird- Cage, vierwielig rijtuig. (S.)
Bird-lime, alles, wat client om iemands heengaan te voorkomen.
Bird of Jove, arend. (P.) — Bird of night, uil. (P.) — Bird of peace,
duif. (P.)
Bird of passage, iemand, die dikwijls van woonplaats verandert; trekvogel.
Bird's.eye, bonte zijden zakdoek (S.); fijne tabak (apehaar). (A.)
Birds of a feather, menschen van een slag.
Birds of a feather flock together, soort zoekt soort. (Spreekw.)
Jail-bird of Newgate-bird, galgebrok, schelm, die meer in de gevangenis is dan er uit.
A bird in the hand is worth two in the bush, een vogel in de hand is
beter dan tien in de lucht. (Spreekw.)
The early bird catches the worm, de morgenstond heeft gaud in den
mond. (Spreekw.)
To hit the bird in the eye, den spijker op den kop slaan.
To kill two birds with one stone, twee vliegen in een klap slaan. (P.)
Birthday suit, Adam's of Eva's costuum.
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Bishop, queue of tournure door dames gedragen (A.), kinderboezelaar.

Bishop's weed of the bishop has set his foot in it, het eten is aangebrand.
Bit, vierstuiversstuk ; geld. (S.) In Amerika een stuk van 12.5 Am. Cent

ook eleven penny bit of l e v y genoemd. Een afgesleten 20
Cent stuk heet long b i t.
Bit by bit, geleidelijk ; stuk voor stuk.
Bit faker, of turner out, valsche munter. (C.)
Bit of stuff, fat, modegek. Van een vrouw zegt men bit of muslin. (S.)
Every bit, precies zoo ; geheel en al.
Not a bit, never a bit, volstrekt niet ; geen zier ; niemendal.
Queer bit, valsche munt. (S.)
To draw bit, een paard doen stilstaan door hard aan de teugels te
trekken.
To give of tell anybody a bit of one's mind, iemand eens flunk de waarheid zeggen ; een standje maken.
To take the bit in one's teeth, onhandelbaar worden.
Bitch (tee f) scheldnaam voor een vrouw ; thee. (S.)
A bitch party, een theevisite, dameskransje. (S.)
Bite, bedrog, streek ; bedriegen, beetnemen. (S.)
A Yorkshire bite, iemand uit dat Graafschap, waar ze bekend zijn voor
hun bedrog in zaken. — Zie Y o r k s h i r e.
His bark is worse than his bite, hij schreeuwt wel hard, maar hij doet
geen kwaad ; een keffer, die niet bijt.
To bite the dust, in het zand bijten. (P.)
To bite off one's nose to spite one's face, zich zelf benadeelen om anderen te hinderen.
Bitten (with) verliefd (op). (S.).
Once bitten, twice shy, door schade en schande wordt men wijs. (Spreekw.)
Bitter. — To do a bitter, bier (ale) drinken. (S.)
To the bitter end, tot het laatste, hoe onaangenaam dat ook zij ; tot op
den bodem ; tot den dood.
Biz, verkorting van b u s i n es s. (A.)
B. R. S., verkorting van barracks, kazerne. (leger)
Black. — Black and white, zwart op wit; schrijf- of drukwerk.
To be in one's black- book. — Zie b o o k.
To beat one black and blue, iemand bont en blauw slaan.
Blacks, de zwarte kaarten in een spel.
The black army, straatmadeliefjes. (S.)
Blackbird, gevangen neger of Australier. (S.) Blackbirding, slavenjagen (S.)
Black coat, geestelijke. Ook Black fly.
Black diamonds, steenkool; ruwe diamanten, menschen met een goed
hart, maar zonder fijne vormen.
Blackguard, iemand die tot allerlei laagheden in staat is ; gemeene,
ruwe kerel. (P.) Als bijvoegl. naamw. of bijw. : gemeen, ruw.
Black hole, cachot (leger); gevangenis. (C.)
Blackleg, schavuit, zwendelaar, valsche speler.

Bladder of lard.
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Bless.

Black listed, niet in aanzien.
Blackmail, brandschatting letterl. en fig. (P.) To levy blackmail, brandschatting heffen.
Black Maria, gevangeniswagen. — Ook Her Majesty's carriage (Dickens.)
Black Monday, de Maandag waarop de school weer begint; ongeluksdag;
eerste dag na een vacantie.
Black shark, of black box, advocaat. (S.)
Black sheep, diegene, die de familie, zijn stand enz. oneer aandoet, tot
last is ; schurftig schaap.
Blacksmith's daughter, sleutel. (S.)
Black-Strap, slechte portwijn; jenever met suiker. (S.)
Black watch, het 42ste Regiment Hooglanders.
To do of have blackwork, dienst doen als aanspreker bij begrafenissen. (S.)
Bladder of lard, kaalkop. (S.) Zeer vulgaire uitdrukking.
Blade, man. A knowing of cunning blade, een uitgeslapen rakker. (S.
en C.) Ook bloke en cove.
Blanket. — To blanket, of to toss in a wet blanket, den draak steken met,
in het ootje nemen, foppen.
A wet blanket, een koud bad (fig.), iemand die een ander ontmoedigt ;
een ontmoediging.
Blanket-Indian, wilde Indiaan. (A.)
Born on the wrong side of the blanket, als onecht kind geboren zijn.
Blarney, vleierij, overredingskracht.
To have kissed the blarney-stone, een volleerde stroopsmeerder zijn.
To tip the blarney, opsnijden, pochen. (S.)
Blast, vloeken, vervloeken. (S.)
In blast of in full blast, hard aan 't werk, in vollen gang.
Blaze, inkerving op boomen, om in bosschen den weg te wijzen, dien
men volgen moet (A.); uitmunten door.
To blaze away, voortdurend schieten; To keep blazing away, aan het
schieten blijven.
.
In a blaze, in een oogwenk.
Blazer, lichtgekleurde flanellen sportblouse of sporthemd.
Blazers, bril (S.) Zie barnacle s.
Blazes, de hel (S.) livrei (Sinds Dickens's Samuel Pickwick, Chapt. XXXVII.)
Go to blazes ! loop naar de hel ! naar den duivel 1
Like blazes, verbazend snel. Goederen b y. die go off like blazes, vlug van
de hand gaan.
To sing out blue blazes, vloeken als een ketter. (zeeterm.)
Bleaters of bleating cheats, schapen. (C.)
Bleed, geld afpersen ; tot zijn slachtoffer maken ; geld leenen zonder plan
het terug te geven. (S.) Bleeding cully, lichtgeloovig mensch. (C.)
Blend, een mengsel (winkelterm). Ook a mix.
Bless. — To bless one's self with, bezitten. Alleen gebruikt van geld, by.
Not to have a sixpence of a penny to bless one's self with, geen cent
hebben.

Blessed.
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Blood.

To bless one's self, verwonderd zijn.
Bless you ! uitroep van verwondering. God zegen je ! De hemel bewaar me!
B1 essed, versterkingsterm. — Zie bloomin g.
Single blessedness, de ongehuwde staat (alleen van mannen gezegd.)
Blessing, overwicht, goed gewicht. (in den handel.)
To ask a blessing, bidden vOOr den maaltijd. (P.)
Blest, euphemisme voor curse d. Blest if I'll do it, ik laat me hangen
als ik het doe. (S.)
Blether, lastig vallen, hinderlijk zijn, vervelen. (S.)
Bletherskite of bletherumskite, iemand die veel onzin praat, leuteraar. (S.)
Blew of Blow, verraden, verklikken; geld verliezen of verteren. (S.)
Blickey, blikken emmer. (A.)
Blind, v000rwendsel , rad voor de oogen. — To blind, bedriegen, zand
in de oogen strooien. (S.)
To blind a trail, iemand op een dwaalspoor brengen. (A.)
To catch a blind eel, bij het visschen een stuk zeegras ophalen. (C.)
To go it blind, ergens blindelings op in gaan. (S. en A.)
Blind cheeks of blind cupid, achterste, posteriores. (S.)
Blind drunk, stomdronken.
Blind half-hundred, het 50ste Regiment Infanterie. (S.)
Blind hookey, een soort van kaartspel, waarbij om groote sommen gespeeld wordt. Ook wilful murder genoemd. (S.)
Blind letter, brief, die onbestelbaar is. wegens onduidelijk of onvoldoend adres.
The blind department, afdeeling in het postkantoor, waar zulke brieven
ontcijferd worden.
Blind men, blind officers, blind readers, postbeambten in deze afdeeling.
Blindman's buff of blind Harry, blindemansspel. (P.)
Blindman's holiday, nacht, duisternis, schemering, tusschen licht en
donker. (S.)
Blinker, slag op het oog. (S.)
Blinkers, bril ; letterl. oogkleppen. (S.)'— Zie barnacles en blazer s.
Blink-fencer, brillenkoopman. (S.)
Blizzard, iets, dat iemand pal zet, onweerlegbaar argument. (S.)
Bloated Aristocrat, opgeblazen aristocraat. Scheldnaam voor ieder, die
netjes gekleed is. (straatterm.)
Bloater. — My bloater, kerel, vriend, kameraad. (S.) — Zie m i 1 d.
Blob (van to b 1 a b) praten, praatjes verkoopen, verklikken, verklappen. (S.)
Block, het hoofd (S.) ; iets, dat de passage belemmert.
To block a hat, iemand den hoed over de oogen slaan. (S.) — Zie
bonnet.
Block-ornaments, afschraapsel van het blok, dat aan de lagere klassen
voor vleesch verkocht wordt. (S.)
Bloke, man. (C.) The bloke with the jasey, de man met de pruik : de rechter. (C.) — Zie blade en c o v e.
Blood, ploert, viveur, modegek. (S.)

Bloody.
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Bludger.

Blood and flesh, de menschelijke natuur. It is more than blood and
flesh can bear, daar kan niemand kalm bij blijven.
Blood and iron, de macht van het zwaard ; spotnaam voor Bismarck.
Blood and thunder. — Zie d r e a d f u 1.
Blood freezer, roman, verhaal waarvan iemand de haren te berge
rijzen, draak.
Blood orange, mannetjes sinaasappel ; bloedappel.
Blooded, volboed (v. dieren). Whole blood (v. menschen).
His blood was up, hij was opgewonden, driftig, zijn bloed kookte.
To breed ill blood, kwaad bloed zetten, vijandschap stoken. (P.)
To make one's blood creep, iemand kippe-ravel maken. (P.)
You can't get of draw blood out of a stone, waar niet is, verliest de keizer zijn recht.
Blood is thicker than water, het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. (P.)
Bloody, bijvoegl. naamw. zonder bepaalde beteekenis, doch, dat waar
het gebruikt wordt, een hoogst beleedigende kracht heeft : A bloody
fool, ass. enz.
Bloody Jemmy of mountain pecker, rauwe schapekop. (S.)
Bloomer, vergissing (S.); breedgerande strooien hoed voor vrouwen ; dames costuum, bestaande uit een korten rok en een wijden pantalon.
To be on a bloomer, ergens bij betrokken zijn, dat moet mislukken. (S.>
To make a bloomer, zich vergissen ; echec lijden. (S.)
Blooming, bijvoegl. naamw. zonder bepaalde beteekenis, dat versterking
of minachting te kennen geeft b y. Blooming nonsense. A blooming ass. (S.)
Blot (vlek). — To hit a blot, een font ontdekken.
Blow (waaien). — To blow, pochen, opsnijden ; aan de kaak stellen ; verwijten ; bespotten ; verklikken.
Blow it of (it) be blowed, de duivel hale het. (S.)
To blow the gaff, bij de politie verklikken, verraden. (C.)
To blow hot and cold, weifelen, wispelturig zijn, dubbelhartig zijn, met
twee monden spreken.
Blow me ! of blow me tight! dat kun je begrijpen ! Ik zie je aankomen ! (S.)
To blow on, minachtend behandelen.
Blow out of tuck in, feest, pretje. (S.) Hetzelfde als bean o.
To blow out of up, een standje maken. (S.) A blow up of blowing up,
een standje.
To blow over, voorbijgaan ; doodbloeden (fig.) (P.)
To bite the blow, stelen. (C.)
Blown upon, in kwaden reuk ; van oude vrijsters : geen kans meer hebben.
In the blowing of a match, in een oogwenk.
Blowen, blowin, blowing, meisje. (C.)
Blower, meisje; tabakspijp (S.) pocher. (A.)
Blowsey of blowze, ruwe vrouw, manwijf. (S.)
Blubber, grienen, snotteren. (S.) Blubberhead, domkop ; schedel (zeeterm).
Bludger, lief, die desnoods ook moordenaar wordt. (C.)

Blue.

— 27 —

Blue.

Blue, Indecente, onwelvoeglijke, onfatsoenlijke taal. [het tegenovergestelde
daarvan is brown = vroom, fijn, kwezelig] (S.) ; somber ; uiterst,
ultra ; verbluft, verbaasd.
Blue-apron statesman, politieke tinnegieter.
Blue-backs, muntbiljetten van de Z.Amerikaansche Staten (A.) — Zie g r e e n.
Blue-bellies, naam door de soldaten der Zuidelijken gegeven aan die
der Noordelijken in den Amerikaanschen bu rgeroorlog. (A.)
Blue blanket, overjas van ruwe pilo gemaakt. (S.)
Blue blood, aristocraat ; blauw bloed.
Blue book, blauwboekje, officieele uitgave van het Gouvernement. (P.)
Blue, blue-bottle of the man in blue, agent van politie. (S.) — Vroeger
ook beak.
Blue butter, kwikzalf. (S.)
Blued, blewed of slewed, dronken. (S.)
Blue cheek, baardeloos gezicht ; melkmuil. (S.)
Blue-coat boy, jongen van een armenschool, speciaal van de Londensche
blue-coat school.
Blue devils, vreeselijke verschijningen, die het gevolg zijn van delirium
tremens ; zwaarmoedigheid. Ook blues.
Blue-drunk, smoordronken. (A.)
Blue funk, toestand van angstige spanning. (S.) To be in a blue funk,
op heete kolen staan.
Blue gown, bedelaar in Schotland, die vrij overal bedelen mocht, en die
als teeken hiervan een blauw kleed droeg. (P.)
Blue grass State, Kentucky. (A.)
Blue lien, Delaware. (A.) — Blue Hen's Chickens, bewoners van dien
staat. Your mother w as a blue hen zegt men spottend tot
iemand, die op zijn voorouders pocht. (A.)
Blue Jacket, matroos.
Blue laws, strenge puriteinsche wetten.
Blue law State, Connecticut. (A.)
Blue moon, St. Juttemis; iets, dat uiterst zelden voorkomt. Once in a
blue moon, een blauwen Maandag. (S.)
Blue moonshine, onzin, ongerijmdheden.
To cry blue murders, moord en brand schreeuwen. (S.)
Blue nose, bewoner van Nieuw Schotland (A.) ; soort van aardappel.
Blue pigeon flyer, lief, die het lood van de daken steelt. (C.)
Blue pill, blauwe boon, kogel ; kwikpil. (S.)
Blue ribbon, orde van den Kousenband ; de hoogste onderscheiding op
elk gebied ; teeken dat men afschaffer is. (P.)
Blue ribbonist, blue ribboner of blue ribbonite, algeheel onthouder. (P.)
Blue ruin, jenever. (S.)
The Blue and Yellow, De Edinburgh Review (naar den omslag).
To fly the blue-peter, gereed zijn (van een schip) om uit to zeilen. De
blue-peter is een kleine vlag, die wanneer zij geheschen wordt, aanduidt
dat het schip binnen 24 uren vertrekt. (P.)
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Bob.

True-blue, trouw, standvastig. True blue doesn't stain, iemand met een
werkelijk edel hart, kan geen laagheden doen.
To blue, uitgeven. — Blueing the pieces, het geld laten rollen. (S.)
To look blue, verbaasd, verlegen, teleurgesteld kijken.
To look blue upon one, iemand nijdig aanzien.
To look blue upon something, verbaasd opkijken van, raar staan te kijken van.
Blues, de politie ; de koninklijke li,jfwacht te paard ; degenen, die aan een
roeiwedstrijd tusschen de Universiteiten hebben meegedaan. Zie ook
blue devils.
Blues of in the blues, terneergeslagen.
Bluey, lood. (C.)
Bluff, verontschuldiging ; kaartspel, in Amerika poker of euchre genoemd.
To bluff, verontschuldigingen maken, tegenhouden ; van het spoor leiden. (S.)
Blunderbuss of blunderhead, domme opsnijder. (S.)
Blunt, geld. (S.) Zie verder d u s t.
Blush. — At the first blush. op het eerste gezicht. (P.)
To put to the blush, het schaamrood op de w angen jagen ; te schande
maken. (P.)
B. N. C. — Brasenose, initialen van Brazen Nose College.
Bo. — To say bo of boo to a goose, spreken, dur yen, in 't algemeen:
een teeken van moed.
He looks as if he couldn't say bo to a goose, hij zi et eruit, alsof hij geen
vlieg kwaad zou doen ; als een lammetje.
Bo-peep, kiekeboe. To play bo-peep, kiekeboe spelen, op den loer liggen.
Board. — On board, (aan boors,) in een tram of omnibus. (A.)
Board of green cloth, de groene tafel, biljart.
Boardmen. — Zie sandwich.
Boards. — On the boards, op de planken; off the boards, in het gewone
leven. (Theater)
Boast. — Great boast, small roast, veel geschreeuw en weinig wol.
(Spreekw.)
Boat. — To get the boat of to be boated, vroeger : gedeporteerd worden ;
thans : tot langdurige gevangenisstraf veroordeeld worden. (S.) — Zie
bail.
Boatable, door bootee bevaarbaar (van een rivier). (A.)
Bob, nuchter kale (A.) ; man, kerel, vent, maat van een lief; shilling.
(S.) Bob-a•nob, een shilling per persoon. (S.)
To bob, plotseling verschijnen en weer verdwijnen ; bedriegen, uitzwendelen. (S.)
To bob of drop a courtesey, (of curtsy,) een buiging maken. (Door een
dame.) (P.)
To bob up serenely, weer boven water komen, alsof er niets gebeurd is.
To bear a bob, in koor invallen. Zie b e a r. (S.)
To shift one's bob, uitsnijden, er tusschenuit trekken, weggaan.
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So help me bob, verbastering van so help me God, zoo helpe mij God. (S.)
All is bob, alles is in orde (S.) ook all's bowman. (C.)
Bob-apple, spelletje, waarbij men moet trachten met zijn tanden een
appel te grijpen, die op het water drijft of aan een draad hangt.
Bob-cherry, een dergelijk spelletje met een kers.
Bob-sled of bob-sleigh, twee aaneen gekoppelde sleden voor houtvervoer (A.)
Dry-bob, schooljongen van Eton, die veel aan cricket, tennis enz. doet.
Light-bob, soldaat van de lichte infanterie.
Wet-bob, schooljongen van Eton, die veel aan roeien doet.
Bobbery, kabaal, levenmakerij. (S. en A.)
Bobbish, zeer goed, uitstekend ; gezond ; opgeruimd.
Bobby, agent van politie. (S.) Zie b 1 u e.
Bobtail, verwaarloosd, verhavend; haveloos men sch.
Bob-tail of tag-rag and bobtail, het gepeupel.
Bob-tail car, tramwagen zonder conducteur, waar de passagiers de
vracht in een daarvoor bestemde bus moeten werpen. (A.)
Bodier, maagslag (boksers.) — Zie bellowser en Belly.
Bodkin. — To sit of ride bodkin, in een rijtuig tussch en twee personen
gedrongen zitten.
Body, kracht, degelijkheid. — Zie ook b e a r.
Body and bones, geheel en al; met lichaam en z iel.
Body-guard, lijfwacht, gevolg (v. een edelman enz.) (P.)
To body forth, onder woorden of vorm brengen.
To keep body and soul together, lijf en ziel bij elkaar houden, juist
kunnen rondkomen.
Bog of bog-house, privaat. To bog, zijn behoefte doen.
Bog-oranges, aardappelen. (S.)
Bog-trotters, scheldnaam voor de Ieren; laarzen. (S.)
Bogey of Old Bogy, de Duivel. (S.)
Bogey-dom, het schimmenrijk. (S.)
Bogus, nagemaakt, valsch, vervalscht. (A.)
Bohemian, artist, die een ongeregeld leven leidt, zigeuner, Bohemien.
Boil. — The flames of love won't boil the pot, van liefde alleen kan men
niet leven. (Spreekw.)
Boiled shirt, linnen overhemd. (S.) — Zie Biled rag.
Boilers of Brompton boilers, bijnaam voor Bethnal Green Museum. (S.)
Boko, de neus ; onzin, beetnemerij. (S.)
Bold. — To make bold with, aandurven, behandelen ; zich vrijheden veroorloven met ; gebruiken. (P.)
As bold as brass, met een stalen voorhoofd, zonder schaamtegevoel,
onbeschaam d.
Bolster (peluw). — To bolster, met peluws afranselen.
Bolt, wegloopen, zich uit de voeten maken ; overloopen van d e eene
staatkundige partij tot de andere ; eten inslikken zonder het te kauwe n:
gulzig eten ; vlucht.

Bolus.
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A bolt from the blue, een bliksemstraal uit een helderen hemel. Ook fig.
To make a bolt for it, of to turn the corner of Bolt-street, zich uit de
voeten maken, het hazenpad kiezen.
To bolt the Candidate of the ticket, bij een politieke stemming neutraal
blijven. (A.)
Bolus, apotheker, pillendraaier. (S.)
Bone, goed. (C.) Voor het teeken voor b one zie the cadge r's m a p
in de „Korte geschiedenis van Cant en Slang."
To bone, stelen. (C.) Zich ergens ijverig op toe leggen, blokken. (A.)
Boned, gearresteerd (C.) ook l a g g e d.
A bone of contention of discord, steen des aanstoots. (P.)
To have a bone to pick with one, een appeltje met iemandteschillenhebben.
To make no bones, ergens geen been in zien ; niet veel omslag maken.
To make old bones, oud worden.
Bone-box, mond. (C.)
Bone-grubber, voddenraper, die speciaal naar beenderen zoekt ; lijkendief. (C.) — Bone-picker, livrei bediende. (S.)
Bone-pit of bone-yard, kerkhof. (A.)
Bone-shaker, velocipede in den meest primitieven vorm.
As dry as a bone, kurkdroog.
Hard words break no bones, schelden doet geen zeer. (Sprw.)
What is bred in the bone comes out in the flesh, de natuur is sterker
dan de leer.
Bones, dobbelsteenen. Ook St. Hugh's bones genoemd. (S.) To rattle the
bones, dobbelen. (S.)
Boniface, herbergier, logementhouder.
Bonnet of Bonneter, kwartjesvinder; iemand, die door zijn fortuin bij het
spel, anderen tot spelen moet verleiden. Ook die ter wille van de
provisie anderen laat inkoopen doen. Iemand die prijzen opjaagt op
verkoopingen. (S.)
To bonnet, iemand den hoed over de oogen slaan ; op den uitkijk staan. (S.)
Bonnibel, aardig meisje.
Boo. — Zie b o. To boo-hoo, luid schreeuwen.
Booby-trap, aardigheid, die hierin bestaat, dat op een deur die aanstaat,
boeken of een glas water gezet worden, zoodat degeen, die binnen
komt ze op zijn hoofd krijgt.
Boodle, (A.), geld, kapitaal ; valsch geld; geld, dat bij verkiezingen tot omkoopen gebruikt wordt. The whole boodle. — Zie C a b o o d 1 e.
Boojum, muziek-criticus , zijn vrouw heet de Boojee. (Muziek-S1.)
Book. — To be in the (good) books of, in een goed blaadje staan bij. (P.)
To be in the bad of black books of, niet in de gunst staan bij.
To be of run into one's books, bij iemand in de schuld zijn of komen.
To bring to book, ter verantwoording roepen. (P.)
He knows his book, hij weet zijn weetje, hij kept zijn wereld (S).
Booked, afgesloten, vastgesteld, geboekt, besproken, verzegd.
Bookie, verbastering van bookmaker. (S.)

Bookmaker's Pocket.
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Bookmaker's Pocket, binnenzak in het vest. (S.)
Books, spel kaarten ; term gebruikt bij spelers van beroep. (S.)
Bookstore, boekwinkel. (A.)
Booky, verbastering van bouquet. (S.)
Boom. — To boom, plotseling in de gunst bij het publiek komen ; rijzen.
(v. prijzen.)
To be the boom, de rage zijn ; zeer in de gunst zijn bij het publiek.
To top one's boom off, een bepaalden koers nemen. (zeemansterm.)
Boom-passenger, zeemansterm voor een gevangene aan boord.
Boomer, iemand of iets dat bij het publiek in hooge gunst staat.
Boon Companion, jolige vent, prettige kameraad.
Boonder, boender. (A.)
Boost. — To boost of to give a boost, in de hoogte duwen. (A.)
Boot, (laars.) — To boot, schoppen, trappen. (S.)
To boot, op den koop toe. — To no boot, tevergeefs.
Boot-catcher, huisknecht, schoenpoetser ; (S.) Vroeger : laarzenknecht in
een logement.
Bootlick, lage vleier, stroopsmeerder. (S.)
Boots, de jongste officier van een regiment; hotelknecht ; kaplaarzen. (A.)
To put the boots on the wrong legs, den verkeerde de schuld geven.
Sly boots, slimme rakker, uitgeslapen vogel.
Booty. — To play booty, valsch spelen, met het doel om te verliezen ; kwartjes vinden ; verraden, verklappen.
Booze, sterke drank. (C.) Boozer, zuiplap. (C.)
To booze, sterken drank drinken, tot dat men dronken wordt. (C.)
Boozing-ken, kroeg van laag allooi, waar gemeene sujetten bijeen komen (C.)
Boozy, dronken, aangeschoten. (C.)
Bore, vervelend mensch ; iets, dat hindert of verveelt.
To bore, vervelen ; bij wedstrijden iemand op oneerlijke wijze dwingen
uit zijn koers te gaan. (Sport.)
Born. — All one's born days, in zijn geheele leven; in al zijn levensdagen.
Borne. — Borne in upon one, een innerlijken aandrang gevoelen tot.
Bosh, onzin (S.) ; viool. (C.) Bosh-faker, vioolspeler. (C.)
To bosh (up), bederven, het effect wegnemen. (S.)
Bos-ken, boerderij. (C.)
Bosman, boer. (C.) Faking a bosman on the main toby, een landman op
den openbaren weg berooven. (C.)
Boss, baas, meester ; groot, uitstekend; kijkje, blik. To boss, den baas spelen over (A.); missen, niet raken (school) ; toezicht houden op. (S.)
Boss-eyed, scheel. (S.)
Botany Bay, de haven in Australia, waarheen vroeger de gedeporteerden
werden gezonden (P.) ; ook een naam voor Worcester Colleg e,
Oxon. (S.)
Botcher, kleerenlapper. (S.)
Bother, lastig vallen, zeuren ; gezanik, gezeur.
Botheration, gezanik, last. Botheration (to it)! de duivel hale het !
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Bottle. — To bottle up one's rage, zijn toorn verkroppen. (S.)
To be bottled up, verzegd zijn. (S.)
It turned out no bottle, het liep ongelukkig af. (Sport.)
It's no bottles, het heeft geen nut, dient nergens toe. (S.)
Bottle-holder, oorspronkelijk degene, die een flesch water gereed hield,
bij bokspartijen ; een helper; bruidsjonker. (S.)
Bottom, kracht om vermoeienis te weerstaan (Sport); spiritualien, die
dienen om er groc van te maken. (A.); schip.
At (the) bottom, in zijn hart; in hoofdzaak ; in den grond.
On one's own bottom, zelfstandig, op zijn eigen houtje. — Zie b a t.
To be at the bottom of anything, ergens achter zitten, opstoken ; jets,
grondig verstaan.
To knock the bottom out of, verslaan, de baas worden. (A.)
One's bottom-dollar, iemands laatste cent. (A.)
Bottom-fact, onbetwistbaar felt. (A.)
Bottom lands, rijke alluviale grond in het Westen van Amerika. (A.)
Bottom price, laagste prijs.
Botts, koliek, buikpijn. (Stalterm)
Botty, verwaand (S.); kinderbillen (term bij bakers en kindermeisjes.)
Boughten, gekocht, geimporteerd. (A.)
Bounce, onbeschaamdheid ; leugen ; zwendelaar. (S.)
To bounce, bluffen, bedriegen, overbluffen, liegen (S.); plotseling uit den,
dienst ontslaan ; uit een zaal werpen. (A.)
Bouncing, volmaakt gezond, brutaal.
Bounceable, blufferig. (S.)
Bouncer, winkeldief, zwendelaar (C.); brutale leugen (S.); uitsmijter. (A.)
Bound, vastberaden, vastbesloten ; zeker. (A.)
Bounder, vierwielig rijtuig; ploert, ongemanierd mensch ; fat. (S.)
Bounty-jumper, iemand, die het handgeld als soldaat aanneemt en er
dan van door gaat. (A.)
Bourbon, soort van whisky. (A.)
Bow (boog). — To draw the long bow, overdrijven, met spek schieten.
To draw a bow at a venture, jets op den gis zeggen.
To have a second string of two strings to one's bow, meer pijlen op
zijn boog hebben. (P.)
Bow (buiging). — Bowing acquaintance, iemand, dien men groet, maar
waarmee men niet intiem is.
Bowdlerization, in de letterkundige wereld : door overmaat van kieschheid, verminken van een klassiek schrijver bij het uitgeven van zijn
werken. Naar Bowdler een der uitgevers van Shakespeare.
Bowel. — To bowel out, ontdekken, opsporen, ergens achter komen, aan
het licht brengen.
Bowels (ingewanden). — His bowels yearn, hij heeft medelijden met, symphatie voor. (P.)
Bowels, Bowels of mercy of compassion, medelijden, mededoogen. (P.)
He has no bowels, hij heeft geen hart.

Bowery boy.
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Bowery boy en gal, type van New Yorker plebejers. (A.) — Zie 'A r r y.
Bowl. — To bowl out, (iemand ergens) uitknikkeren.
Bowlas, appelbollen, bolussen.
Bowler, fantaisie hoed (S.) Ook pot-hat.
Bowles, schoenen. (C.) Zie b at s en bog-trott er s.
Bowsprit, neus, gezichtshoek. (zeemansterm)
Box. — In the same box, in dezelfde moeilijkheid, in een schuitje.
In the wrong box, aan 't verkeerde kantoor. (fig.) Ook in the wrong shop.
To box about, overal heen reizen.
To box the compass, met alle winden draaien ; de 32 punten van het
kompas achter elkaar opnoemen.
To box Harry, term bij handelsreizigers in gebruik, aanduidende, dat
iemand om geld te sparen niet dineert maar 's avonds iets eet. Zie
ook d i n e.
Boxer, hooge hoed. (S.)
Boxing-day, de eerste werkdag na Kerstmis. (P.)
Boy (jongen), bochel. Van een gebochelde sprekend, zegt het yolk: Him
and his boy; champagne. (S.)
A boy in buttons, schellenjongen in livrei.
That's the boy for me, dat is wat ik hebben moet, dat is je ware. (S.)
Brace up, gestolen goederen naar den lommerd brengen. (C.)
Bracelets, handboeien. (C.) Ook Ruffle s.
Bracing, versterkend, opwekkend.
Brads, geld (C.); letterlijk een soort van schoenmakers spijkers.
Bradshaw, spoorweggids. Naar den naam van den samensteller.
Brain-pan of brain canister, schedel, hoofd, hersenpan. (S).
Branch (tak), beek. (A.)
Brandy-smash, ijswater met cognac. (A.)
Brandy-blossom of brandy-nose, neus, rood van het drinken.
Bran-new of brand new, splinternieuw.
Brash, bros, broos ; kortaangebonden. (A.)
Brass, geld ; onbeschaamdheid, brutaliteit. (S.) — Zie brazen.
A brass farthing, een oortje ; alles, wat waardeloos is.
Brat, kind (in minachtenden zin). Zie bantling en k i d.
Brave, Indiaansch krijger. (A.)
Bravery, opschik, mooie kleeren.
Brazen. — Brazen-faced, onbeschaamd, schaamteloos, met een stalen
voorhoofd. Van zoo iemand wordt soms gezegd dat he has rubbed his
face with a brass candlestick.
To brazen out (an act), zich op een slechte daad beroemen, zich niet
er voor schamen, weigeren ze te bekennen ; zich door onbeschaamdheid uit een moeilijke positie redden.
Brazil, (fernambuc-hout). His heart is hard as Brazil, hij heeft een hart
van steen.
Bread. — Bread and butter, materieele welvaart ; als bijvoegl. nw.: week,
niet degelijk (van personen gezegd).
3
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Bread and Cheese, het strikt noodige om te leven. A bread andcheese marriage, armoedig huwelijk.
Bread and scrape, brood met zeer weinig boter. (S.)
Breadbags, spotnaam in het leger voor beambten bij de fourage.
Bread-basket, de maag. (S.)
To break bread, te gast zijn.
To know on which side one's bread is buttered. — Zie butter.
To quarrel with one's bread and butter, tegen zijn eigen belang handelen.
It is no bread and butter of mine, het zijn mijn zaken niet, het gaat
mij niet aan.
Break. — A break down, woeste dans ; een jolige partij; in Ierland, een
bruiloft; iets, dat mislukt. (S.)
Break-down gang, spoorwegarbeiders die de lijn vrij maken na een
spoorwegongeluk.
A break in the market, een plotselinge, groote daling in effecten. (A.)
A break up, het slot van een voorstelling, pretje, enz. (S.)
Break-teeth words, woorden die moeilijk zijn uit te spreken.
To break the back. — Zie b a c k.
To break one's back, iemand ruineeren, te gronde richten.
To break bulk, beginnen te lossen. (zeeterm.)
To break down, diep bewogen zijn ; zijn gezondheid verliezen. (P.)
To break ground, de eerste stappen doen in een onderneming. (P.)
To break in, in de rede vallen. (P.)
To break the news, een onaangename tijding op een voorzichtige manier mededeelen. (P.)
To break shins, geld van iemand leenen. (S.)
To break up, op zijn laatste beenen loopen.
To break (off) with, de relaties met iemand afbreken. (P.)
Breaky-Leg, sterke drank. (C.)
Breast. — To make a clean breast of, een volledige bekentenis afleggen.
Breath. — Under one's breath, fluisterend ; zachtjes zoodat niemand het
hoort. (P.)
To take away one's breath, iemand sprakeloos van verbazing maken ;
suf praten.
Dear to one as the breath of one's nostrils, dierbaar als het leven. (P.)
Breathe. — To breathe out one's last, den laatsten adem uitblazen. (P.)
Breathing time, pauze, tijd om tot zich zelf te komen.
Breathing while, een oogenblik.
Breather, slag die iemand den adem beneemt. (Boksers). Zie bell() w s e r.
Breeched, of To have the bags off, ruim bij kas zijn. (S.)
To be well breeched, bemiddeld zijn ; onder schooljongens: een flunk pak
slaag krijgen. (S.)
Breeches. — To wear the breeches, den broek aanhebben, (van een getrouwde vrouw).
Breeching, pak slaag, (schooljongens).
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Breed.— Tobreed in and in, steeds huwelijken sluiten onder bloedverwanten.
Breef, kaart, speciaal klaar gemaakt voor valsche spelers. (S.) Ook brief.
Breeks, verbastering van breeches, broek. (S.)
Breeze (koeltej e) , oploop, standje. (S.)
Brevity. — Brevity is the soul of wit, een geestigheid moet kor t zijn.
Brew. — There is something brewing, er broeit wat, er zit onweer in de
lucht.
Brick, een vroolijke snaak. A regular brick, een flinke vent, een prettig
mensch.
•
Like bricks of like a thousand of bricks, heftig, krachtig, snel. (S.) Zie
like.
To have a brick in one's hat, dronken, topzwaar zijn. (A. S.)
Bridewell, gevangenis. (C.)
Bridge, een kaart ombuigen, zoodat men ze geven kan aan welken speler
men wil. (C.)
Brief, lommerdbriefje, loterijbriefje, biljet. (S.)
To accept a brief on behalf of, iemands verdediging op zich nemen.
To hold the brief for another, alles aanvoeren, wat ten gunste van
iemand gezegd kan worden.
Briefs, zie b r e e f.
Briers, doornstruiken. — In the briers, in de war, in moeielijkheid.
Brim, (verkorting van Brimston e) kwaadaardige oude vrouw. (S.)
Brimstone, (zwavel.) — Brimstone faggot, duivelsche kerel. Brimstone-hag,
feeks. (S.)
Brimstone Spurgeon, predikant die altijd met de Hel dreigt. (S.)
Brimstone tracts, fanatieke tractaatjes. (S.)
Briney, de zee. (S.) — A dip in the briney, een zeebad. (S.)
Bring. — To bring about, doen gebeuren, helpen tot stand brengen. (P.)
To bring down, een toontje lager stemmen, vernederen.
To bring down the house, buitengewoon applaus uitlokken op de planken of met een redevoering.
To bring into play, doen gebruiken of toonen, in beweging stellen, doen
werken. (P).
To bring on, veroorzaken ; voor den dag brengen. (A.)
To bring one's pigs to a bad market, slechte zaken maken, verkeerd
uitkomen, geen succes hebben.
To bring round, weer op de been helpen. (P.)
To bring to, bijbrengen, tot zich zelf doen komen.
To bring to bear, doen gebeuren, tot een goed einde brengen.
To bring to bear upon, invloed doen hebben op.
To bring to book. — Zie b o o k.
To bring to the hammer, onder de hamer brengen, publiek verkoopen. (P.)
To bring up of to bring to, doen stilstaan (P.) ; een kind grootbrengen ; braken, overgeven.
To bring up by hand, met de flesch grootbrengen ; bij dieren, zonder
moedermelk.

Brisket-beater.
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To bring up the rear, de achterhoede vormen, den stoet sluiten, achteraan komen. (P.)
Brisket-beater, iemand van den Roomsch-Katholieken godsdienst. (S.)
Broach, verklikken.
Broad. — Broad and Shallow, bijnaam voor de Broad Church, de gematigd kerkelijke partij. (S.) Zie High en Low.
Broad as long, zoo lang als het breed is, zonder verschil hoe men het
ook beschouwt.
Broad-brim, vroeger een Quake r, nu een deftig, bedaard, oud beer. (S.)
Broad-cooper, reiziger voor bierbrouwerijen. (S.)
Broad faking, true met drie kaarten van de kwartjesvinclers. (C.)
Broad language, ruwetaal.Ook Billingsgate en bad language.
Broads, speelkaarten (C.) ; Broadsman, valsche speler. (C.)
A broadside of laughter, homerisch (spottend) gelach.
Broadway Swell, in New-York : term voor een fat. (A.)
To be on the broad grin, voortdurend grijnslachen.
Broady, verbastering van broad cloth, laken. (S.)
Broady workers, mannen, die slechte stoffen betrekkelijk duur verkoopen
bewerende, dat het gestolen laken is. (C.)
Brogues, (Iersch) broek, pantalon.
Broke. — To be broke, aan lager wal zijn, bankroet zijn. (S.) Zie b e a t.
Broker, (makelaar), uitdrager. (S.) Brokers row, voddenmarkt. (S.)
To put in the brokers, beslag leggen op.
Brolly, verbastering van umbrella, parapluie. (studententerm.)
Bronze John, gele koorts. (A.)
Broom. — To carry the broom up at the masthead, op liefdesavonturen
uitgaan. (zeeterm.)
Broomstick. — To jump the broomstick of to be married over the broomstick,
niet in de kerk getrouwd zijn ; samen vluchten ; samen leven zonder
getrouwd to zijn.
Brose. — Athol-brose, whisky met honig.
Broth. — A broth of a boy, een kerel die durft, een flinke vent. (Iersch.)
Brother. — Brother blade of brother Smut, vakgenoot, kameraad, collega. (S.)
Brother of the blade, soldaat ; — of the bung, brouwer ; — of the buskin,
acteur ; — of the quill, klerk; — of the string, muzikant ; — of the
whip, koetsier. (S.)
Broughtens up, opvoeding. (A.)
Brown, halfpenny. — Browns, kopergeld. (S.)
Brown Bess, geweer ; ook black-Bess. — To hug brown Bess, dienst nemen als vrijwilliger.
Brown George, kommiesbrood (Leger.) — Zie Am u n it i o n.
Brown, Jones and Robinson, de vertegenwoordigers van den Engelschen
burgerstand. (P.)
Brown papermen, gemeene dobbelaars. (C.)
Brown talk. -- Zie b 1 u e.
To astonish the Browns, de vooroordeelen der wereld kwetsen.
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To be in a brown study, in gedachten, in gepeins verzonken zijn.
To brown to, begrijpen, verstaan, (een teeken of een wenk). (C.)
To do brown, iets goed doen ; iemand voor den mal houden of bedriegen.
(S.); — Zie d o.
Doing it brown, een feest rekken ; overmatig vroolijk worden. (S.)
Done brown, bedrogen, gefopt ; verrast. (S.)
Bruiser, bokser. (S.)
Brummagem of Brum, waardeloos, valsch, nagemaakt. (S.)
Brums, bewoners van Birmingham. (S.)
Brush, vossestaart; huisschilder; vechtpartij. (S.)
To brush, een pak slaag geven, (school).
To brush, to brush off of brush away, wegloopen, zich nit de voeten
maken. (S.) Onder jagers: To show one's brush.
To brush away, funk werken.
To brush past, in 't haastig voorbijloopen eventjes aanraken.
To brush up, (wat men vroeger gekend heeft) nog eens goed instudeeren,
zijn kennis van jets opfrisschen.
To save one's brush, ergens goed of komen (jagersterm.)
Bub, iedere soort van drank ; vrouweborst, (meervoud Bubbies) (S.)
zuipen; drinkgelag.
Bub of bubby, vrindje, knaapje, kleine jongen, broeder. (A.)
Bubber, zuiplap. (S.) Verbastering van b i b b e r.
Bubbery, spektakel, standje. (S.)
Bubble. — To bubble, bedriegen, afzetten, met valsche beloften paaien. (S.)
Bubble and squeak, hutspot van groenten en gebraden vleesch ; niet
veel zaaks.
Bubble Company, maatschappij opgericht met bedriegelijke bedoelingen.
Bubbley Jock, kalkoen ; pocher ; fat. (C.)
Buck, vroolijk mensch; koetsier zonder patent; zetbaas ; groote knikker;
neger (A.) ; zesstuiverstuk (alleen gebruikt in samenstellingen b. v. t h r e e
and a buck, 3 sh. 6 d.)
Buck-ague, agitatie van een ongeoefend jager als hij voor het eerst
groot wild ziet.
Buckhorse, oorveeg. (S.) — Zie d r i v e.
Bucknigger, neger. (A.) Letterlijk : mannetjes-neger.
To run a buck, (bij verkiezingen) een stem uitbrengen die niet geldig is.
To keep buck and tongue together, zorgen, dat men rondkomt met wat
men heeft of verdient. — Zie b o d y.
Buckey(e) State, negerstaat ; Ohio. (A.) Buckeye, man uit Ohio; wilde
kastanje. (A.)
Bucket, bedriegen. (S.)
Buckle, (gesp,) buigen. (S.)
I can't buckle to that, ik begrijp er niets van.
To buckle to, (het werk) flunk aanpakken, zich toeleggen op, wijden aan.
Buckle beggar. — Zie couple-beggar.
Buckled, getrouwd zijn; gearresteerd zijn. (S.)
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Buckle-hole. — To be starved to the last bucklehole of one's belt, uitgeteerd zijn door honger.
Buckler. — To give the bucklers, zich overgeven.
Buckra, blanke (zoo door de negers genoemd.)
Buckram. — Man in Buckram, iemand, die alleen in de verbeelding van
den spreker bestaat.
Buckshish, Bucksheesh, Backsheesh, fooi.
Buckskin, Amerikaansch soldaat in den vrijheidsoorlog. (A.)
Bud. — To check, of nip in the bud, in de geboorte smoren, in den kiem
verstikk en.
Buddensiek, iemand die huizen, licht en dicht optrekt, op speculatie. (A.)
— Zie Jerry.
Budge, bewegen ; hard wegloopen.
Budge, sterke drank (C.) ; b u d g y, dronken. (C.)
Budging-ken, tapperij (C.); cove of the budging-ken, herbergier. (C.)
Buff, de huid; in buff, naakt. (S.)
To buff, valsch beschuldigen. (S.)
To buff it on another, de schuld op een ander werpen.
To stand buff, zich Oink houden, pal staan.
Buff-nobber, hondendief. (C.)
Buffalo chips, bisondrek als brandstof gebruikt. (A.)
Buffer, tweede bootsman ; vroolijke Frans ; man; hond ; pistool (S.) ; vrouw,
die in een messenfabriek te Sheffield de messen polijst voor ze vernikkeld worden. Zie d u f f e r.
Buffs, het 3de Regiment Infanterie van het Engelsche leger.
Buffy, aangeschoten. (S.)
Bug. — Bug-hunter, dief, die dronken lui besteelt. (C.)
Bug-juice, slechte whisky. (A.)
Bug-walk, bed. (S.)
Bugger (you) ! loop naar den duivel. (S.)
Buggy, lichte soort van sjees.
Build, model, fatsoen van kleedingstukken ; snijden van kleedingstukken (S.)
Bulge. — To have the bulge, eenige overmacht over iemand gekregen hebben.
Bulger, groot, kolossaal ; alles, wat bizonder groot is.
Bulk and file, twee zakkenrollers, die elkaar helpen, diefje en diefjesmaat. (C.)
Bull, speculant op de rijzing (in effecten), — zie bear; flater; crown
(5 sh.); ossev]eesch, (term bij gevangenen en straatventers).
Bull's eye, wit op een schietschijf; kleine wolk, die aangroeit tot de
hemel geheel bedekt is ; dievenlantaarn.
A bull in a china-shop, een aap in de porseleinkast.
To bull the cask, heet water in een leeg rumvat gieten, om de rum
uit het bout te trekken. (zeemansterm).
To make a bull, een flater maken.
To make a bull's eye, doel treffen, groot succes met iets hebben.
To take the bull by the horns, de koe bij de horens pakken.
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Buncombe.

Bull-beef. — As big as bull-beef, levensgroot. (S.)
As ugly as bull-beef, zoo leelijk als de nacht. (S.)
Bull-dogs, helpers van den proctor aan de Universiteit, die 's avonds de
studenten opsporen, die niet op tijd thuis zijn.
Bulldoze of Bulldoze (A.) een flunk pak slaag ; afranselen, dwingen tot.
Bulldozer, groot pistool. (S.)
Bullet. — To bullet, uit een betrekking ontslaan.
To get the bullet, zijn ontslag krijgen.
To get the instant bullet, op staande voet ontslagen worden.
To shake the bullet at anyone, iemand met ontslag dreigen.
Ecery bullet has its billet, iedere kogel heeft zijn bestemming, tegen
het lot valt niet te vechten.
Bullfinch, jagersterm voor een hooge, dikke haag, waar men niet over
en niet door kan. (S.)
Bullion, geld. (S.)
Bullionist, iemand die voor metaal- en tegen papiergeld is.
Bullion State, Missouri. (A.)
Bully, pocher, souteneur. Als bijvoegl. nw. goed, flunk. (A.)
Bully for you! (A.) dat is flunk ! Ook that's bully!
A bully woman, een goede oude ziel.
Bullyrag of ballyrag, schelden, uitmaken voor al wat leelijk is ; geld
afpersen. (A. en S.)
Bum, achterste. (S.)
Bumbags, broek. (S.)
Bum work, nutteloos werk, onbetaalde arbeid. (A.)
Bum bailiff, deurwaardersbediende. Ook bum.
Bumble, inwikkelen ; huismeester in een armhuis. (Naar Dickens's „Oliver
Twist")
Bumble-footed, met paardevoeten. (S.)
Bumbles, oogkleppen voor paarden.
Bumbrusher, ondermeester. (S.)
Bum-curtain, korte versleten toga. (Univ. v. Cambridge) (S.)
Bummarees, vischverkoopers van minder , allooi.
Bummer, vagebond, deugniet, baliekluivei? Ook B u m. (A.)
Bumper, benefiet voor acteur of actrice ; alles, wat zeer groot of vreemd
is; omnibus die voor 2 112 Cent per persoon van Charing-Cross naar
Westminster Bridge rijdt ; voile zaal in een theater ; buffer van een
spoorwagen. (A.) Zie slash e r.
Bumptious, verwaand, met zich zelf ingenomen.
Bun, krentebroodje ; konijn. (S.)
Bunce, winst door bedrog verkregen. (S.)
All bunce, zuivere winst. (S.)
Bunch, stooten, slaan. (S.)
Bunch of fives, hand, vuist. (S.)
The best of the bunch, de beste haan uit de korf.
Buncombe. — Zie Buncome; onzin. (A.)
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Burr.

Buncome of Bunkum, redevoeringen houden in de Kamer, alleen om ze
te kunnen laten drukken ; politiek gezwets. (A.)
Bundle. — To bundle, gezegd, wanneer mannen en vrouwen, bij gebrek
aan ruimte, samen in bed liggen met kleeren aan. (A.)
To bundle in, zonder plichtplegingen binnenkomen.
To bundle off, zonder plichtplegingen wegzenden.
To bundle a person off, zich van iemand afmaken.
To bundle out, uitdringen, uitwerpen.
Bung, herbergier (term bij sportmen in gebruik) ; To bung, doen drinken, geven, overhandigen ; sluiten. (S.)
To bung up one's eyes, iemand een slag op zijn gezicht geven, dat de
oogen zoo opzwellen (bung up), dat hij niet zien kan. (boksers.)
Bung over the rag! voor den dag met je geld. (C.)
On the bung. — Zie tack.
Bungle. — He made a bungle of it, hij heeft de boel in de war gestuurd;
er is niets van terecht gekomen.
Bunk, zich uit de voeten maken; wegjagen van school. (S.)
Bunk it ! pak je weg. (S.)
Bunk, kooi in een stoomboot 2de klasse ; rustbank. (A.)
To bunk, in een bunk slapen.
Bunker, bier ; feestmaal in een lodginghouse van minderen rang. (S.)
Bunkey, onhandig. (Blue coat school.)
Bunko, stelen, bedriegen. (C.)
Bunko steerer, lief, bedrieger. (C.)
Bunkum, idiotisme ; afzetterij ; voorgewend enthousiasme ; misplaatste
teerhartigheid. Zie ook b u n c o m e.
Bunnick, mishandelen, doodslaan (C.); bederven, verijdelen, ongedaan
maken ; dichtdekken. (S.)
Bunt, boezelaar. (S.)
Bunter, vrouw van slechte zeden, straatdiefegge, slet, voddenraapster. (S.)
Bunting, vlag, vlaggedoek (zeeterm).
Bantling, onderrok. (S.)
Bunts of bunce. — Zie b u n c e.
Burdon's Hotel, gevangenis in Whitecross Street. (C.)
Burerk, dame, opzichtig gekleede vrouw. (C.)
Buridan's ass, besluiteloos mensch. (P.)
Burke, worgen ; in 't geheim dooden met het doel om het lijk aan de
snijkamer te verkoopen (C.) ; iets in den doofpot stoppen, doodzwijgen.
To burke a book, de uitgave van een boek beletten.
Burn. — To burn the candle at both ends, zijn krachten of geldmiddelen
op twee manieren opmaken.
To burn daylight, tijd verspillen.
A burned child dreads the fire, een ezel stoot zich geen tweemaal aan
denzelfden steen ; door schade en schande wordt men wijs. (Spreekw.)
Burner, harde slag. (S.) — Zie b a s e.
Burr, iemand die zijn politieken leider blindelings vo]gt.
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Butcher.

Burst, drinkgelag, vroolijk avondje. (S. & A.) — Zie b u s t.
Bury. — To bury a moll, een maitresse verlaten. (C.)
To bury the hatchet of to bury strife, den oorlogsbijl begraven, een strijd
eindigen.
Bus of buss, omnibus ; kus.
To bus it, in een omnibus rijden. (S.)
Bus (pr. biz) verkorting van b u s i n e s s: gebarenspel van een acteur
in tegenstelling van wat hij te zeggen heeft. — Zie b i z.
Bush, zie b e a t.
Good wine needs no bush, goede wijn behoeft geen krans. (Spreekw.)
Bushel. — Under a bushel, in 't geheim, onder de korenmaat.
Busheler, kleerenmaker, die alleen verstelwerk doet, niet snijdt. (A.)
Bushwacker, prengel, boerenkinkel, onnoozele bloed ; iemand die in de
bosschen van W. Amerika leeft. (A.)
Business. — Zie B u s 2.
My business is done, 't is uit met mij.
Go about your business, bemoei je met je eigen zaken.
A man of business, een rechtskundig adviseur.
To do the business for a man, iemand dooden, zijn dood veroorzaken
of te gronde richten; afmaken.
To have no business in a place of to do anything, geen recht hebben
ergens te zijn, of jets te doers.
To mean business, ernstige plannen hebben (vooral huwelijksplannen).
Bask, gemeene liedjes of boeken verkoopen in kroegen ; rondreizend muzikant of zanger. (S.)
Buskin, tooneelspel, treurspel.
Buskined, hoogdravend.
Bus-napper, konstabel, politie-agent. (C.)
Bust of burst, verraden, verklappen; inbreken ; inbraak (S.) ; korte en
snelle vaart (sport.) ; zich uit de voeten maken (A.). — Zie b u s t.
I'd like to bu(r)st him, ik zon hem wel willen verscheuren.
To bu(r)st up, failliet gaan.
I'm busted if, ik laat me hangen als. (S.)
Busting, zijn medeplichtigen verraden als men gevangen is. (S.)
The busting lot, het beroerde zootje. (S.)
Buster, verb. v. burster, broodje, kadetje. Zie s tar v e r (S.); inbreker. (C.)
Buster, luidruchtig mensch ; zwierbol ; pretje buitenshuis, zwelgpartij (A.);
alles, wat groot is. (S.)
All in a buster, in de grootste haast en opgewondenheid.
In for a buster, plan hebben flunk te gaan zwieren. (S.)
What a buster ! wat een baas !
Bustle, geld; kwaad maken, tergen. (C.) queue, tournure.
To draw the bustle, geld ontvangen. (C.)
Busy-Sack, reiszak. (S.)
But and ben, hutje met twee kamers.
Butcher, heer in 't kaartspel.

Butt.

— 42 —

Buz.

Butcher's mourning, witte hoed met rouwband.
Butchering, ongeveer hetzelfde als blood y.
Butt. — To run full butt at one, iemand vlak tegen 't lijf loopen.
Butter, vleierij.
Butter fingered, of to have buttered fingers, minachtend gezegd van
cricketspelers, die den bal niet kunnen vasthouden ; onhandig zijn, alles
laten vallen.
Butter to butter is no relish, zuivel op zuivel, is goed voor den duivel ;
bij iets lekkers behoort iets degelijks dat de maag vult.
To butter of batter, vleien, stroopsmeren. (Zie sawde r, s o a p.)
To butter both sides of one's bread, het mes aan twee kanten doen snijden.
To butter over, door mooie woorden inpakken ; inzeepen. (S.)
Who'll butter the fish? wie zal winnen (bij het kaartspel) ?
To know on which side one's bread is buttered, zijn belang kennen.
To look as if butter would not melt in one's mout4, onnoozel, onschuldig uitzien, alsof men geen kip kwaad kan doen.
Butterfly, ijdel. opgeschikt mensch.
Butterine, margarine. (A.)
Buttocks, de posteriores, achterste.
Button, iemand die op verkoopingen opjaagt. — Zie bonne t.
1 don't care a button, het kan mij geen zier schelen.
To hold by the button, iemand vervelen. Vertrouwelijk met iemand
omgaan.
Buttoner, iemand, die anderen tot spelen verleidt. — Zie bonne t.
Buttoning up, bij commissionairs in effecten : niet erkennen, dat men
aandeelen heeft waar verlies op zit.
Buttons, page, zie b o y; uitwerpsel van schapen.
To make buttons, verdrietig uitzien (S.)
Not to have all one's buttons, niet goed bij 't hoofd zijn. (S.)
Butty, mijnopzichter. Onder mariniers: kameraad; helper van de politie. (S.)
Buy. — To buy a brush, wegloopen. (S.)
To buy of sell flat, stukken koopen of verkoopen met coupons er aan
zonder de reeds vervallen rente te berekenen. (A.)
To buy in, op een verkooping goederen koopen voor rekening van den
verkooper. (P.)
To buy one's time, betalen om ontslagen te worden voor de leertijd
om is.
To buy the refusal of, het recht koopen, om iets naderhand tegen
een vastgestelden prijs te kunnen koopen.
Buyer's option, het recht om goederen 90 dagen te laten staan vOOr men
ze laat halen. Hiervoor wordt 6 1 )/0 betaald. (A.)
Buz. — To buz, het restje van een flesch wijn verdeelen (S.) ; zakkenrollen (C.) ; Een pandspel, waarbij de eerste 1 zegt, de tweede 2 enz. maar
voor 7 en de veelvouden van 7 „buzz" gezegd moet worden, of men
verbeurt een pand.
.Buz-bloke, zakkenroller, (speciaal van geld en beurzen). (C.)
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Cadge.

Buz-man, dief; verklikker. (C.)
Buz-napper, jonge zakkenroller. (C.)
Buz-napper's academy, inrichting waar jongens het zakkenrollen leeren
(Olivier Twist.) (C.)
Buzz, spreken. — Buzz-saw, cirkelzaag. (A.)
Buzzard, bewoner van Georgia. (A.)
Buzzer, zakkenroller. (C,)
By. --- By George, by Golly, by Jingo, uitroepen om by God ! te vermijden.
By and again, nu en dan. (A.)
By and large, over 't algemeen. (A.)
By this, tegen dien tijd, toen het zoover was.
By the run, gezamenlijk.
To go to by-bye, naar bed gaan (kindertaal.)
By-bidder (A.) — Zie button.
Byblow, onecht kind.
Bygones. — To let bygones be bygones, blauw blauw laten, geen oude
koeien uit de sloot halen.

C.
Cabbage, stukken laken, die de kleerenmaker door het oog van de schaar
haalt; wat een werkman op materialen uithaalt.
To cabbage, ontfutselen (S.), stelen (v. stof door kleerenmakers).
Cabbage-head, onnoozele hals. (S.)
Cabby, huurkoetsier.
Cabin-cracking, stelen in scheepskajuiten. (C.)
Cable. — To cable, een overzeesch telegram zenden.
His cable's parted, zijn levensdraad is doorgesneden. (zeeterm.)
Cablegram, telegram over den Atlantischen kabel verzonden. (A.)
Caboodle. — The whole caboodle, het heele zootje. (A.)
Caboose, scheepskeuken, kombuis ; bij vagebonden : keuken
Caboose of caboose-car, laatste wagon in een goederentrein, waarin de
conducteur zit. (A.)
Cache, in den grond verbergen. (A.)
Cackle Tub, kansel. (C.)
Cackling cove, acteur. Ook mummery core. (C.)
Cad of cadger, ploert, lage, gemeene vent; vagebond, bedelaar, afzetter;
iemand, die tracht een ander geld of inlichtingen af te persen ; conducteur op een omnibus ; klaplooper, parasiet; tegenovergest. v. gentleman.
Cade, kalf (S.) ; lieveling. (A )
Cadey, hoed. (S.)
Cadge, bedelen, dikwijls met het doel om zoo mogelijk te stelen ; zeuren,
lastig vallen.

Caesarist.

Call.

Caesarist, term van verwijt voor hen, die denzelfden persoon meermalen
tot President der Vereenigde Staten willen kiezen. (A.)
Cag, kwaad maken, beleedigen. (schooljongens term.)
To carry the cag, kwaad, brommerig zijn. (S.)
Cage, huis van bewaring (S.); cachot, nor. (milit. S.) als zoodanig ook
net, trap, clink, dust-hole, digger of dog's home.
Cagmag, slecht voedsel, restjes ; taaie oude Bans; droog of bedorven
vleesch ; ongezond ; rottend. (S.).
Cain. — To raise Cain of to raise perticler Hell of Ned, amok maken,
de poppen aan het dansen brengen, kabaal maken. (A.)
Cake, sufferd. (S.)
My cake is dough, ik ben geheel teleurgesteld, de pret is voor mij
er al.
You can't (both) eat your cake and have it, spreekwoord, dat aanduidt
dat men niet van twee tegenovergestelde handelingen tegelijk voordeel
kan trekken ; men kan geen 5 pooten aan een schaap verlangen. (P.)
To take the cake, de eerste plaats innemen in een wedstrijd, bij concurrentie, enz. (A.)
Cakey pannum fencer, iemand, die op straat suikerwerk, koekjes enz.,
verkoopt. (C.)
Calabash, hoofd ; domkop. (A.)
Calaboose, gevangenis. (A. en zeem. term)
Calculate, veronderstellen, plan hebben. Ook guess en reek on (A.)
Caleb quotem, klerk van een kerk ; iemand die verscheiden beroepen uitoefent, maar geen er van goed kent. (S.)
Calends. — At the Greek Calends, nooit, St. Juttemis, als de kalveren op
het ijs dansen. (P.)
Calf. — Calf-clingers, nauwe broek. (S.)
Calf-love, kalveren liefde, eerste liefde van een zeer jongen man.
To eat the calf in the cow's belly, te vast vertrouwen, dat men lets
krijgen zal ; de huid verkoopen, voor men den beer geschoten heeft.
To smack calfskin, bij den bijbel zweren. (S.)
Caliber of calibre, inhoud (A.), hoedanigheid.
California of Californians, geld, gewoonlijk goudgeld. (S.)*
Call, beroep van een geestelijke (Hoe hooger het tractement des te
louder is de c a 1 1) (A.); roeping, noodzakelijkheid, plicht, recht,
gelegenheid; reden. (S.); aanschrijving voor acteurs om op een bepaalden tijd aan het theater te komen (theater S.) ; aan de huizen
bedelen. (C.)
Call-boy, jongen, die de acteurs waarschuwt, wanneer zij moeten opkomen. (Theater.)
Call-loans of loans at call, leeningen, waarbij het geld ieder oogenblik
kan worden opgevraagd. Zoo zijn er ook deposits at call. (A.)
A call of the House, oplezen der ledenlijst van een wetgevend lichaam.
To call down, den hemel bidden om.
To call forth, te voorschijn brengen ; opwekken. (P.)
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Cantankerous.

To call a go, een straatventer calls a go als hij ophoudt zijn waren
aan te prijzen en een ander plaatsje opzoekt. In een spel of in zaken :
het veld ruimen.
To call in question, in twijfel trekkers. (P.)
To call names, uitschelden. (P.)
To call on of upon, de hulp inroepen van ; een bezoek afleggen bij. (P.)
To call out, uitdagen. (P.)
To call over of to call the roll, de naamlijst aflezen. (P.)
To call of haul over the coals, de les lezen, een standje maken. (P.)
To call to account, rekenschap vragen van ; een standje maken. (P.)
Called to account, gestorven zijn.
Callus, eelt. (A.)
Camel. — It is the last straw, that breaks the camel's back, de laatste
druppel doet den beker overloopen. (Prov.)
Cameronian, lid van de Hervormde Presbyteriaansche kerk.
Cameronians (the), 26ste regiment infanterie bij het Engelsche leger.
Camister, predikant, geestelijke ; meester. (S.)
Camp meeting. — Zie basket meeting. (A.)
Can, preserveeren in blikken; blik ; dit preserveeren geschiedt in een
Cannery. (A.)
Can't come it, ik kan het niet doen. (A.)
Canary, sovereign. (S.) gevangene. (C.)
Candle. — Candle lighting, avond. (A.)
To burn the candle at both ends. — Zie b u r n.
To hold the candle, helpen, assisteeren.
To hold a candle to the devil, doen wat men weet, dat verkeerd is ; uit
angst beleefd jegens iemand zijn.
He cannot hold of show a candle to him, hij is niet met hem te vergelijken.
Not worth the candle, de moeite niet waard.
Cane brake, dicht begroeid bosch. (A.)
Canine laugh, sardonische lach, pijnlijke lach.
Canister, het hoofd (boksers). — Zie b r a i n. Canister cap, hoed. (S.)
Cannibals, verbastering van Cannot pulls, de booten en de roeiers in
Cambridge, die voor den eersten keer aan een wedstrijd meedoen.
Cannon, carambole (biljart). Ook Carom. To cannon, caramboleeren.
To cannon against, stooten tegen. (Sport.)
To cannon into, er op losslaan. (S.)
Cannot. — I cannot away with this, ik haat het, verafschuw het ; ik kan
het niet lijden.
Canoodle of Conoodle, coquetteeren ; omhelzen, knuffelen, vrijen. (S.)
Canoozer, verbastering v. connoisseur, kenner. (S.)
Cant, huichelarij ; slag, stoot ; kramerlatijn, dieventaal (S.) ; geschenk,
aalmoes ; eten (C.)
To cant, opwippen, opslaan. (S.)
Cantab, student aan de Univ. te Cambridge ; verk. van Can t a b r i g i a n.
Cantankerous, kijfziek, slecht van humeur, norsch, wrevelig.
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Cantankerate, iemand cantankerous maken.
Canter. — in a canter, gemakkelijk.
Canuck, Canadees. (A.)
Canvas. — Under of in canvas, in tenten.
Canvasseens, matrozenbroek.
Cap. — To cap all, den kroon op het werk zetten.
To cap the climax of To cap the globe, alles overtreffen (A.)
To cap verses, op een versje antwoorden met een ander versje. Versjes
maken of opzeggen, die beginnen met de laatste letter van het rijmpje
dat de vorige spreker gegeven heeft. (Gezelschapsspelletje.) (P.)
To cast one's cap to a person, zich overwonnen verklaren.
To put on one's considering cap, over lets nadenken.
To set one's cap at, (van een vrouw) trachten een man verliefd te
maken.
If the cap fits, wear it, wien de schoen past trek' hem aan. (Pron.)
Cap-sheaf, het toppunt van. (A.)
Cape Cod Turkey, zoutevisch, labberdaan. (S.)
Caper. — Caper lash, gemeene taal. (C.)
Caper Merchant of Hop Merchant, dansmeester. (C.)
What caper are you up to, wat voer je uit. Wat heb je in zin. (S.)
To cut capersauce, gehangen worden. (C.)
Capers. — To cut capers, bokkesprongen maken.
Cross capers, tegenspoed
Capful. — A capful of wind, bries. (zeeterm.)
Capital. — To make capital out of anything, ergens munt nit slain.
Capper. — Zie Bonnet, Clapper en Steerer.
Caps, verbastering van capital letters, hoofdletters.
Captain. — To come Captain Stiff over a person, iemand uit de hoogte
behandelen. (S.)
Captain Tom, belhamel, raddraaier.
Caption, hoofd van een couranten artikel. (A.)
Captivate, gevangen nemen. (A.)
Car, spoorwegwagon. (A.) Car-house, remise voor spoorwegrijtuigen. (A.)
Caravan, kermiswagen; trein om toeschouwers naar een worstel- of bokswedstrijd te brengen. (boksers.)
Caravansera, spoorwegstation; groot hotel. (boksers.)
Carboy, groote kruik , groot glas.
Carbuncle face, rood gezicht met puisten. (S.)
Card, een origineel, een type.
A great card, een populaire, veelbesproken, bewonderde man. b y. —
The great card of the regiment, de trots van het regiment.
A queer card, een leak heerschap, een vreemdsoortig mensch. (S.)
On the cards, waarschijnlijk, verwacht; besproken.
To speak by the card, op zijn woorden passen.
To throw up one's cards, zich overwonnen verklaren, een zaak opgeven.
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Cardinal, warme gekruide wijn met suiker ; roode damesmantel.
Cardwell's men, officieren, die hun rang niet gekocht hebben. (Vroeger
kon men rangen koopen in het Engelsche leger.)
Care-taker, huisbewaarder.
Carf, kerf in een boom, die geveld moet worden. (A.)
Carlicnes. — To cut of cut up carlicues, bokkesprongen maken. Zie C ap e r s. (A.)
Carnal knowledge, sexueele gemeenschap. (Gewoonlijk onwettig.)
Carney, vleijerij. (S.)
To come the carney, vleijen, stroopsmeren, lief koozen. (S.)
Caroni. — Zie cannon.
Caroon, 5 shilling, (kroon.) (S.)
Carpet. — To be of to come on the carpet, op het tapijt (ter tafel) zijn
of komen. (P.)
Carpet-bagger, iemand die de politiek tracht te gebruiken, als middel
om zijn fortuin te maken ; oneerlijk bankier. (A.)
Carpet-knight, iemand die zijn ridderschap aan de gunst van het hof te
danken heeft, niet aan krijgsverrichtingen ; saletjonker. (P.)
Carpet way, effen, gladde weg.
Carriage Company, degenen, die eigen rijtuig houden.
Carrier. — Torn Long the carrier, hardlooper van luien Kees.
Carrier-pigeon, zwendelaar ; iemand die commissies opneemt voor weddenschappen en daarvoor overal heen reist.
Carriwitchet, dwaze vraag gedaan om iemand bespottelijk te maken. by.
Als jij 60 KG. weegt, hoe zwaar is dan een os, die een pond gras heeft
gegeten? (S.)
Carrom, een slag die goed aankomt. (A.)
Carrot. — Take a carrot! verrek ! verhang je ! loop naar den duivel ! (S.)
Carrots, rood haar, luciferskop. Ook carroty hair.
Carry. — A carry-all, een ,jan-pleizier. (A.)
To carry all before one, een volmaakt succes hebben ; zich van alles
meester maken.
To carry anything too far, iets overdrijven, te ver drijven.
To carry away, meesleepen, in verrukking brengen.
To carry away the bell, den prijs behalen.
To carry coals, zich vernederen, beleedigingen verdragen.
To carry coals to Newcastle, uilen naar Athene zenden, water naar de
zee dragen.
To carry corn, met „sterke beenen" de weelde dragen. (S.)
To carry the day, de bovenhand houden, een overwinning behalen. (P.)
To carry the house, zijn hoorders meesleepen. (P.)
To carry off, aanvullen wat ontbreekt ; helpen; den dood veroorzaken
van (P.)
To carry it off, onverschilligheid voorwenden, geen schaamte betoonen
(als men in een scheeve of vernederende positie is.)
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To carry on, leiden, drijven (van zaken), besturen (P.); zich dwaas aan
stellen, leven maken, druk zijn ; zich niet goed gedragen, zwieren ; een
grap to ver drijven ; verkeeren met (v. jongens en meisjes.)
To carry one's point, zijn wil doorzetten. (P.)
To carry one's self, zich gedragen.
To carry out, ten einde brengen, ten uitvoer brengen, voltooien. (P.)
To carry through, ten einde brengen. (P.)
To carry well, het hoofd. hoog dragen.
To carry wind, den neus in den wind steken.
To be carried away by, zich laten meesleepen door. (P.)
Not to be fit to carry guts to a bear, nergens toe deugen (van
personen.)
Cart, renbaan.
To put the cart before the horse, het paard achter den wagen spannen.
Carts, een paar schoenen. (S.)
Cart wheel, vijfshillingstuk, gewoonlijk verkort tot wh e e 1. (S.)
To do cart wheels, duikelen (schoolterm.)
Casa of Case, huis (al of niet fatsoenlijk.) (C.)
Cascade, braken. (S.)
Case, een origineel, een type ; een ongelukkig geval , een valsch vijfshillingstuk. (S.)
To case, villen. A rabbit in his case, een ongevild konijn.
A hard case, een mauvais sujet, een deugniet. (S.)
Casket, doodkist. (A.)
Cassam, kaas. (C.)
Cast. — To cast, een handje helpers.
To cast about, plannen maken, bedenken ; rondkijken naar. (P.)
To cast in one's dish of in one's teeth, iemand jets voor de voeten gooien.
To cast one's adversary to the bar, een proses winnen.
To cast one's self upon, zich beroepen op, wenden tot, overgeven aan.
To cast out, twisters.
To cast up, opduiken, plotseling voor den dag ko men (P) ; braken.
Cast down, terneer geslagen. (P.)
Cast-horse, cavalerie-paard (leger.)
Cast-iron facts, onomstootelijke feiten.
Casting vote, beslissende stem. (P.)
To have a cast in the eye, scheel zien.
To make a cast of casts, het verloren spoor zoeken. (Sport.)
Caste. — To lose caste, dalen in maatschappelijke positie.
Castor, vilten hoed. (Sport.)
Castor beans, purgeerpillen.
Casual, vagebond, die vaak in de Casual Ward wordt opgebracht.
Casual Ward, gedeelte van het Werkhuis waar vagebonden tijdelijk
door de politie heen gebracht worden.
Casuals, menschen, die door een noodlottig toeval omgekomen zijn,
(politie-term.)
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Cat. — A cat, een mof. To free a cat, een mof stelen. (C.) Cat, publieke
vrouw. (C.)
To cat, braken ; ook to s h o o t the cat.
The cat of the cat-o'-nine-tails, kattestaart, karwats met negen riemen
op schepen gebruikt. (P.)
Cat and kitten sneaking, bierglazen en tinnen maatjes uit tapperijen
stelen. (S.)
Cat gut scraper, vioolspeler. S. — Cat heads, vrouwenborsten. (C.)
A cat-in-the-pan, iemand die naar de tegenpartij overloopt, renegaat. (S.)
Cat-lap, flauwe dranken, flauwe kost. (S.) — Cat-nap, dutje.
Cat-skin, hooge zijden hoed ; ook stove-pipe, chimney pot, tile, beaver,
top-hat, topper.
Cat stick, de „bat" of stok, die in balspelen gebruikt wordt.
Cat's meat, de longen. (S.)
Cat's paw, dupe, werktuig in iemands handen, zacht koeltje. (Zeeterm.)
Cat's water, oude klare. (S.)
To grin like a Cheshire cat, grinniken, zoodat al de tanden zichtbaar
worden.
To fight like Kilkenny cats, vechten tot beide partijen uitgeput zijn.
To lead a cat-and-dog-life, leven als kat en bond.
To let the cat out of out of the bag, het deksel van den pot lichten.
To live under the cat's foot, onder de pantoffel staan.
To rain cats and dogs, baksteenen regenen, oude wijven regenen.
To see how the cat jumps, weten, uit welken hoek de wind waait.
To talk a cat and nine kittens to death, iedereen overpraten.
To turn a cat-in-pan, naar de tegenpartij overloopen.
There's more than one way of killing a cat besides hanging it, iedere
weg leidt naar Rome.
When the cat is away, the mice will play, als de kat van huis is, dansen
de muizen over de tafel. (P.)
Catamaran, oude Peeks. (S.)
Cataract, zwart satijnen das.
Catawampously of Catawamptiously, heftig, woest, gretig, vurig, geheel (A.)
C— thawed up, geheel verslagen, vernietigd. (A.)
Catch, refrein.
Catchbet, weddenschap, aangegaan om er derden in te laten loopen. (5).
Catchbit, tafelschuimer. — Catchfart, loopjongen (S.)
Catch 'em alive, nauwe kam; vliegenpapier ; een soort van muizenval. (S.)
Catch-penny, artikel dat als lokvogel dient om de menschen het geld
uit den zak te kloppen ; waardelooze artikelen ; goedkoope kermisvertooningen: blauwboekje.
To catch a crab, achterovervallen, doordat het handvat van een riem
iemand tegen de borst slaat (bij het roeien). Dit kan gebeuren als
men uit den slag raakt.
To catch it, de onaangename gevolgen dragen ; gestraft worden; ruw
behandeld worden; een standje krijgen.
4
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To catch napping, een voordeel behalen door de zorgeloosheid van
anderen, iemand een vlieg afvangen.
To catch on, in den smaak van het publiek vallen.
To catch on to, vastgrijpen, aannemen, overnemen ; begrijpen. (A.)
To catch a Tartar, iets bemachtigen, dat men, wanneer men 't eenmaal heeft, gaarne weer kwijt zou zijn ; op onaangename wijze ondervinden dat iemand lang niet zoo mak is, als men dacht. (P.)
To catch up, inhalen, achterhalen; iemand met een aanmerking in de
rede vallen ; het met iemand oneens zijn.
To live upon the catch, van diefstal leven. (S.)
A blessed fine catch, een mooie boel, een Jastig geval. (S.)
Catchy, niet eerlijk op kleinigheden. (S.)
Caterwauling, onwelluidend, valsch gezang ; vrijerij.
Catting, zeeziekte.
Cattle, minachtende term voor: de groote massa ; een troep luie hedienden.
Cattle-run, veld waar het vee graast. (A.)
Black cattle, weegluizen. (S.) — Small cattle, ongedierte. (S.)
Sad cattle, publieke vrouwen; zigeuners. (C.)
Caucus, bijeenkomst van de leiders eener politieke partij om kandidaten
te stellen bij de verkiezingen en de gedragslijn vast te stellen. (A.)
Caulk, slapen, stilletjes een uilt,je knappen. Iets zoodanig repareeren dat
het weer als nieuw uitziet, opkalefateren. (Zeeterm.)
Caulker, een glas sterke cognac-groc, om den avond te besluiten ; slaapmuts
(fig.) borreltje ; leugen. (S.)
Cause. — To carry the cause, een proces, een zaak winnen. (P.)
Caution, iets buitengewoons, iets vreeselijks.
Ile (it) is a caution, hij (het) is iemand (iets), waarvoor men zich
wachten moet (S.) ; buitengewoon, kolossaal, verbazingwekkend zijn.
(A. S.)
A caution, een flinke, degelijke of geschikte vent. Ook A 1, something
uneek, a caution to snakes, a topper, a sparkler, the right sort, a scorcher, a dasher, yer sort (S.)
Cave. — To cave of cave in, in elkaar zakken ; iets opgeven, aarzelend
toegeven, zwichten voor; afscheiding van een politieke groep van haar
partij; de partij die zich afgescheiden heeft heet the cave.
To cave in one's head, iemand een gat in het hoofd slaan. (A.)
To be of stand cave, op den loer staan.
Caveat, aanvrage tot patent voor een nieuwe uitvinding. (A.)
Caviare to the general, paarlen voor de zwijnen. (P.)
Cavort, bokkensprongen maken, rondspringen. (A.)
Celestials, hemellingen, Chineezen. — Talk of celestials and the angels
appear, als men van den duivel spreekt ziet men zijn staart.
Cent per cent, woekeraar. (S.)
Centennial State, Colorado. (A.)
Cess. — Out of all cess, bovenmate, uiterst.
Chafe, afranselen. (S.)
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Chaff (kaf). — To chaff, voor den mal houden, plagen met ; verkwanselen.
ruilen.
Chaff and draff, een waardeloos jets. — Chaffy, waardeloos, gering (S.)
Chaff-bone, kakebeen. (S.) — Chaffer, mond. (S.) -- Moisten your chaffer, drink wat.
To catch with chaff, gemakkelijk bedriegen, door mooiepraatjesbeetnemen.
Chained lightning, bliksemflits; slechte whisky. (A.)
Chair (stoel). — To take the chair, een vergadering presideeren. — Tln,
chair, de president van een vergadering.
Chalk (krijt). — To chalk out of down, iemand een gedragslijn voorschrijven ; plannen maken.
To chalk up, crediteeren.
To give a chalk, om de ooren slaan. (S.) — To win a chalk, succes
hebben. (Sport.)
To know chalk from cheese, zich geen knollen voor citroenen later
verkoopen.
Chalk Sunday, in Ierland : de eerste Zondag in de Vasten.
A long chalk, een groote afstand; heel veel. (A.)
By a long chalk of by long chalks, bij Lange na, verre weg, buiten kV.
As different as chalk from cheese, verschillend als dag en nachi.
Chalks. — To make chalks, straf op schepen, waarbij de deliquent op
twee van elkaar verwijderde krijtlijnen moet staan en zich dan bukt
om zijn straf te ontvangen.
To walk one's chalks, weggaan, wegloopen ; aan boord moeten matrozen, die verdacht worden dronken te zijn, op een krijtlijn loopen —
dit beet to walk etc.
Chalky, dorstig, trek in een borreltje. (S.)
Challenge. — To challenge the array, protest aanteekenen tegen de keuze
van alle juryleden. (P.)
Chain, verkorting van champagne. (S.)
Champ up, opteren, opeten (S.)
Chance. — Chance the ducks, al gebeurt er wat wil. (S.)
The main chance, nommer e'en, eigen voordeel ; geld.
Chancer, leugen, leugenaar. (milit. S.)
Chancery. — Chancery -joint, vleesch, dat tegen vier stuivers per pond
verkocht wordt, (dokwerk. term.)
To be in chancery, bankroet zijn.
To get into chancery, in een bokspartij zegt men dat a man has
got etc. als de tegenpartij zijn hoofd onder den arm heeft, waardoor
de eerste geheel machteloos wordt ; in de macht van zijn tegenstander
geraken. (S.)
Change (verandering), klein geld. — To put the change upon a person,
iemand bedriegen.
To ring the changes. Zie ring.
I'll give him change for a monkey, ik zal hem eens flunk de waarheid
zeggen.
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To change, in een geschreven stuk verandering of correctie aanbrengen. (A.)
Take your change out of that, steek die in je zak ; die mag je op snuiven.
Chant. — Chant, naam ; herkenningsteeken, merkmaal ; annonce. (C.)
To chant a horse, een paard als goed verkoopen, waarvan men weet,
dat het gebreken heeft (S.)
Chap, man, vent, jongen. Old chap, kameraad. Ook chappie.
Chapel, vergadering van drukkers, gehouden om verschillen tusschen
patroons en werklieden te bespreken.
To chapel, studenten bevelen de godsdienstoefeningen bij te wonen.
Chapel of ease, hulpkerk ; privaat, gemak.
Chapelite, non-conformist.
Chapter. — The chapter of accidents, het toeval. (P.)
To the end of the chapter, ten einde toe, zonder ophouden. (P.)
To give chapter and verse for anything, nauwkeurig de bronnen aangeven.
Character. — In (out of) character, (on)geschikt, (on)toepasselijk.
To palm the character upon one, iemand doers voorkomen als.
Chariot Buzzing, zakkenrollen in een omnibus of tram. (S.)
Charity. — Charity begins at home, het hemd is nader dan de rok. (Prov.)
Charley, nachtwacht.
Charley Pitcher, valsche speler. (C.)
Charles, borsten van een vrouw ; ook dairies en bubbies. (S.)
Charon, jolleman.
Charqui, ossenvleesch in lange reepen gesneden en in den wind en de
zon gedroogd (A.) Vandaar de benaming jerked beef.
Chase, plaats waar een bal terechtkomt (Tennis).
Chat potatoes, kleine aardappelen, die als voedsel aan de varkens gegeven
worden. (S.)
Chats, luizen, vlooien, ongedierte (S.)
Chatter. -- Chatteration, babbelzucht ; Chatterbasket, kind dat begint te
praten ; Chatterbox, babbelkous, kletser ; Chatterbroth, — water, thee.
Chatterification, kletspraatje, geleuter (zeeterm.)
Chatty, vuil, onrein mensch ; onrein, met ongedierte ; praatgraag.
Chatty-dosser, rondzwervende vagebond. (C.)
Chaunt. — To chaunt, op straat liedjes zingen, den inhoud uitroepen van
bulletins enz. (C.)
To chaunt the play, de kunstgrepen van dieven verklaren. (C.)
Chaunter, liedj eszanger.
Chaunting-cove, paardenkooper (S.)
Chaw. — To chaw over, herhalen wat een ander gezegd heeft, met het
doel om hem bespottelijk te maken,. nabauwen ; peinzen. Zie chew;
kauwen, pruimen (A.)
To chaw up, iemand de baas worden, verpletteren, den mond snoeren (S.)
To chaw up one's words, zijn woorden terugtrekken,
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Chaw-bacon, boereprengel ; ook Joskin, Yokel en Clod-crusher.
Cheap. — To be cheav of anything, verdiende beleediging of straf krijgen ;
niet meer dan zijn verdiende loon krijgen.
Doing it on, the cheap, zuinig leven ; v eel vertooning maken, maar geen
geld hebben.
To feel cheap, zich gegeneerd gevoelen ; geaffronteerd zijn ; op de teenen
getrapt zijn; zich -katterig, onpleizierig voelen. (S.)
Cheap Jacks of Johns, rondtrekkende kooplui in aardewerk, die hun
goederen bij afslag verkoopen. (S.)
Cheat. — To cheat the worms, van een gevaarlijke ziekte opkomen.
Checkers, damspel, damschijven. (A.) — Checker-board, dambord.
Cheek(s), geld; speelfiches ; billet ; bagage-rev. (A.)
To have handed in of passed in one's checks, overleden zijn. (A.)
Cheddar. — Quite the cheddar, Bat's je ware. (S.)
Cheek, (wang), aandeel, portie ; brutaliteit, onbeschaamdheid.
Cheek by jowl, vlak bij elkaar ; zij aan zij, zeer gemeenzaam.
To cheek, (iemand) ergeren door brutaliteit.
lie takes all to his own cheek, hij neemt alles voor zich.
Cheer. — To give the cheer, verwelkomen. — What cheer, hoe gaat 't.
Cheese. — The cheese, datgene, wat uitstekend, aangenaam of voordeelig
is. (S.) — That's the cheese, dat is je ware! (S.)
Cheese of Cheese it, houd op, houd je mond. (S.) Zie b a r r i k i n.
Cheese cutter, lange, gebogen neus. (S.)
Cheese-mongers, eerste regiment van de lijfgarde (Engelsche leger).
Cheeseparing policy, overdreven zuinigheid op kleinigheden, dikwijls
gepaard met verkwisting in 't groot.
Cheese-toaster, degen, sabel. (S.)
Cheesy, pronkerig, mooi. (S.)
To get the cheese, een stortbad krijgen, (fig.) een teleurstelling ondervinden.
To tell one that the moon is made of green cheese, iemand knollen voor
citroenen verkoopen, wat op de mouw spelden.
Chemiloon, een soort van dames-kleedingstuk, bestaande uit den lijfje en
pantalon aaneen. (A.) In Engeland combination (garment) genoemd.
Cherry. — To make two bites of a cherry, iets verdeelen, dat zoo klein
is, dat het eigenlijk niet de moeite van 't verdeelen waard is.
Cherry-hums of Cherubims, bijnaam voor het 11 de regiment huzaren in
het Engelsche leger.
Cherubs of Cherubims, koorknapen. (S.) Zie ook boven.
Chestnut, oude anecdote, mop, ui, afgezaagd verhaal.
Chevy, heen en weer gooien, heftig schudden.
Chew. — To chew the cud, peinzen over iets, dat gebeurd is.
To chew the fat of the rag, brommerig en scherp zijn (leger-slang).
Chewallop of Kerwallop, plof! nabootsing van het geluid van een vallend
voorwerp.
Chewing gum, cachou, gummi-pastille. om den adem welriekend to
maken. (A.)

Chicken.
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Chive of Chivey.

Chicken, klein, onbeteekenend, jong, groen, iemand die nog groen is.
Count not your chickens before (till) they are hatched, verkoop de huid
niet voor gij den beer hebt geschoten. (Prov.)
Chicken fixins, fricasse van kuikens; buitengewone lekkernij.
Chicken-hearted, lafhartig.
Chief. — The Chief, de oude, de baas, vader, ook governor of guv'nor.
Chi-ike, op ruwe, doch hartelijke wijze begroeten ; op luidruchtige wijze steun
verleenen ; begroeting; van harte prijzen ; schreeuwen, uitjouwen. (S.)
Child. — This child, ik, ik-zelf. (A. S.)
Chill, warmen.; verkorting van to take the chill off. Beer-chiller, bier op
de plaat gezet om er de kou af to nemen.
Chiltern. — To apply for the Chiltern Hundreds, zijn zetel in het Parlement opgeven. (P.)
Chime. — To chime in with, overeenkomen met.
Chimbley, verbastering van chimney (vulgar).
Chimney pot, hooge hoed, kachelpijp. (S.)
Chimney sweep, purgatief van senesbladen en magnesia (black draught). (S.)
Chin (kin). -- Chin-wag, gebabbel, praatjes als zoodanig ook chin-music;
indringerigheid. (S.)
Chince, knikker. (A.)
Chinch of Chintz, weegluizen. (A.)
Chink. — To chink, met geld rammelen. (S.) ; de naden in een houten
hut met aarde dichtstoppen. (A.)
Chink of chinleers, geld. (S.)
Chip, zaak, kind. (S.) — A chip of the old block, een aardje naar zijn vaArtje.
Brother chip, collega.
To chip in, geld bijdragen ; tusschenbeide komen, zich bemoeien met
(een gevecht of handeling) ; zich mengen in (een gesprek). (A.)
To taste like a chip in porridge, smakeloos, flauw zijn.
Chipper, levendig, vroolijk, opgeruimd. (A. en S.)
Chippy, aangeschoten, dronken. (S.)
Chips, geld, (S.); bijnaam voor een timmerman (zeeterm) ; buitenkansjes.
Chink, levendig, aangenaam. — To chick, verlevendigen, aangenaam
maken. (A.)
Chirp (sjilpen), verklappen, verraden, verklikken. (S.)
To chirp, een borreltje drinken. (S.) — Chirping-cup, roes (S.)
To chirp up, opvroolijken.
Chise, mes. (C.)
Chisel (bijtel). -- To chisel, bedriegen, afzetten. (S.)
Full chisel, in groote haast. (A. S.)
Chislings, lompen, flarden. (S.)
Chit, kind, jong mensch.
Chitterlings, gebakken ingewanden van dieren ; vroeger : jabots. (S.)
Chivalry, gemeenschap ; samenkomst. (S.)
Chive of Chivey, schreeuw, kreet ; luid (S.) ; gezicht. (C.)

Chive.

—

—

Chuck.

To chivey of chivy, opjagen; schelden. (S.)
Chive (pr. c h i v' of chiv y y), mes ; doodsteken, doorvijlen. (C.)
Chive-fencer, iemand, die op straat met messen vent. (C.)
Chloe. — As drunk as chloe, stomdronken. (A.)
Chock. — To chock, volproppen (A.) — Chock full of choke full, boordevol, stampvol. Ook chockablock, (zeeterm).
Choke. — Choke off, mengsel van onschuldige maar walgelijke medicijnen,
gegeven aan gevangenen, die zich ziek houden. (Gevangenis S.)
To choke off, zich van iemand op een ruwe manier, zonder complimenten
afmaken; afschepen ; verhinderen voort to gaan. (A.)
Choker, das, halsdoek ; onweerlegbaar argument; geestelijke. (S.)
Choicer of windstopper, worger. (S.)
Chonkeys, soort van vleeschpastei, die op straat verkocht wordt. (S.)
Chop, hoedanigheid, kwaliteit b y. first chop, prima, voornaam, uitstekend.
Chops of chaps, mond, wangen, bek, smoel (S.)
Chop-house, gaarkeuken. (S.) — Chop-stick, vork. (S.)
Down in the chops, neerslachtig. (S.) Chop-fallen, met een lang gezicht.
To chop, ruilen. Ook to swop. — To chop and change, ongedurig zijn.
To chop in, de mode worden.
To chop logic, redekaveIen, op een pedante manier redeneeren. (P.)
To chop upon, plotseling ontmoeten.
To chop yarns, geschiedenissen vertellen. (S.)
To set one's chops watering, iemand doen watertanden. (S.)
Chopper, slag in 't gezicht met den rug van de hand (boksers).
Chore, huiselijke of particuliere aangelegenheid of karreweitje. (A.)
Chortle, zuchten, huilen. (S.)
Choose, chousle, chowzle, iemand zijn aandeel onthouden ; afzetten,
bedriegen ; foppen ; afzetterij. (S.)
To chouse one (out) of his money, iemand geld afzetten, aftroggelen. (S.)
Cliout, gezellig avondje (East End van Londen).
Chovy of chovey, winkel (term onder straatventers in gebruik).
Chowder, vischverkooper ; visch, varkensvleesch, uien en beschuit, doorelkaar gekookt soms overgoten met appelwijn en champagne. — Clamchowder, een c h o w d e r met clam s (z. d.) (A.)
Chowderhead, domkop. (A.)
Christening, (loop) het nummer en den naam van den fabrikant uit een
gestolen horloge krabben en een ander in de plaats zetten. (C.)
Christian scientists, een godsdienstige secte. Ook peculiar people. (A.)
Chrismas-box, kerstgeschenk.
Christmas, (kerstmis) hulst. (S.)
Chromo-civilization, met een vernisje van beschaving, zooals parvenus.
Chronicle. — To chronicle small beer, onbeteekenende voorvallen beschrijven of vertellen. Zie Beer.
Chub, kerel. A young chub, een dwaze vent. (S.)
Chubby, dik, met bolle wangen, poezelig.
Chuck, alle soorten van eetwaren, ook een bizondere soort van biefstuk. (S.)
To chuck, gooien, werpen. (S.) -- Chuck-farthing, kuiltjesspel.
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Cit.

To chuck a jolly, de waren aanprijzen van iemand, die schijnbaar een
concurrent, maar inderdaad een compagnon is. (S.)
To chuck out, iemand uit een café of café-chantant gooien. (S.)
To chuck out a hint, een week geven.
To chuck over, laten zitten (een meisje).
To chuck a stall, iemands aandacht afleiden, terwijl een kameraad hem
besteelt. (S.)
To chuck up, ophouden met, laten varen, overgeven, het opgeven, zich
gewonnen geven. (S.)
Chuck,er-out, uitgooier (in café-chantants enz.) (S.)
Fairly chucked of having had the chuck given one, aan lagerwal, in de
misêre. (S.)
Hard chuck, scheepsbeschuit. (S.)
Chuckle head, domkop ; ook buffle-head, Cabbage-head, Chowder-head of
Cod's head. (S.)
Chucks ! pas op ! stil! (term bij schooljongens om te waarschuwen dat de
meester aankomt).
Chuff it ! pak je weg ! ga maar heen ! (term waarmee men straatventers
afscheept). — Chuff, lomperd, vlegel. — Chuffy; lomp, norsch. (S.)
Chum, makker, kameraad, intieme kennis. (S.)
To churn, met iemand samen op kamers wonen, bevriend zijn met. (S.)
To chum up with, trachten met iemand goede vrienden te worden. (S.)
Chummy, schoorsteenveger ; lage vilten hoed. (S.)
Chump, hoofd, gezicht. (S.) Off one's chump, niet wel bij 't hoofd.
Chunk, alles, wat kort en dik is; stukje, brokje. — Chunky, dik. (A.)
Church. — To church a yack of watch, het werk nit een gestolen horloge nemen en in een andere kast zetten. (C.)
Churchwarden, lange steenen pijp. — Zie Al derma n.
Churchyard. — Churchyard cough, gevaarlijke hoest. Churchyard job,
•
moord, doodslag. (C.)
Churl. — To put a churl upon a gentleman, van een Boer een edelman
maken, een eenvoudig gerecht eten na iets lekkers.
Chute, hellend vlak b.v. om vaten op te rollen enz. (A.)
To take a chute, zich uit de voeten maken, er van door gaan. (A.)
Cider — All talk and no cider, veel geschreeuw en weinig wol. (A.)
Cinch, een vaste greep, zadelring (Mexico); macht. (A.)
Cincinnati oysters, varkenspootjes. (A.)
Cinder, de sterke drank, die in sodawater gebruikt wordt. (S.)
Cinderella dance, een dansavondje dat om 12 uur afgeloopen is. (S.)
Cipher. — To cipher, overwegen, nadenken over. (A.)
Circs, verbastering van circumstance s, omstandigheden.
Circulate, verspreid worden, reizen. (A.)
Circumbendibus, langs een omweg ; een langdradig verhaal.
Circumstance, (omstandigheid) kleinigheid.
Not a circumstance to, niet te vergelijken met.
Cit, minachtende verkorting voor c i t i z e n, burger, stedeling.
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Clawliaimiter coat.

City. — City-bumbles, rijke Londensche kooplui.
City-fathers, Lord Mayor en Aldermen van Londen.
City of Brotherly Love, Philadelphia. — City of Churches, Brooklyn.
—Cityoflegs,
Toronto. — City of a Hundred Hills, San Francisco.
— City of Magnificent Distances, Washington. — City of Notions,
Boston. — City of Soles, Lynn. — City of Spindels, Lowel. — City
of the Straits, Detroit. — City of Witches, Salem. — Cream City,
Milwaukee. — Crescent City, New Orleans. — Elm City, Newhaven. —
Empire City, New York. — Falls City, Louisville. — Federal City,
Washington. — Park Mountain City, Greenville. — Quaker City,
Philadelphia.
Clack. — Her clack goes for ever, haar mond staat geen oogenblik stil. (S.)
Claggum, harde of zachte nougat. (S.)
Claim, bevestigen, verklaren, beweren, vasthouden aan. (A.)
Claim, stuk land, dat een kolonist of delver voor zich heeft afgebakend om het bij voorkomende gelegenheden te koopen. (Austr. en A.)
Claim-jumper, iemand, die zich van een anders „claim" meester maakt. (A.)
Clam, honger ; hongerlijden (S.) ; soort van mossel. (A.)
Clam-bake, clams die tusschen zeewier gebakken zijn ; picnic, waarop
zulke clams een hoofdschotel vormen.
Clam-catcher, bewoner van New-Jersey. (A.)
Clam-shell, de mond, de lippen. (S.)
Old clam, nude gek. (A.)
Happy as a clam of as a clam at high-water, volmaakt tevreden. (A.)
Clap, soort van besmettelijke mannenziekte. (S.)
To clap, plaatsen, leggen. — To clap on, haastig bijvoegen.
To clap eyes on, zien, in het vizier krijgen. — To clap into jail, gevangen
zetten.
.
To clap one's hands on a person, de hand op iemand leggen.
To clap a stopper on, gebieden, bevelen. (S.)
Clap-trap, groote woorden zonder beteekenis ; effect makende gebeurtenis.
Clapper, de tong, vooral bij iemand, die veel praat: ratel.
Clapper- of Capper-clawing, gevecht tusschen twee vrouwen, waar de
nagels bij te pas komen, schelden. (S.)
Claras, eerste uitgestelde schuld van the Caledonian Railway. (Beurs S.)
Clarettes, tweede idem.
Claret (roode wijn), bloed (boksersterm).
Claret-jug, neus. (S.) — To tap one's claret (jug), iemand een blocdenden neus slaan. (S.)
Clarity, duidelijkheid, nauwkeurigheid. (A.)
Claw. — To claw away of off, ontsnappen ; bespotten.
To claw something off away, iets spoedig afmaken, afroffelen.
To claw off, afranselen.
To claw one's way along, op den Last voortloopen.
Claw me and I'll claw thee, help mij en ik zal u helpen.
Clawliammer coat of steel pen coat, rok, stalen pen. (A. S.)
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Clinquant.

Clay. — The feet of clay, het minder edele gedeelte; de slechte zijde
van iemand. (P.)
Clean (helder, schoon) ; geheel en al.
As clean as a penny, zoo blank als zilver.
Clean contrary, precies het tegenovergestelde, juist andersom.
He is clean gone of clean off his jump, hij is stapelgek, razend, dol.
Cleanness of teeth, gebrek aan levensmiddelen.
The clean thing, betamelijk, eervol, zooals het behoort.
To clean out, ruineeren, iemand alles afnemen, wat hij heeft.
To come out clean-handed, zonder kleerscheuren ergens zijn afgekomen,
niet gemengd zijn geweest in een leelijke zaak.
To give a person a clean leg up, iemand bij een zaak helpen of bijstaan.
To make a clean breast of anything, een volledige bekentenis afleggen.
To show a clean pair of heels, het op een loopen zetten, het hazenpad
kiezen.
Clear (helder), dronken ; van vloeistoffen : onvermengd.
Clear grit, juist wat men hebben moet. (A.)
Clear swing, goede gelegenheid; (S.)
in the clear (binnenwerks), in het hoofd. b y. Thick in the clear, sufferig,
met watten in zijn kop. (S.)
To clear the land, het ruime sop kiezen. (Zeeterm).
To clear out of off, weggaan, vertrekken.
To clear a ship for action, een schip gereed maken voor het gevecht.
To make a clear run of it of to make it clear sailing, ergens rond voor
uitkomen.
Clerical error, vergissing bij het copieeren.
Clerk, (pr. clurk) winkelbediende ; als zoodanig werkzaam zijn. (A.)
Clever, eerlijk ; goedaardig, minzaam, goedhartig. (A.)
Cleverly, zeer goed, geheel en al; goedaardig. (A.)
Click, slag, stoot. — To click, stelen, slaan. (C.) — Clickhancled, linksch.
Clicker, vrouw, die in mo lewinkels de dames tot koopen tracht to
lokken. (S.)
Clift, stelen. (C.)
Zie claggu m.
Cliggy of clidgy, kleverig.
Climacteric. — The grand climacteric, het gevaarlijkste jaar in het leven
(63 jaar). De climacterics zijn de jaren 7, 9 en hun veelvouden.
Climb. — To climb down, zich laten afdingen ; neerdalen.
Clinch. — To clinch an argument, een afdoend argument aanvoeren.
To get the clinch, gevangenisstraf krijgen. (C.)
Clincher, gezegde, dat iemand pal zet ; snedig antwoord ; afdoend argument.
Groote leugen. (S.)
Clingjohn, zachte koek van- roggemeel. (A.)
Cling-rig. — Zelfde als Cat and kitten sneaking.
Clink. — Zie c a g e.
Clinker, ketting. (S.)
Clinquant, klatergoucl. (S.)
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Coach.

Clipper, mooi, snelzeilend schip ; bovenste beste ; mooie, knappe vrouw
alles, wat mooi, prima is. (S.)
Clipping, mooi, prima, pronkerig, prachtig. (S.)
Clo, straatroep van een „oudskleer", verkorting van clothes.
Cloak-twitcher, kleerendief. (C.)
Clock, horloge ; red clock, goeden horloge ; white clock, zilveren horloge. (C.)
To know what is o'clock, zijn weetje weten ; weten waar Abraham den
mosterd haalt.
Clod-hopper. — Zie chaw-bacon. Ook clod-pate.
Cloddy, waardeloos, onbeteekenend. :(S.)
Clog dance, dans, die veel in cafe-chantants wordt uitgevoerd met een
bijzondere soort van houten schoenen.
Close. — Close-tune, verboden jachttijd.
Money is close, geld is duur. (A.)
Close sits my shirt, but closer is my skin, het hemd is nailer dan de
rok. (Prov.)
Cloth. — The cloth, de geestelijke stand.
To be made out of the whole cloth, zoodanig zijn, dat het niet nagemaakt of vervalscht kan worden. (A.)
Clothes. — To have in clothes, bij zich hebben, op zak hebben. (A.)
Fine clothes make fine birds, de kleeren maken den man. (Prov.)
Cloud. — To be under a cloud, tijdelijk in ongunstige omstandigheden
verkeeren ; geen goeden naam hebben; niet in de gunst staan. (P.)
Every cloud has a silver lining, geen ongeluk zoo groot of er is een
geluk bij. (Prov.)
In the clouds, afgetrokken, verstrooid.
Clout, harde slag met de vlakke hand opzettelijk gegeven , doek, zakdoek. (S.)
Clover (klaver), geluk, gunstige omstandigheden.
To be of live in clover, in gelukkige omstandigheden verkeeren, in
weelde lever'.
To go from clover to rye-grass, bij een tweede huwelijk een slechten
ruil doen.
Club. — To club, door een verkeerd commando verwarring onder de
gelederen brengen (leger) ; botje bij botje leggen.
To club the musket, het geweer bij de loop nemen en als knuppel gebruiken (leger).
Clue. — From clue to caring, van kop tot teen (zeeterm).
A clue-up, een hachelijke positie.
Clumps, domkop. (S.)
Cly, zak in een kleedingstuk ; geld. (C.) -- Cly-faker, zakkenroller. (C.)
Coach, repetitor, docent, die studenten voor een examen klaarmaakt ;
trainer v. sportsmen.
Coach-wheel, of Tusheroon, achterwiel, vijf-shillingstuk. (S.)
To coach, studenten voor een examen klaarmaken ; sportlui trainen.
To drive a coach-and-four of a coach-and-six through, niet voldoen aan
de voorwaarde van; een geschikt middel vinden om to ontduiken. (P.)
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Cock.

Coal, geld. — Post the coal, voor den dag met je geld. (C.)
To blow a coal, een twist aanwakkeren. (S.)
Coaling, pakkend. In de theater-wereld spreekt men van coaling lines
of coaling speeches.
Coal-oil, petroleum. (A.)
Coals. — To haul, to bring, to pull, to call over the coals, iemand een
standje maken.
To carry coals, zie c a r ry. — To carry coals to Newcastle, zie c a r r y.
Coast, met een slede een helling afglijden (A.) ; met een rijwiel naar
beneden rijden zonder to trappen.
Coat. — To dust a man's coat for him, iemand afranselen.
To turn one's coat, naar een andere partij overloopen.
Cob, gierigaard; cricketbal, die langzaam voortrolt; spin; soort van rieten
mandje ; zeemeeuw ; mann etj es zwaan.
To cob, afranselen met een riem of plat stuk hout ; bij het Naar of bij
de ooren trekken ; de hand leggen op; krijgen van. (S.)
Cobble, lapwerk, knoeiwerk ; knoeien, slecht werken.
Cobbler (schoenlapper), drank van wijn, suiker, citroensap en gestampt ijs
(bv. sherry cobbler); open vruchtentaart (A.); onhandig werkman, knoeier.
Cobbler rhymes, rijmelarij.
Cobby, dik, gezet, (sport); koppig.
Cobweb (spinneweb), valstrik ; alles wat slecht en waardeloos is ; oude
rommel ; licht, dun, slecht.
To have got cobwebs in one's brain, kuren, grillen hebben.
Cock. — Cock, cockalorum, cock ylorum, cock-a-wax, gemeenzame term
voor man, vriend, makker, ouwe jongen. How are yo u, o 1 d
cock? hoe gaat het, ouwetje? (S.)
Cock-a-hoop, uitstekend geluimd, opgeruimd ; zegevierend ; haantje de
voorste.
A cock-and-bull story, een bespottelijk, ongerijmd verhaal. (P.)
Cock-and-hen-club, een vroolijk avondje in een herberg waar mannen
en vrouwen komen.
Cock-eye, iemand, die scheel ziet. (S.) — Cock-eyed, loensch, scheel;
slecht bij elkaar passend. (S.)
Cock, it, vooruit, nu zal 't beginnen.
Cock-robin shop, kleine drukkerij. (S.)
Cocks of cock, valsche „extra-tijdingen " . (S.)
Cockshy, spel op kermissen en wedrennen, waarbij men voor een stuiver
driemaal naar een voorwerp werken mag. Als men het raakt, mag
men het houden. A common cockshy, noemt men een publiek persoon,
die voortdurend in de couranten wordt aangevallen.
Cock-sparrow, mannetjes-musch; fat, verwaand heerschap, dat overal
het hoogste woord heeft. (S.)
Cock-sure, volmaakt zeker.
Cocktail, besluiteloos mensch (S.) ; drank bestaande uit spiritualien
vermengd met specerijen, suiker en een weinig water of ijs. (A.)
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Coddle.

Cocky, brutaal, onbeschaamd, ondeugend. (S.)
A cock is always bold on its own dunghill, iedereen durft vechten, als
hij weet, dat hij in geval van nood geholp en wordt.
The cock of the walk, hoofd van een partij, voornaamste en meest
gevierde man in een gezelschap, hoofdman; het katje van de baan.
Like a cock-maggot in a sinkhole, als een schelvisch op een warme
stoof ; onaangenaam.
Cocked-hat-club, de afdeeling van . het Oudheidkundig Genootschap, die
over het toelaten van leden beslist.
To be cock-a-hoop, den baas spelen.
To be all cock-a-hoop for anything, branden van verlangen naar iets.
To cockcrow over, den baas spelen over, victorie kraaien over.
To cock the hat of one's beaver, den hoed op een oor zetten.
To cock it over a person, iemand onder den duim hebben.
To cock one's eye, knipoogen, een oog sluiten, verliefd aanzien.
To cock up one's legs, de beenen over elkaar slaan.
To cock of turn up one's toes, sterven. (S.)
To knock into a cock of a cocked-hat, totaal verslaan, overschaduwen ;
iets zoo toetakelen, dat het onherkenbaar wordt. (S.)
To lice like a fighting-cock, een weelderig leden Leiden. (S.)
That beats cock-fighting, dat overtreft alles. (S.) Ook that beats the
Dutch.
That cock won't fight, die vlieger gaat niet op. (S.)
Cockatoo farmer, in Nieuw-Zeeland een landbouwer, die een klein stuk
grond bezit.
Cocker. — According to Cocker. — Zie according.
Cockles (ingewanden). — Hot-cockles, soort van blindemansspel ; handjeplak,
(kinderspel.)
To cry cockles, gehangen worden. (S.)
To warm one's cockles, gezegd van een drank, die iemand door en door
verwarmt, als men koud is. (S.)
To warm of rejoice the cockles of one's heart, iemand goeddoen aan
zijn hart, veel genoegen doen.
Cockney, typische Londenaar, die nooit buiten zijn stall komt.
Cockpit. — The cockpit of Europe, Belgie (omdat zoovele landen daar
hun oorlogen uitgevochten hebben).
Cocoa-nut, hoofd, kersepit. (S.)
Cocum, slimheid, sluwheid, geslepenheid, geluk. (C.)
C. 0. D. — (Collect on delivery). Letters, die op pakjes geschr even
worden, die onder rembours verzonden zijn.
Cod. — A cod, een gek, dwaas. (S.) — A cod of inoney, een hoop geld. (S.)
To cod, voor den mal houden, een loopje met iemand nemen. (S.)
Coddam, spelletje, waarbij men raden moet onder welke hand een
stuk geld verborgen is. Het wordt • gewoonlijk gespeeld door zes
personen.
Coddle, verwennen, vertroetelen ; troetelkind.
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Collections.

Codger of colter, oude man, gierigaard ; ook synoniem met Cadger, iemand
die op minder eerlijke wijze zijn brood verdient. Zie C a d. (S.)
Coffee Shop, privaat, No. 100. (S.)
Cog, bedriegtr bij het dobbelspel ; van elkaar overschrijven (bij schooljongens), dit heet c o g g i n g o v e r; leugen, liegen; bepraten.
Cogged dice, dobbelsteenen, die aan een der zijden verzwaard zijn.
Coggery, bedriegelijk (S.)
Cohens, Turksche leening van 1869. (Beurs.)
Coin. — To coin (money), binnen korten tijd zeer veel geld verdienen.
To post the coin, the coal of the tole, geld voor een weddenschap deponeeren (sportterm.)
Much coin, much care, veel koeien, veel moeien.
Coke. — Go home and eat coke, ga naar huffs en laat je kammen (very
vulgar S.)
Cold. — Cold blood, bierhuis zonder vergunning. (S.)
Cold coffee of cold gruel, ongeluk, ondank (zeemansterm). In Oxford
is cold coffee ook een synoniem voor a s ell. — Zie s e 1 1.
Cold cook, aannemer van begrafenissen. (S.)
Cold meat, Wk. — Cold meat box, doodkist. (S.) — Cold meat train,
laatste avondtrein, waarmee de beambten naar Aldershot kunnen
gaan per South Western Railway, (omdat met lien trein lijken vervoerd worden naar Woking.) (S.)
Cold served, vervelend. (S.)
Cold shoulder, weigering, afwijzing. ; koele bejegening.
The cold truth, de naakte waarheid. (A.) In Eng. the naked truth.
Cold without, koude groc zonder sulker.
To be left (out) in the cold, van lets aangenaams buitengesloten worden, vermeden worden (in gezelschap.) — Zie Covent r y.
To give, turn of show anyone the cold shoulder, iemand koel bejegenen.
To have anyone cold, achter iemands streken komen, zoo dat het niet
te ontkennen valt. (A.)
It will be a cold day when this happens, het zal lang Buren eer dit
gebeurt. (A.)
Colfabias, privaat (a. d. Universiteit te Dublin).
Colin Tampon, bijnaam voor een Zwitser.
Collar. — To be in collar of out of collar, in of buiten betrekking zijn.
To collar, de hand leggen op (S.) : stelen. (C.)
To collar the dragons, geld in handen krijgen. (oud S..)
To slip the collar, zich vrijmaken, ontsnappen. — To wear the collar,
ondergeschikt zijn aan.
Collar-day, galadag, executiedag.
Against collar, moeilijk, vermoeiend.
Collect, waterplas. (A.)
To collect, geld ontvangen (niet inzamelen). In Eng. ook handelsterm. (A.)
To collect one's self, zijn zelfbeheersching herwinnen.
Collections, examens aan de Universiteiten op het eind van ieder kwartaal.
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Come.

Collogue, op geheimzinnige manier samen fluisteren, kwaad broeien. (S.)
Collor. — To have lost a good collop. afgevallen zijn na een ziekte.
Collywobbles, buik, ingewanden ; koliek. (C.)
Colour. — Off colour, foutief. (A.)
Man of colour, neger. Ook In&rs enz. kleurlingen. In Eng.-Indie zijn
by. colour regiments, samengesteld uit inlandsche soldaten.
With the colours. in actieven dienst bij het leper. (P.)
Colt, (veulen). .jonge (lief. (C.); soort van ploertendooder ; revolver ; iemand,
die voor de eerste maal lid van de jury is ; professional cricket speler in
het eerste jaar, dat hij zijn beroep uitoefent; zeer jonge man, zonder
ondervinding ; beclrieger.
To hare a colt's tooth, op gevorderden leeftijd nog verlangens van de
jeugd hebben. nog jeugdig vuur bezitten.
Comb. — Comb cut, beschaamd. (S.)
To comb a man's head (for him), iemand een flink pak slaag geven.
To cut a man's comb, iemand op zijn plaats zetten. (S.)
Combination, zie c h e in i 1 o o n. — Combination-loch, soort van geheim
slot zonder sleutel. Ook permutation-lock genoemd.
Combine, CoOperatieve handelsvereeniging. (A.)
Come. — To come about. gebeuren. — To come and go upon, vertrouwen op.
To come of yet around, door vleierij iets van iemand gedaan
krijgen. (A.)
To come down, geld geven voor een bepaald doel. — To come down
handsomely, flink afschuiven.
A. come-down, val, vermindering van positie, of stand in de maatschappij.
To come home, gunstige resultaten verkrijgen.
To come in handy of serviceable, te pas komen.
To come of coining it strong (of thick). overdrijven, opsnijden, het bar
maken. — Zie d r a w.
To come it over one, iemand beet hebben. — You can't come it over
me, je kunt me niet beetnemen.
To come off, gebeuren, plaats hebben, op het einde van den strijd te
voorschijn komen als. (P.)
To come off with a baffle, met een langen neus ergens of komen.
To come out, van een jonge dame: Naar intrede in de groote wereld
doen. (P.); aan het Licht komen ; met zijn godsdienstigheid te koop
loopen. (A.)
To come out (of off) slagen in. (A.)
To come out at the little end of the horn, ergens slecht of komen. (A.)
A come-outer, iemand die voor radicale hervormingen is. (A.)
To come over, grooten invloed verkrijgen over, boeien, betooveren.
To come (this or that) over one, doen alsof men het een of ander is,
zich uitgeven, voordoen als b.v. to come the officer over one.
To come round, bedriegen, door vleierij iets van iemand gedaan krijgen;
herstellen na een ziekte ; bijdraaien na een twist.
To come to stay, blijven in den smaak vallen, niet veranderen. (A.)
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To come up to the chalk, aan gestelde eischen voldoen ; op een hoogte
staan met; zijn plicht vervullen ; zijn beloften nakomen. (A.)
To come upon another man's market, iemand onderkruipen.
To come upon the town of parish, van de liefdadigheid moeten leven .
Come your ways!, kona hier ! ga mee !
To be coming it, zich het er van nemen ; angst toonen; verklikken. (S.)
Comealable, gemakkelijk te bereiken, te naderen, genaakbaar. (A.)
Comfort, comfortable of comforter, gewatteerde sprei. (A.) — Comforter
cache-nez.
A drop of comfort, een hartsterking, een borreltje. (S.)
Commandments. — The ten Commandments, de vingers, de tien geboden.
Commission. — To put a ship in commission, een schip in actieven dienst
zenden. (P.)
Commister, kapelaan, geestelijke. (S.)
Commit. — To commit for contempt (of court), iemand naar de gevangenis zenden omdat hij oneerbiedig was in de rechtzaal.
Committee of one, alleenheerschappij.
Common. — Common sewer, drank ; iets te drinken. (S.)
Commoner. — Gentleman commoner, leege flesch (studenten S.)
Commons, vast rantsoen. — Short Commons, karig maal ; dieet. — To be
on short commons, niet veel te eten hebben.
Comp, verkorting van compositor, zetter.
Company. — To keep company, het hof maken, vrijen met.
Compare. — To compare notes, verschillende meeningen, ondervindingen
of inzichten bespreken. (P.)
Compo, maandelijksch voorschot op de gage (zeemansterm). Ook verkorting van composition, mengsel.
Composition, karakter, geaardheid ; slecht nagemaakt leder (schoenmakersterm).
Composuist, componist. (A. S.)
Con. — To con over, nadenken over. — To con thanks, zijn dank betuigen.
To con a ship, den stuurman de richting opgeven, waarin hij het schip
sturen moet.
Conceit. — Out of conceit with, ontevreden met, niet meer houden van. (P.)
Concern, handelsbuis. (A.)
Broken down concern, vervallen krot, oud hues; vervallen zaak.
A rum concern, een gekke geschiedenis.
It is no concern of yours, het zijn je zaken niet, het gaat je niet aan.
Ook mind your own concerns, bemoei je met je eigen zaken.
Concerned, zeer groot, buitengewoon. (A.)
Concert-pitch. — To wind up to concert-pitch, tot den hoogsten trap van
volmaaktheid brengen.
Concession, onderverdeeling van een gemeente in Canada. (A.)
Conclude, beslissen, een decisie nemen. (A.)
Concoct, plannen smeden, nadenken over, ontwerpen ; zuiveren.
Condition, beproeven, examineeren. (A.)
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Confab, verkorting van confabulation, gesprek, intiem onderhoud ; een
onderhoud hebben, een intiem gesprek voeren.
Conference, godsdienstige bijeenkomst ; jaarlijksche bijeenkomst der Weslianen. (A.)
Confidence, vertrouwen stellen in ; den confidence trick uithalen. (A. en S)
Confidence man, iemand, die menschen afzet door middel van den
confidence trick.
Confidence trick, streek, waarbij het slachtoffer er toe geleid wordt een
voorwerp van waarde te verruilen voor iets waardeloos en waarbij de
ruil dienen moet om te bewijzen dat de partijen elkaar vertrouwen.
Confirmate, bevestigen. (A.)
Confiscation, (verbeurdverklaring) diefstal ; buit. (S.)
Conflagrate, branden. (A.)
Confloption, verwrongen beeltenis, bedorven voorwerp.
Confound him ! de duivel hale hem ! — Confounded ! wel alle duivels !
Coniacker, valsche munter. (A.).
Conjobble, samen plannen maken, bespreken, bepraten. (S.)
Conk, spion ; news.
Connaught Rangers, 88ste Regiment infanterie van het Engelsche leger.
Conniption fit, flauwte, zenuwtoeval van drift (bij vrouwen). (A.)
Conoodle, zie canoodle.
Conscience. — Conscience money, geld, dat gezonden wordt voor indertijd
ontdoken belastingen. (P.) — In all conscience, zeker, voorzeker.
Conscript Fathers, leden van den gemeenteraad. (S.).
Consequentious, trotsch, verwaand. (A.)
Considerable, zeer veel. — He is considerable of a surveyor, hij is een
bekwaam landmeter. (A.)
Considering, de omstandigheden in aanmerking genomen. B.v. H e 's
very well considering.
Consociate, deelgenoot, medeplichtige ; vereenigen, zich aansluiten bij. (A.)
Consociation, (v e r b i n d i n g, o m g a n g), vergadering waarop de geestelijken en afgevaardigden der verschillende congregational kerken bijeenkomen.
Constable. — To overrun of outrun the constable, diep in schulden geraken.
Consternated, ontsteld. (A.)
Constituent, klant, client (S.)
Constitutional, wandeling of andere lichaamsbeweging, die men voor de
gezondheid doen moet.
Consumpted, verbruikt, geconsumeerd ; lijdende zijn aan de tering. (A.)
Contango, onder commissionairs in effecten; een som, die door kooper
of verkooper betaald wordt, voor het recht, het leveren van aandeelen,
of het betalen van gelden tot den volgenden dag van afrekening uit te
stellen. Ook Backivardation. (S.)
Content, term bij het Hoogerhuis in gebruik om aan te duiden dat men
er voor is.
5
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Continental, koloniaal (adj.) (gedurende den vrijheidsoorlog.) —1 don't care
a continental, verkorting van a continental damn, het kan mij niets
schelen. — The continent, gewoonlijk : Europa. (A.)
Continuations, broek, onderbroek.
Continuation Day, dag, waarop de rente op de Beurs wordt afgerekend.
Contorsionist, slangenmensch.
Contract, abonnementsbillet voor den spoorweg gedurende een ,season."
Contraption, inrichting, toestel, machinerie (S.) ; nieuwigheid. (A.)
Contrariness, dwarsdrijverij, tegenstrijdigheid ; de gewoonte hebben altijd
anders te willen dan ieder ander.
Contrary. — The Contrary, op een vergadering : het tegenovergestelde
van de motie, die van het bestuur uitgaat.
Contrive. — To contrive to a place, ergens doen komen ; verkorte vorm
van to contrive to carry of to convey to a place. (A.)
Convenience. — He makes a convenience of us (of our house), hij gaat
alleen met ons om, om profijt van ons te hebben ; hij beschouwt ons
huis als den zoeten inval.
Place of convenience, privaat, W. C.
At your earliest convenience, zoo spoedig mogelijk (handelsterm).
Convenient, maitresse. (S.) •
Convey, stelen, stilletjes wegnemen. (C.) — Conveyancer, lief, zakkenroller. (C.)
Cony, conny of coney, konijn. — Cony wool, konijnenvel.
Conycatch, stelen, bedriegen, verschalken. (oud S.)
Cook. — To cook an account, boeken, rekeningen enz. vervalschen.
To cook one's goose, iemand's dood of ondergang veroorzaken. (S.)
To cook a picture, een schilderij bijwerken. (S.)
To cook up a charge, iemand valsch beschuldigen om van hem of te
komen. (S.)
To cook up a tremendous lie, een kolossalen leugen bedenken.
Cook's warrant, operatie, amputatie (zeeterm).
Cookey of cooky, koekje. (A.)
Cool. — Cool as a cucumber, zoo kalm mogelijk, volmaakt kalm.
Cool crape, wolk. A cool fish, een rare snuiter, een vreemd heer.
A cool hundred (of eenige andere som), een goede honderd pond. Niet
meer of minder dan X 100.
Cool lady, marketentster. Cool tankard, wijn, water, Citroen en sulker.
To cool one's heels, lane moeten wachten, als men een hooggeplaatst
persoon bezoekt.
1 call that cool, dat noem ik brutaal.
Cooler, koud bad (fig.) b y. That is a cooler for him. Ook spiritualien uit het
ijs. (A.) ; glas porter na spiritualien gebruikt. Dit laatste heet ook Putting the beggar on the gentleman ; vrouw. (C.)
Coon, (waschbeer) verkorting van racoon. Bijnaam van de vroegere whigparty. — A gone coon, iemand, die in groote moeielijkheid is, totaal
geruineerd, in hopeloozen toestand is ; weg, verloren. (A. S.)
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(In a) coon's age, (in) lange(n) tijd. (A.)
Cooped up, opgesloten, in de doos gestopt.
Cooper, mengsel van half stout en half porter. (S.)
To cooper, bederven, vernielen, voor goed een einde maken aan ; vervalschen (in geschriften) ; verraden, ontmaskeren, kuipen. (S.)
Coopered (up), bedorven, de klad ingebracht. (S.) Voor het teeken bij
landloopers in gebruik dat een huis is „coopered," doordat er to veel
bedelaars komen, zie A cadge r's m a p.
Cooter of couter, sovereign, stuk van f12. (S.)
Cop, oploopen, krijgen (van jets onaangenaams.) b y. To cop a beating.
To cop, stelen. (C.) ; aangrijpen, beetpakken. (S.)
To cop the needle. — Zie needle.
To get copt, gearresteerd worden. (S.)
To have copped the brewer, stomdronken zijn.
Coper, verbastering van horse-couper, oneerlijke paardenkoopman. (S.)
Copper, politie-agent ; halfpenny (2'/2 centstuk), kopergeld.
Copperhead, soort van vergiftige slang; basilisk. N. Amerikaan, die in
den burgeroorlog sympathiseerde met de Z. Amerikanen. (A.)
Coppernose, jeneverneus, roode neus. (S.)
Copperstick, wapenstok van een politieagent; stok. (S.)
You are worth your weight in burnt copper! Je bent een fijn heel.?
Coppers, kopergeld; haarpijn. (S.) — To get hot coppers, haarpijn krijgen. (S.)
Copus, drank in Cambridge, bestaande uit ale met kruiden.
Cora's, uitgestelde rente van de Caledonische Spoorwegmaatschappij.
(Beurs S.)
Cord, onbepaalde, groote hoeveelheid. (A.) — Cords of, een massa. (A.)
Cordle. — Lord and Lady Cordle, twee kanarievogels, die in een
wagentje rondgereden worden. (S.)
Corduroy Road, weg bestaande uit dwarsbalken over een pad door een
bosch of over een moerassigen grand. (A.)
Corinthian, zwierbol, debauch& losbandige man, sjouwer ; liederlijk.
Cork, bankroetier. (S.) — Corkage, kurkengeld.
To draw a cork, een ,bloedenden neus slaan (boksers).
Corker. -- That is a corker, dat is een sluitargument; dat doet de deur dicht.
Corks, bottelier (S.) ; geld (zeemansterm).
Corn. — Corn-bread of corn-dodger, brood van maYsmeel. (A.)
Corn-cob, Ines stengel. (A.)
Corn-cracker, scheldnaam voor een bewoner van Kentucky. (A.) — Corncracker State, de staat Kentucky. (A.)
Corn in Egypt, overvloed van levensmiddelen of geld.
Corn juice, whisky. (A.) — Corn-stalk, bijnaam voor de kinderen van
Australische kolonisten, speciaal in Nieuw-Zuid-Wales.
All for corn, eerlijk, waar, goed bedoeld.
To tread on another's corns, iemand op de teenen trappen, (figuurlijk)
kwetsen.
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Corned, dronken, licht aangeschoten. (S.) Ook in dezen lichten graad:
beery, bemused, boozy, bosky, buffy, foggy, fou, fresh, hazy, elevated, kisky,
lushy, moony, muggy, muzzy, on, screwed, stewed, tight en winey. (S.)
Corner, combinatie van handelaren om den geheelen voorraad van een
artikel op te koopen, ten einde de prijzen op te jagen; syndicaat;
schaarschte, die hierdoor in zulk een artikel ontstaat; de effectenbeurs ;
het koopen van meer effecten dan werkelijk ter markt zijn.
To corner a person, iemand in het nauw brengen in een twistgesprek,
Corner man, degene, die bij een troep neger-zangers aan een der uiteinden staat.
Cornerer, lid van een syndicaat; katoenspeculant, die voor de oogst opkoopt om de prijzen op te jagen; vraag, die moeielijk te beantwoorden
is. — Zie forestaller.
Cornuted, de horens op het hoofd gezet krijgen ; door zijn vrouw bedrogen
worden; van to cornute, liorens opzetten. Cornuto, hoorndrager.
Corporation, dikke buik, welgedaanheid. (S.)
Corpse, steken blijven in zijn rol ; de andere acteurs in de war brengen
door een vergissing. (Theater); afranselen, doodslaan. (S.)
Corral, omheining voor vee, kraal; vee in een kraal drijven. Figuurlijk :
binnen een beperkte ruimte houden of dwingen.
Cosey of cosy, wollen of zijden kapje, dat over den trekpot gezet wordt
om de thee warm te houden.
Cosh, ploertendooder, korte stok met looden knop. (S.)
Cossack, (kozak) politie-agent. (S.)
Cosset, (zuiglam, zuigkalf) vertroetelen, verwennen.
Costard, het hoofd. (S.) To smite one's costard, iemand de hersens
inslaan. (C.)
Coster, verkorting van Cos t e r m o n g e r, straatventer met vruchtqn,
groenten, visch enz. Oorspronkelijk: c o s t a r dm o n g e r, appelenverkooper.
Cotbetty, janhen. Ook: Cot. (A.)
Cotch, vangen, gevangen nemen. (A. en S.) Verbastering van Cate h.
Cotton, goed bekend met, bevriend met.
To cotton, houden van, vasthouden aan; slagen in, succes hebben ;
eens zijn met, goed met elkaar overweg kunnen, vriendschap sluiten.
To cotton (on) to a person, van iemand gaan houden ; zich bij iemand
indringen ; iemand vleien; zich voortdurend aan iemand opdringen. (S.)
Cottondom, de staten, waar katoen verbouwd wordt.
A cotton lord, een rijk fabrikant in Manchester. De stad zeif wordt
vaak Cottonopolis genoemd.
Cotton Manies, bewoners van Tennessee. (A.)
Cottonocracy, de rijk geworden kooplieden en makelaars in katoen. (A.)
1 can't cotton to it, ik kan inij daar niet in schikken, ik kan daarmee
geen genoegen nemen.
Couch, rustplaats, schuilplaats van wild (jacht). — Couch-mate of couchfello w, slaapkameraad.
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To couch into words, onder woorden brengen.
Council of Ten, de teenen van iemand, die met binnenvoeten loopt. (S.)
Counsel. — To keep one's own counsel, er het zijne van denken en
zwijgen.
To take counsel of one's pillow, zich op iets beslapen.
Count. — To count, rekenen op, veronderstellen, denken. (A.)
To count out, het Lager Huis verdagen, omdat er geen 40 leden aanwezig zijn. (P.)
Countenance. — To keep one countenance of in countenance, iemand moreelen steun verleenen, aanmoedigen, aanzien geven. (P.) — To keep
one's countenance, zijn lachen bedwingen; zich ernstig houden. (P.)
beschaamd maken.
—Toputfcnea,
His countenance fell, hij trok een lang gezicht. (P.)
In countenance, in de gunst ; met vertrouwen. Het tegenovergestelde
is out of countenance. (P.)
Counter. — A counter, het afweren van een slag zoodanig, dat, als de slag
met de rechterhand wordt gegeven, men met de linker afweert en
omgekeerd (boksers).
Counter buff of countertimber, terugslaan, klappen uitdeelen en ontvangen. (Boksersterm.)
Counter-jumper, Counter-hopper of counterskipper, winkelbediende, winkelier. (A. en S.)
To run counter, op het verkeerde spoor raken (jagersterm).
Some sharp counters took place, er werd flunk op los geslagen.
(boksers).
Country. — Country cousins, bezoek uit de provincie ; maandstonden. (S.)
Country ship, schip in 0. Indic, dat daar van de eene haven op de
andere handelt.
To appeal to the country. — Zie appeal.
To put one's self on the country, eischen dat men voor een jury terecht
staat (P.)
County-crop, kort geknipt Naar, zooals de gevangenen moeten dragen. (5).
Couple Beggar, iemand, die in de Fleet gevangenis, huwelijken sloot. (S).
Ook buckle-beggar.
Courage. — Dutch courage, moed, die opgewekt is door den drank.
(P.) — Zie Dutch.
Course. — in course is ook vulgair voor of course, natuurlijk.
Court. — To bring into court, als bewijs aanvoeren. (P.)
it is a Dover court, het is een huishouden van Jan Steen.
Courtesy Titles, titels, die de kinderen van edelen hebben, zonder dat
deze voor de wet waarde hebben. (P.)
Cousin. — Cousin Betsy, vrouw, die niet goed bij het hoofd is, idioot.
Cousin Michel of Michael, spotnaam voor een Duitscher.
To call cousins with, zich als bloedverwant opdringen aan.
Couter, sovereign (S.) van Cuta, een gouden munt (Zigeuner taal).
Cove of Covey, man, jongen, vent. (S.)
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Coventry. — Coventry-machinist, rijwiel-fabrikant.
To send one to Coventry, iemand links laten liggen ; uitsluiten uit het
gezelschap of uit de maatschappij ; doodverklaren.
Cover, couvert (aan tafel), Covers were laid for four, er was
voor vier personen gedekt. Ook borgstelling, die een effectenmakelaar
eischt voor het uitvoeren van een order.
Coverlet. — Stretch your legs according to your coverlet, men moet de
tering naar de nering zetten.
Cow. — leder stuk rundvee (A.) — Cow-baby, lafaard. — Cowboy, veehoeder in Texas.
Cow-catcher, ijzeren raam vOOr aan de locomotief, om voorwerpen, die
op de rails liggen, eraf te schuiven.
Cow's grease, boter. (S.) — Cow('s) juice, melk. (S.)
Cowhide of rawhide, zweep van ongelooid leer ; iemand met zulk een
zweep afranselen.
Cow-hocked, met groote, lompe voeten. (S.)
Cow-lick, spuuglok. Ook a g g er a w a to r s. (S.)
Cowpony, de mustang van een cowboy. (A.)
Done to a cow's thumb, juist gedaan.
The tune the old cow died of, akelig, vervelend wijsje.
Cowan, bemoeial ; brutaal, nieuwsgierig mensch ; gluipert. Bij Vrijmetselaars : iemand, die geen mason is.
Coxy-loxy, licht dronken. — Zie c o r n e d.
Cozza, varkensvleesch. (C.)
Crab, onaangenaam, grommig mensch. — To catch a crab. — Zie c a t c h.
To crab, verklappen, verklikken, een diefstal aan 't licht brengen of
voorkomen. (S.)
Crabs, dubbel aas bij het dobbelen. (S.) — Crab-shells, schoenen. (S.)
Crack, brutale rakker ; snoeven ; gesnoef ; gevallen meisje , uitstekend,
prima.
The crack, het paard, waarvan iedereen verwacht, dat het winnen zal.
A crack hand, een matador in zijn vak, ook cracksinan genoemd.
Cracked, niet w61 bij het hoofd, van Lotje getikt ; ook crack-brained.
Cracked-up, gerulneerd, zonder geld. (S.)
Cracker, harde beschuit ; grap, voordenmalhouderij (A.), pocher ; pralerij.
Cracker State, Georgia. (A.)
Crackfencer, notenverkooper. — Crack-hemp, galgebrok. (S.)
Crackjaw words, moeilijk uit te spreken woorden. Ook breakteeth words.
Crackling of thorns, nutteloos rumoer, veel leven om niets.
Cracksman, inbreker ; iemand, die uitmunt in zijn vak. — Zie C r a c k.
Dry crack, droog brandhout. — In a crack, in een oogenblik.
To crack of crush a bottle, een flesch den hals breken, dronken. (S.)
To crack a crib, inbreken. (S.)
To crack a crust, zich door de wereld helpen, zich er doorheen slaan.
Gaat het iemand goed in de wereld, dan noemt men het cracking a tidy crust.
To crack a joke, een geestigheid zeggen.
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To crack on, zich toeleggen op, met kracht gebruiken bij. (A.)
To crack up, in de hoogte steken ; pochen. (S.)
To go a cracker, galoppeeren, in vliegende vaart voorbijrijden. (Sport.)
Cradle, mand van gevlochten ijzerdraad, die gebruikt wordt bij het goud
wasschen. (A.)
Craft, de Broederschap der Vrijmetselarij.
A handsome craft, een knappe vrouw (term aan het zeewezen
ontleend).
Cram, liegen, bedriegen ; vlug leeren, blokken voor een examen. (S.)
Cram of crammer, leugen. (S.)
Crammer, leugenaar ; iemand, die studenten voor examens klaarmaakt,
repetitor. Zie c o a c h. (S.)
Crampwords, doodvonnis. (C.).
Crane, voor een heg blijven staan en er overheen kijken alvorens er over
te springen (jagers) ; aarzelen, terugdeinzen voor (b.v. een gevaar).
Crank, zieke ; iemand die er stokpaardjes op na houdt; vallende ziekte. (S.)
Cranky, luimig ; ongedurig ; prikkelbaar ; dwaas ; grillig ; onbetrouwbaar ; gebrekkig ; vermolmd ; lijdend aan vallende ziekte.
Crapaud, spotnaam voor een Franschman.
Crapping castle of crapping case, privaat, W. C. (S.)
Crash, gedrang ; opdringen ; ruw paklinnen; grof linnen om handdoeken
van te mazen. (A.) Zuippartij ; lawaai.
Crashing-Cheats, tanden. (C.)
Crawfish, politieke renegaat (A.) — Zie r a t.
Crawl. — To crawl through a knot-hole, een moeielijkheid ontwijken;
door de mazen kruipen.
Crawler, kruipend, vleiend, verachtelijk mensch ; rij tuig dat langzaam
doorrijdt, terwij1 de koetsier naar een vrachtje uitziet. (S.)
Crawly-inawly, ziekelijk, zwakkelijk. (S.)
Craw-thumper, Roomsch Katholiek. — Zie Brisket-b eat e r. (S.)
Bewoner van Maryland. (A.)
Craze, mode, rage.
Crazy, gek, getroubleerd ; in slechten toestand, zwak, gebrekkig.
Crazy-back, dwaze man. — Crazy Jack, dwaze vrouw.
Crazy bone, punt van den elleboog. — Crazy work, knoeiwerk, lapwerk.
(A.) In Eng. patch work.
Creak. -- To creak, met een krassende stem spreken. (S.)
I'll make him creak in his shoes, ik zal hem de doodsangst op het lijf
jagen.
Creaking hinges last longest, zwakke potjes duren het langst. (Spreekw.)
Cream of the Talley, jenever, whisky. (S.)
Crease, een Bier boven in den nek schieten, zoodat de kogel de huid
beschadigt maar niet het lichaam. (A.)
Creases, waterkers, in plaats van watercress.
Creation. — To beat of lick creation, alles overtreffen, buitengewoon
zijn. (S.)
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Crocus of Croakus.

Creature, whisky ; wijn, spiritualien. (S.) Ook crater of crathur. (Iersch.)
A cup of the creature. — Zie c u p.
Creature of critter, dier (In het Z. speciaal : paard ; andere dieren
stock). (A.)
Creature comforts, alles wat voor het lichaam aangenaam is, zooals
lekker eten, goede kleederen, enz.
Creature of the night, poes.
Credit. — To give credit for, in staat achten tot.
I should'nt have given him credit for it, ik had het niet van hem gedacht.
Creeper, luis. (C.).
Creep mouse, stil, rustig ; verstoppertje (kinderspelletje).
Creeps. — To give one the creeps, iemand een rilling op het lijf jagen,
kippevel maken.
Creole State, Louisiana. (A.) Creoles of Cree-owls, bewoners van Louisiana van Fransche afkomst. (A.)
Crescent City, New-Orleans. (A.)
Crescentade, oorlog ter verspreiding of verdediging van het Mohammedanisme.
Cri, volksnaam voor het Criterion theatre and restaurant, Londen.
Crib, huis ; kamers ; betrekking ; baantje ; letter]ijke vertaling van een
klassiek schrijver ; ezelsbrug. (S.) — Zie crack.
To crib, stelen, oneerlijk zijn op kleinigheden. (S.)
Crib-biter, kribbebijter, brombeer, grompot.
A swell crib, rijk, aristocratisch huis. (C.) — A thimble crib, horlogemak erswinkel. (C.)
Cribbage faced, mottig, pokdalig. (S.) Ook crib-faced of crib-marked.
Crick, verzwikken, verstuiken ; verstuiking.
Crickey! we], wel! heerejee!
Crimp, slaapsteehouder; slaapbaas, (voor zeelui), werver, iemand, die
zeelui opwacht, als zij geld hebben en ze dat door allerlei middelen
afhandig maakt ; ronselaar ; kroeg, waar de wervers komen.
To be in the crimps, fraai gekleed zijn.
To crimp, werven voor leger of marine.
Cripple, gebogen sixpence ; onhandig, onbeholpen, dom mensch. (S.)
Crispin. — Son of knight of St. Crispin, schoenmaker.
Critters, verbastering van creature s. (S.)
Croak. — To croak of to do a croak, sterven, huilen, jammeren (S.);
vermoorden. (C.)
To croak in quod, in de gevangenis brommen.
Croaker, stervende; lijk; bedelaar ; jobsbode ; misanthroop. (S.)
He's as good as a croaker, hij ligt op apegapen. (C.)
Croaks, ]aatste woorden en bekentenis van een moordenaar. (C.)
Crock, oude knol ; venter met aardewerk ; goedkoop aardewerk ; oude
slechte viool.
Crocodile jaw, groote, breede mond. (S.)
Crocus of Croakus, kwakzalver. (C.) — Crocus-chovey, apotheek. (C.)

Crone.
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Crow.

Crone, oude vrouw, gewoonlijk een kwaadaardige ; oude feeks.
Crony, intieme vriend, makker, kameraad.
Crook, zwendelaar, afzetter. — By hook or by crook, met eerlijke of met
oneerlijke middelen ; langs allerlei wegen (fig.) (P.)
Crooked, gestolen. Ook got on the crook of on the cross. (S.)
A crooked sixpence, talisman ; iets, dat geluk aanbrengt. (P.)
Crooked stick, onaangenaam mensch, die altijd iets anders wil, dan
alle anderen; dwars mensch.
Crooked whiskey, ingesmokkelde whisky. (A.)
Croon, (loeien) zingen, neurieen. (S.)
Crop. — To crop out, aan de oppervlakte verschijnen, te voorschijn
komen. (P.) — To crop up, plotseling voor den dag komen, plotseling
gebeuren ; ter sprake komen.
Neck and crop, alien te zamen.
Cropped, gehangen. Ook topped. (S.)
Croppen, staart. — Croppen-ken, privaat, gemak.
Cropper, val op het hoofd ; zware val ; tegenslag ; nekslag.
To go of to come a cropper, languit vallen; totaal mislukken, op niets
uitloopen. Ook to come a crowner.
Croppie, ontslagen gevangene (S.) ; vroeger een Puritein of Rondkop ;
Iersch opstandeling in 1798.
Cross, geld ; bedrog, waarbij twee personen samenwerken om een derde
of te zetten. In de sportwereld een afspraak tusschen twee personen,
wie van beiden winnen zal. (S.)
On the cross, op oneerlijke wijze. — Zie square en crook e d (S.)
To cross, aan de Universiteit wordt een kruisje achter den naam van
een student gezet, die bij den „Don" moet komen om vermaand of
bestraft te worden ; die naam is crossed.
To cross one's track, iemand dwarsboomen. — Zie r u n.
To cross swords, duelleeren.
Cross-buttock, onverwachte tegenvaller. (S.)
Cross-crib, huffs waar dieven bijeenkomen, bordeel, speelhol. (C.)
Cross-days, de drie dagen voor Hemelvaartsdag ; ongeluksdagen.
Cross Jarvis, koetsier in dienst van een dievenbende. (C.)
Cross-legs, kleerenmaker. (S.) — Cross-man of Cross-cove, dief, zakkenroller. (C.)
Cross patch, slecht gehumeurd, onaangenaam mensch, knorrepot. (S.)
Crossed, aan de Universiteit: verboden zijn iets uit de cantine te hetrekken. — Zie c r o s s.
Crossties, dwarsbalken onder spoorwegrails.
Crotchet-monger, iemand, die er verscheiden stokpaardjes op na
houdt. (S.)
Crow. — To crow of cock-crow, pochen, juichen bij een anders val;
triompheeren over. — To crow over, overbluffen.
To eat crow, lets doen, dat men hoogst onaangenaam vindt ; zoete
broodjes bakken. (S.)

Crower.
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Cuckold.

To have a crow to pluck with any one, een appeltje met iemand te
schillen hebben.
To pluck of pull a crow, twisten om kleinigheden.
A crow, iemand, die op den uitkijk staat, terwijl zijn maat steelt. (S.)
A regular crow, een buitenkansje, een succes. Ook a fluke. (S.)
Crow-eaters, Zuid Australische kolonisten. (S.)
Crow's feet, blauwe kringen onder de oogen, rimpels zin de hoeken van
de oogen (gevolg van ouderdom of losbandig leven).
As the crow flies, regelrecht, in een rechte lijn. (P.)
As the old cock crows, so crows the young, zoo de ouden zongen, piepen de jongen.
Crower (kraaier), haan.
Crowner. — To come a crowner. — Zie C r o p p e r.
Crug, voedsel, korst, brood. (S.) — Cruggy, hongerig. (S.)
Cruise, kruisen, rondzwerven. — Cruiser, landlooper. (C.)
Cruity, recruut (milit. S.). Ook Mickey en Rookey.
Crumb and crust (man), bakker. (S.)
Crumbs. — To pick up one's crumbs, weer op streek komen na een
ziekte of een verlies. (S.)
Crummy, gezet, dikbuikig ; Oink, uitstekend (v. vrouwen). (S.) Ook crumb y.
Crumpet face, mottig, pokdalig gezicht. (S.) Zie Crib bag e.
Crumpler, gevaarlijke val (sport) ; druk bezochte receptie. Ook Crusher.
Crunch, verpletteren, in elkaAr drukken. (S.)
Crush. — To crush, zich uit de voeten maken ; ledigen ; klinken. (S.)
To crush a cup of pot, een flesch samen drinken.
To crush one's spirit, iemand alien moed, geestkracht benemen.
To crush out, uitpersen, verwoesten.
A crush hat, klak. Ook opera-hat. Crush-room, promenoir (in een theater.)
Crusher, politie-agent. (S.) — Zie crumple r.
Crushing, uitmuntend, prima.
Crust. — All crust and no crumb, zware arbeid voor weinig loon.
Honest crust, eerlijke verdienste.
Crusted, (van portwiin) met bezinksel. Ook crusty.
Crusty, (korstig) knorrig, brommerig, gemelijk.
Cry. — To cry cupboard, honger hebben.
To cry in church, de huwelijksgeboden in de kerk afkondigen.
To cry off, zich van een belofte of verbintenis willen afmaken.
To cry over spilt milk, treuren over lets waar niets meer aan te doen is.
To cry quits, zeggen dat men quitte is.
To cry up, in de hoogte steken, opvijzelen.
To cry wolf, een valsch alarm maken.
In full cry, door dik en dun, over heg en steg (jachtterm.)
Cub, ongemanierde jongen of meisje. — Unlicked cub, ongelikte beer.
Cubby hole, kleine, beperkte ruimte.
Cuckold. — To cuckold the parson, voor het huwelijk reeds als man en
vrouw leven.

Cucumber.
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Curls.

Cucumber, kleeremaker. (S.) — Zie c o o I.
Cud. — To chew the cud, herkauwen, overdenken. — Zie c h e w.
Cuddle, omarming, liefkoozing ; dicht bij elkaar liggen.
Cuddy, domoor, ongemanierd mensch, ezel. (S.)
Cudgel. — To cudgel one's brains, zich inspannen om iets te begrijpen
of zich iets te herinneren.
To cross the cudgels, den twist bijleggen.
To take up the cudgels for of on behalf of another, iemand met vuur
verdedigen, den handschoen voor iemand opnemen. (P.)
Cue, wachtwoord van een acteur ; queue. (bij het billard).
To give the cue, een week geven ; iemand de woorden in den mond
leggen ; een gelegenheid geven (om iets te zeggen). (P.)
Cueist, billardspeler (S.)
Cuff, vuistslag, stomp. Old cuff, oude man. (C.)
Cuffy, neger. (A.)
Call, man, mensch, kerel, knul. (C.)
Cullet, gebroken glas voor den smeltoven. (S.)
Culling of culing, bij wedrennen stelen uit de rijtuigen. (S.)
Cully, kameraad (theater 5) ; knul, bedrogene ; bedotten.
Culverheaded, dom, schaapachtig. (S.)
Cummer, kennis, bekendheid met.
Cunning, onder vrouwen gebruikt voor: lief, netjes. (A.)
Cunning man of woman, waarzegger, waarzegster. (S.)
Cup. — Cup and can, makkers in het uitgaan ; beste maatjes.
Cup horse, renpaard, dat den prijs behaald heeft (sport).
A cup of the creature, een glaasje sterken drank.
Cup tosser, of -tofter, iemand, die waarzegt uit koffiedik.
In one's cups, boven zijn bier, aangeschoten, dronken. (P.) Ook
cup-shot. (S.)
Cupboard. — Cupboard love, genegenheid, die voortspruit uit eigenbaat.
To cry cupboard. — Zie c r y.
The skeleton in the cupboard, familie geheim.
Cur, verrader. He turned cur, hij speelde den verklikker.
Curb-stone broker, beunhaas in effecten, die op straat zaken doet.
Curdler, iets dat iemand het bloed in de aderen doet stollen, schrijver
van sensatie-romans.
Cure, vreemdsoortig mensch ; iemand die plagen kan en zelf ook plagerij
verdragen kan. Verbastering van Curiosity.
What can't be cured must be endured, wat men niet verhelpen kan,
moet men verdragen ; tegen het lot valt niet te twisten. (Spreekw.)
Curios, verbastering van c u r i o sit i e s, rariteiten, zeldzame artikelen
uit den vreemde ; Japansch kunstwerk.
Curious, zeer fijn, prima, uitstekend. (A.)
Curl, snoeien van geld. (C.)
Curled darlings, verwijfde jongelui, salet-jonkers. (P.)
Curls, tanden van lijken. (C.)

Curmudgeon.

— 76 —

Cut.

Curmudgeon, gierigaard, schraper, vrek.
Currency, In Australia heeten zij, die daar geboren zijn Currency, zij die
in Engeland geboren zijn Sterling. (S.)
Current. — Of this current, van deze maand.
Curry. — To curry favour, zich in iemands gunst trachten te dringen
door vleierij of kruiperij , vleien, flikvlooien. (P.)
To curry a person's hide well, iemand ferm afranselen.
Curse, alles, wat waardeloos is. Not worth a curse, of a tinker's curse,
geen oortje waard. (S.)
The curse of Scotland, klaveren negen.
To curse by bell, book and candle, plechtig excommuniceeren. (P.)
Curve, gewoonte; ambacht, vak. (A.)
Cushion. — To cushion, verbergen. (S.)
To go beside the cushion, van zijn onderwerp afdwalen.
Cushion-smiter, geestelijke. (S.)
Cushionmong, verbastering van accouchement (bevalling).
Cuspidor, spuwbak, kwispedoor. (A.)
Cu9s, deugniet. Ook verbastering van customer, man ; lastig mensch. (S.)
Ook verbastering van curse, vloek. (A.)
Cussedness, lastigheid, onverdraagzaamheid, boosaardigheid. (S.)
Cusswords, vloeken. (S.)
Customer, -- zie Cuss. A rum customer, iemand, waarmee men moet
oppassen ; een vreemd heer.
Custom-house officer, purgeer-pil. (S.)
Cut. — Cut, dronken. (S.) Ook cut-in-the-coxcomb.
Cut and come again, overvloed, een uitdrukking om gastvrijheid te
kennen te geven. — Cut and dry of dried, gereed voor het gebruik, klaar,
gereed. — Cut and long tail, van allerlei slag. — Cut and shuffle, een
eigenaardige volksdans. — Cut and thrust, flunk, ferm, krachtig. (P.)
scheermes. — Cut-purse, zakkenroller. (P.)
—Cut-beard,
Cut it ! of cut that! houd op, ga weg, wees bedaard.
Cut it short ! maak het kort ! wees niet langdradig !
Cut-throat, slager. (S.) schavuit, moordenaar. Cut-throat-place, roovershol.
To be cut up, verdrietig, verstoord, van streek, overstuur zijn.
To cut, wegloopen, ophouden, (S.) bekorten van een rol, coupeeren;
concureerren in zaken.
To cut of to cut dead, negeeren, links laten liggen.
To cut of to cut in, coupeeren van kaarten.
To cut about, rondloopen, heen en weer loopen.
To cut and run, zijn werk in den steek laten en wegloopen. (S.)
To cut capers of didoes, bokkesprongen maken.
To cut a dash of a figure ; in Amerika ook to cut a swathe, of a splurge,
of to cut round, vertooning maken, goede sier maken. T o cut a
figure kan zoowel in gunstigen als in ongustigen zin voorkomen.
To cut dirt, (A.) To cut one's lucky, to cut stick of one's stick, hard loopen,
wegloopen, zich haasten om weg te komen, zich uit de voeten maken. (S.)

Cate.
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Dab.

To cut in, in de rede vallen met een opmerking.
To cut it (too) fat, overdrijven, opsnijden ; de kaas dik snijden. Zie ook
come en draw.
To cut off with a shilling, onterven (van den oudsten zoon). (P.)
To cut one's cart, oneerlijke praktijken aan het licht brengen. (S.)
To cut one's comb, een verwaand mensch op zijn nummer zetten,
iemand een toontje lager doen zingen. (S.)
To cut one's own grass, op eigen heenen staan.
To cut one's own throat, zich zelf benadeelen of ruineeren.
To cut out, iemand ergens uitknikkeren. ; zich in eens anders plaats
weten te dringen. — To cut out of, afzetten, beet nemen. .(S.)
To cut a shy, den grooten Piet spelen; het heertje spelen.
To cut under, onderkruipen in den prijs.
To cut up, een standje maken ; vernederen in de oogen van anderen ;
pijnlijk aandoen ; in de rede vallen ; streng critiseeren ; aan het licht
brengen. — To cut up fat of well, sterven en veel nalaten. (S.)
To cut up rough, opspelen, kijven.
To cut up shines, streken uithalen, den heer uithangen. (S.)
To cut the ground from under one, iemand in een onhoudbaren toestand brengen, door te bewijzen dat hetgeen hij gezegd heeft, onwaar is. (P.)
To draw cuts, een zaak beslissen door papiertjes te laten trekken van
ongelijke lengte. (P.)
To give one the cut, iemand links laten liggen. Ook to cut (dead.)
To have cut one's eye teeth, zijn weetje weten, een slimme rot zijn. (S.)
To stand a cut above another person, een trap boven iemand staan.
The cut of one's jib, iemands voorkomen, gezicht ; eigenaardige wijze
van kleeden, loopen, enz. (S.)
A short cut, de kortste wijze om tot iets te geraken, de kortste weg.
Cute, verkorting van a c u t e, slim, geslepen. Ook lief, aardig. (A.)
Cuttee, iemand die in gezelschap vermeden wordt.
Cutter, lichte slede met een paard. (A.) — Cutter gloak, bekkesnij der. (C.)
To swear like a cutter, vloeken als een ketter.
Cutting shop, winkel waar slecht en goedkoop goed wordt verkocht. (S.)
Cuttoe of cuttoo, een soort van groot mes. (A.)
Cutty of cuttie (kort.), neuswarmertje ; klein (kort) meisje; haas.

D
D. T., verkorting van delirium tremens. Soms geschreven en uitgesproken
del. trem.
Dab, straatterm voor alle soorten van kleine platvisch; handig, bedreven
mensch ; slag (S.) ; bed (C.) ; een vrouwelijk dat opgevischt is. (C.)
To be a regular dab at anything, knap, bedreven in iets zijn. (S.)

Dace.

— 78 —

Dander.

To dab, bevuilen, bevlekken. (S.) — To dab down one's pieces, betalen. (S.)
To dab it up with a woman, een afspraak maken met een vrouw (S.)
Fat dab, vet stuk vleesch. (S.)
Dace, twee stuiversstuk, dubbeltje : Tip me a dace, leen me een dubbeltje. (5 )
Dacha Saltee, tien stuiversstuk. (C.)
Dad, vader. — Dad's will, vaderlijk gezag.
Daddle, de hand. Tip us your daddle, geef mij de hand. (S.)
Daddy, degeen die bij een huwelijk als bruidsvader fungeert; regisseur van
een theater ; de strooman, die bij oneerlijke loterijen den prijs moet
winnen ; opzichter van dat gedeelte van een werkhuis waar dakloozen
tijdelijk heengestuurd worden (S.) ; vadertje, oude heer.
Daddy-long-legs, spin met een klein lichaam en lange pooten. (A.)
Daffy, jenever. Term bij ziekenverpleegsters in gebruik, die onder den
naam van Daffy's Elixer zich aan een krachtiger hartsterking te goed
doen. Ook Soothing Syrup genoemd. (S.)
Daggers. — To look of speak daggers, met woedende blikken aanstaren. (P.)
At daggers drawn, op gespannen voet, vijandig gezind. (P.)
Dags, daad, handeling, kunststuk. I'll do your daps, ik zal doen wat j ij
niet kunt. Verbastering van daring s. (S.)
Dairies. — Zie b u b b i e s en c h a r l i e s. (S.)
Daisy, mooi, prima, buitengewoon (vooral gezegd van een vrouwengezicht).
Daisy-cutter, paard, dat draaft of gallopeert zonder zijn pooten hoog op te
lichten; een cricket-bal, die zoo laag over den grond gaat, dat het
schijnt alsof hij erover heen rolt. (S.) — Daisy-Kicker, paard ; stalknecht. (S).
Dam, vrouw, dame.
Damage. — ,, What is the damage ?" Hoeveel kost het ? Wat moet ik
betalen? — Damaged, dronken. (A. S.)
Damfino, verbastering van damned if I know, ik laat me hangen als
ik het weet. (A).
Damn. — Damn with faint praise, iets zoo weinig prijzen, dat het gelijk
staat met afkeuren.
Damper, winkellade. — To draw a damper, een winkellade lichten. (C.)
To put on a damper, iemands genoegen verstoren , iemands hoop
temperen.
Dance. — To dance and pay the piper, iets voor een ander doen en de
kosten op den koop toe betalen.
To dance attendance on. Zie a t t e n d a n c e.
To dance upon nothing, gehangen worden.
To lead one a dance of a pretty dance, iemand nuttelooze moeite veroorzaken, laten doen.
Dancer of dancing-master, dief, die over de daken loopt en door de
zolderluiken naar binnen sluipt. (S.)
.No longer pipe, no longer dance, geen geld, geen Zwitsers.
Dander. (Schurft.) Kwaadheid. (S.)

Dando.
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David.

To get one's dander up, driftig worden. (A. en S.)
To have one's dander raised, driftig gemaakt worden. (A. en S.)
Dando, iemand, die in hotels, restaurants etc. zich te goed doet en daarna
zonder betalen weggaat. (S.).
Dandy, klein glas whisky (Iersch), valsch goud geld. (C).
Dandy-master, valsche munter (van goud geld).
Dandy-prat, aardig klein kereltje, dreumes. (S.)
Dandy-trap, straatsteen, die los ligt. (A.)
Dang it ! wel alle duivels ! de duivel hale het !
Dangerous, Amerikanisme voor endangered, in gevaar.
Danna, menschelijke uitwerpselen. (S.) — Danna-drag, faecalien-wagen,
vuilniskar. (S.)
Dapster, kenner, geroutineerd speler.
Darbies, handboeien — zie Johnny D a r b i es; geld. (S.)
Darble, duivel. Verbastering van d i a b l e. (S.)
Darby and Joan, een gelukkig oud echtpaar. (P.)
Dare-Devil, waaghals, roekeloos mensch.
Dark, geheim. — To keep dark, geheim, in onwetendheid houden.
Dark and bloody ground, de Staat Kentucky (A.) Zie c o r D.
Dark blue practice, trainen in het roeien der Oxfordsche Studenten.
Dark horse, een paard, dat in de sportwereld niet bekend is, maar
waarvan algemeen gedacht wordt, dat het kans van winnen heeft.
As dark as the inside of a wolf, stikdonker (jagersterm).
Darken. — To darken another's door, bij iemand aan huis komen, bij Wien
men niet welkom is.
Darby, of darkey, schemering ; neger; dievenlantaarn. (S.)
Darkmans, de nacht. (C.) — Darkinans budge, lief, die in huis sluipt om
's nachts zijn medeplichtigen in te laten. (C.)
Darn, verbastering van damn. (A.) — Darned of Dinged, zeer, buitengewoon. (A.)
I shall do as I darn please, ik zal precies doen, wat ik wil.
Darsen't, verbastering van dares not. (A. S.)
Dash, vuur, kracht, flinkheid. Van letterkundige producten zegt men
dat zij zijn full of dash, dat er pit in zit. — Dash wordt gebruikt in
plaats van damn in sommige uitroepen. B.v. dash it! of dash my wig!
alle duivels ! (S.)
Dashing, pronkerig, opzichtig, levendig, pakkend, zwierig, kranig.
To cut a clash. — Zie cut.
To dash, neerschrijven zonder dat men er lang over behoeft te denken.
Ook to dash off.
Dasher. — Zie Caution.
Datal-hands, wevers die gehuurd zijn per week van 56 uur (weversterm).
Daub, kladschilder, slechte schilderij.
Dauber, kladschilder, vleier.
To daub, huichelen, stroopsmeren, kladschilderen.
David. — As drunk as David's sow, smoordronken. (S.)

Davy.
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Dead.

Davy. — On my davy, verbastering van o n in y a f f i d a vi t, op mijn
eerewoord. (S.)
So help me Davy, gewoonlijk uitgesproken sivelpine Davy, slang term
voor so help me God. (S.)
Davy Jones, denkbeeldige booze geest, die rnacht over de zee heeft;
de dood (zeemans S.) — Davy Jones's natural children , zeeroovers ,
smokkelaars, deugnieten. (zee S.) — Davy's Locker of Davy Jones's
Locker, de zee. — Gone to Davy Jones's Locker, gestorven, dood (zeem.
S.) — Zie Duffy.
Dawdle, rondslenteren, zijn tijd verbeuzelen.
Day. — Day of grace, respijt dag. In Engeland worden gewoonlijk 3 days
of grace gegeven.
To carry the day, de overwinning behalen.
To come a day after the fair, te laat komen om datgene te zien, waarvoor men gekomen is.
To have a day's outing, een dag de stad uitgaan.
To have had one's day, zijn tijd gehad hebben.
To lose the day, verliezen, de minste moeten zijn in een strijd. (P.)
Daylights, de oogen. To darken one's daylights, iemand een paar blauwe
oogen slaan (S.); het gedeelte van een glas dat ongevuld blijft. No
daylights or heel taps! beteekent dat de glazen tot aan den rand gevuld en tot op den bodem geledigd moeten worden.
Daytimes, over dag. (A.)
Deacon. — To deacon fruit, bij het verpakken de mooiste vruchten
bovenop leggen. (A.)
To deacon land, zijn schutting verplaatsen zoodat men een stuk land
annexeert, dat iemand niet toekomt. (A.)
To deacon off, iedereen zeggen, wat hij of zij te doen heeft. (A.)
Dead. — Dead against (anything), (ergens) sterk tegen (zijn.) Ook dead
set against. (A).
Dead-alive, dom, stompzinnig. (S.) — A dead-and-alive place, een doodsch,
stil, vervelend stadje.
Dead and done for, heelemaal op, totaal geruineerd.
A dead-and-done-for look, een treurig, erbarmelijk voorkomen.
Dead-amiss, gezegd van een paard, dat door ziekte verhinderd is om
den prijs mee te rennen. (sport S.)
Dead as a herring, as mutton of as a doornail, dood als een
pier.
Dead-beat, uitgeput, dood vermoeid ; drank bestaande uit gember, soda-water en whisky; klaploopen. (A.)
A dead-beat, een doeniet, een lui mensch, klaplooper. (A.)
Dead-broke, gerdineerd, doodarm. — Dead-drunk, smoordronken.
Dead-flabbergasted, ten hoogste verwonderd.
Dead-head, iemand die met een vrijbiljet of vrijkaart per spoor reist,
theaters bezoekt, enz.; klaplooper. Zie dead-b ea t. A social deadhead, iemand, die van iedereen alles voor niets gedaan wil hebben.
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Dead heat, race of wedren, waarbij de paarden bijna gelijk aankomen,
zoodat niet uit te maken is, wie gewonnen heeft. — Zie n e c k. Een
wedstrijd, waarbij dit niet is uit te maken.
Dead hand, de geheimzinnige invloed van een doode op dengeen, die
hem bij zijn Leven heeft kwaad gedaan. (P.)
A dead horse, werk dat vooruit betaald is.
Dead letter, een bepaling, die niet meer van kracht is, of die ver•
waarloosd wordt (P); handeling die geen waarde of gewicht heeft;
een acte of ander stuk, dat door een schijnbaar geringe vergissing,
krachteloos geworden is ; een brief, die door onduidelijk of onvoldoend
adres niet bezorgd kan worden. (P.)
Dead-lock, een dood punt, een moeilijkheid, waar men niet uit kan
komen.
Dead loss, zuiver verlies. — Dead-lurk, inbreken gedurende kerktijd. (S.)
Dead-man, bakker; brood, dat in de mand gedaan wordt buiten weten
en ten nadeele van den patroon. (S.) Onder dieven is a dead 'un,
een brood; vogelverschrikker ; lijk.
Dead-man's part, rechtsterm voor de meubelen, die nagelaten worden
en die niet volgens de wet aan de vrouw en kinderen blijven.
Dead-men, leege wijnflesschen, lijken.
Dead-men's shoes, eigendom waarop men recht heeft na den dood van
den bezitter. — To wait for a pair of dead-men's shoes, op iemands
dood speculeeren.
Dead months, wintermaanden (zeeterm). — Dead-on-end, precies tegenovergesteld.
Dead sea fruit, hetzelfde als apple of S o do m. — Zie aldaar.
Dead season, komkommertijd. — Dead-set, hevige en voortdurende aanval. (S.) — Dead set against, zie dead a g a i n s t.
Dead shot, schutter die nooit het doel treft. — Dead sure, vast overtuigd.
Dead sweet on, tot over de ooren verliefd op.
Dead 'un, paard, waarvan men zeker weet, dat het niet winnen zal en
waartegen men dus veilig wedden kan. — Zie s a f e en dead ma n.
Dead weight, zwaar bewegingloos lichaam, ballast.
To be dead on a thing, iets geheel meester zijn, (A. en S.) dol veel van
iets houden.
To draw, pull of work off a dead horse, werk doen, waarvoor men
het loon reeds ontvangen heeft.
To feel dead knocked up, doodvermoeid, uitgeput zijn.
To flog a dead horse, trachten opnieuw belangstelling op te wekken
voor iets dat oud of verouderd is.
Deady, jenever. (C.)
Deadly nevergreen, galg. (C.)
Deaf. — Deaf as an adder, stokdoof; vooral Oostindisch doof. (S.) Ook
deaf as the nether millstone.
Deal, zaak, affaire, koop of verkoop (S en A.); in het kaartspel: de
beurt om te geven.
0
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He can see through, a deal board, hij kan door een plank zien ; hij is
zeer scherpzinnig.
Deal suit, doodkist, die armen op kosten der gemeente krijgen.
Deaner, shilling. Van d e n i e r.
Dearborn, licht vierwielig rijtuig. (Naar den uitvinder).
Death. — Death-hunter, aannemer van begrafenissen, aanspreker, doodenverklikker; venter met laatste woorden en bekentenissen van misdadigers enz. (S.)
To be death on anything, ergens veel aanleg voor hebben, zeer bekwaam
zijn in iets. (S.)
To be in at the death of anything, het einde van lets bijwonen. Alleen
gezegd van een belangrijke zaak.
To dress to death, to dress to kill of to the nines, al te mooi, naar de
allerlaatste mode gekleed gaan. Ook to dress up drunk.
At death's door, op het uiterste, aan den rand des grafs. (P.)
He will be the death of me. Schertsend gezegd, b y. door iemand, die
schaterlacht, van dengene, die hem aan 't lachen heeft gemaakt : ik lach
me nog dood om hem.
To the death, doodelijk. — Wounded to the death, doodelijk verwond.
Weary to death, dood vermoeid, in de hoogste mate verveeld door.
Debt. -- To pay the debt of nature, den tol der natuur betalen ; sterven. (P.)
Deceiver, paard, dat tegen alle verwachting verliest. (Sport.)
Decipherist, iemand wiens beroep het is handschriften te ontcijferen.
Deck, spel kaarten. (S.)
Declare. — To declare off, weigeren een verbintenis of contract verder
na te komen.
Declination, afdwaling van het pad der deugd ; weigering. (S.) Ook
declension. (A.)
Decoration Day, 30 Mei. Op dien dag worden de graven der gevallenen
in den burgeroorlog (1861-65) versierd. (A.)
Dee, dobbelsteen ; portefeuille, zakboek ; rechercheur. (S.)
Deed. — To deed, bij acte overdragen. (A.)
Deed and deed and double deed, werkelijk dat verzeker ik je.
Deedy, knap, bekwaam ; werkzaam ; druk, bewegelijk. (A.)
Deep. — A deep one, een sluwe rakker, een looze vogel.
Deer stalker, slappe vilten hoed, soort van flambard. (S.)
Degree. — To a degree, buitengewoon, overdreven.
Dell, Schotsche vorm voor Devil.
Delicate, valsche lijst om giften in te zamelen. — Zie lurk e r. (S.)
Dell, maagd, bedelares. Het tegenovergestelde van doxy.
Demijohn, flesch met dikken buik en nauwen hals met een rieten vlechtwerk erom.
Demirep of demirip, vrouw van slechte zeden. Verkorting van demireputation, dat op zijn beurt weer een verkorting is van demimondereputation. (S.)
Demoralized, vernield, beschadigd, versleten. (A.)
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Demy, kweekeling aan Magdalen College (Oxford).
Den, huffs, woning, winkel. (S.) — Good den (e'en), goeden avond.
Dennet, licht tweewielig wagentje.
Dense, dom, slecht van begrip.
Depend upon it, je kunt erop rekenen. — It all depends, het hangt er
heelemaal vanaf.
Depot, spoorwegstation. (A.)
Depths. — To be out of one's depths, de kluts kwijt zijn, spreken over
jets waarvan men geen verstand heeft, dat iemand te geleerd is.
Deputize, een ander in zijn plaats stellen ; remplaceeren. (Tooneel Sl.).
Tot afgevaardigde benoemen ; als zoodanig optreden, (A.)
Derail. — To derail, derailleeren, doen derailleeren. (A.)
Derby. (pr. daarbi) geld, centen. — Derby dog, de hond, die wanneer
de baan voor den wedren vrijgemaakt is er over heen loopt. Zoo vast
wordt erop gerekend, dat de een of andere hond dit doen zal, dat het
publiek er naar uitkijkt en men beweert, dat als er geen derby dog
geweest is, de wedren een dead-heat wordt, tusschen al de ingeschreven
paarden. (Sport.)
The Derby, wedren van driejarige paarden, die in Mei op Epsom Downs
plaats heeft.
Derrick, groote kraan, die bij 't laden van schepen gebruikt wordt ; machine om gezonken schepen op te hijschen.
Derringer, pistool met korten loop, waar een groote kogel ingaat. (A.)
Desert-bird, pelikaan.
Desk, (lessenaar), spreekgestoelte, kansel. (A.)
Despatch, telegram. (A.)
Despatchers, valsche dobbelsteenen, waar alleen hooge punten opstaan.
Zoo genoemd omdat zij het spel spoedig tot een einde brengen. (S.)
Desperate, zeer groot, buitengewoon. (S.)
Despisement, minachting, verachting. (A.)
Deuce, de duivel ; dubbeltje ; de twee bij kaarten- of dobbelspel. (S.)
To play the deuce with, bederven, in de war sturen, sterk aangrijpen. (S.)
Devil, onder advocaten : de feiten in een rechtskwestie in den kortsten
en duidelijksten vorm in elkaar zetten ten dienste van dengene, die
pleiten moet. Barrister's devil, plaatsvervangend advocaat. (Adv. S.)
Devil of printer's devil, jongste bediende of loopjongen van een drukkerij.
Devil a bit, alle duivels ! ; heelemaal niet.
Devil-dodger, -catcher, -driver of -scolder, geestelijke. (S.)
Devil-drawer, kladschilder. (S.)
Devil-may-care, roekeloos, lichtzinnig ; van een mensch : iemand, die
zich aan God noch gebod stoort.
Devil take de hindmost, die achteraan komt moet er voor lijden.
Devil's bedposts, klaveren vier. Ook old gentlemen's bedposts genoemd. (S.)
Devil's books, spel kaarten. (S.) — Devil's bones of teeth, dobbelsteenen. (S.)
Devil's daughter, kwaadaardige heks, ouwe tang. (S.)
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Devil's dust, oud laken, dat weer geappreteerd en als nieuw verkocht
wordt. Ook shoddy genoemd. — Devil's grits, meetketting.
Devil's livery, zwart en geel, omdat zwart de rouwkleur en geel de
kleur der quarantainevlag is.
Devil's Own, het 888te linie regiment; het vrijwillige corps van the Inns
of courts ; zeeroovers.
Devil's smiles, zonnestralen uit een bewolkten hemel.
Devil's tattoo, — zie b e a t.
A devil of a temper, een zeer slecht humeur, erg driftig.
The devil ! dat kan je begrijpen ! volstrekt niet !
The devil to pay, veel geld te betalen hebben ; ernstige gevolgen hebben ; the devil to pay and no pitch hot, een leelijke zaak en niemand
die het op zich nemen wil.
The devil's advocate, degene, die in een vergadering van geestelijken,
iemands heiligverklaring moest tegenwerken ; tegenwoordig, iemand, die
altijd onaangename eigenschappen aan het Licht stelt. (P.)
The devil's bedstead, de dertiende kaart van een kleur (in whist).
To devil, scherp kruiden, peperen, b.v. devilled kidney.
To go to the devil, naar den kelder gaan, niets van terecht komen.
To play the devil with, heelemaal in de war, van streek brengen zoodat er niets van terecht komt.
To say the devil's paternoster, brommen, kijven, schelden.
To whip the devil all round the stump, de voordeelen van een slechte
daad genieten, zonder er op eenige wijze voor te boeten. (A.)
To whip the devil round the post, de bepalingen of reglementen ontduiken.
Between the devil and the deep sea, tusschen twee vuren.
Give the devil his due, erk en zelfs van den slechtsten mensch de goede
eigenschappen, die hij of zij heeft. (P.)
Talk of the devil and he'll be sure to appear of and his imp appears,
als men van den duivel spreekt, staat hij achter de deur.
There 's the devil, daar zit hem de knoop.
There is enough wind to blow the devil's horns off, het stormt zoo dat
het bijna een orkaan wordt.
Devotional habits, van paarden, die zwak in de knieen zijn en spoedig
struikelen en vallen, zegt men, dat zij devotional habits hebben, omdat
zij zoo vaak knielen. (Stal. S.)
Dew-beaters, voeten ; schoenen. (S.) Ook dew-dusters en dew-treaders.
Dew drink, slokje, dat aan de arbeiders wordt gegeven v6Or zij gaan
werken ; morgenslokje. (S.)
Dewskitch, flunk pak slaag. (S.)
Dew-sprinkled, met glazen kralen benaaid.
Dial, gezicht. (C.) Ook een verkorting van Seven Dials, het bekende Londensche dievenkwartier.
Dialect, praatjes, aanspraken van uitroepers voor kermistenten, enz.
(theater- en circus-S.)
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Diamond. — Diamond cut diamond, list tegen list. (P.)
Diamond State, Delaware. (A.)
Bibs, geld. (S.) — Zie d u s t.
Dick, rijzweep; verkorting van dictionary. Van iemand, die mooie woorden
gebruikt, zonder ze te begrijpen, zegt men, dat he has swallowed
the dick. (S.)
In the reign of queen Dick, nooit.
As queer as Dick's hatband, slecht geluimd.
To be dressed up to dick, mooi of zwierig gekleed zijn.
I take my dick upon it, ik geef je miejn woord erop. — Zie d a v y.
Dicked. — Dicked in the nob, niet wel bij het hoofd.
Dickens! duivels ! What (why) the dickens? Wat (waarom) voor den
duivel? (S.)
Dicker, run; ruilen ; afdingen. (A.); een tiental.
Dickey, kattebak van een rijtuig ; front, half-hemdje ; ezel ; slecht ; dwaas ;
zonderling; twijfelachtig (S.) ; onderrok (C.); hemdsboord (A.). Een
front heet in Amerika an extra shirt bosom.
Dickey, verk. van dickey-bird, vogeltje (kindertaal).
Dickey lido! dom mensch! (S.) — Dickey horses, ongezonde paarden.
(Sport.)
Dickey Sam, iemand, die in Liverpool geboren is. (S.)
In a dickey condition, in een hachelijken toestand.
It is all dickey with him, er is geen hoop meer voor hem; hij is reddeloos verloren. (S.)
Second dickey, tweede stuurman.
Diddle, bedriegen, afzetten ; bedrog, afzetterij ; jenever. (S.)
Diddler of Jeremy Diddler, doortrapte zwendelaar, iemand, die geld
leent, zonder plan te hebben het ooit terug te betalen. (S.)
Didoes, bokkesprongen. — Zie Cut.
Die. — As straight as a die, kaarsrecht. — Die-away, flauwte. (S.)
Never say die, moed gehouden. — To die by inches, langzaam wegsterven. (P.)
The die is thrown of cast, de teerling is geworpen. (P.)
Differ, verkorting van difference, verschil. (S.)
Difficulted, sprakeloos van verbazing. (A.)
Dig, een harde slag (boksersterm) ; een student, die blokt ; blokken. (A.)
To dig out, zich (heimelijk) uit de voeten maken, ontsnappen. (A.)
Digger, cachot, nor (leger). Zie c a g e.
Diggers, sporen (van ruiters) ; schoppen in het kaartspel.
Digging of diggings, district; dat gedeelte van de stad, waar men
woont. (A.) ; kamers, woonplaats.
Dilemma. — The horns of a dilemma, een buitengewoon moeilijke of
benarde positie. (P.)
Dill, valsche banknoot. (S.)
Dilly, faecalienwagen. (S.)
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Dilly-dally, treuzelen, drentelen, aarzelen.
Dimber, lief, aardig. (S.) — Dimber-damber, zeer lief; iemand, die slimmer
is dan zijn kameraden ; hoofd van een bende. (C.)
Dime, zilveren muntstuk ter waarde van 25 cent (Nederl.) (A.)
Dime novel, hetzelfde als penny dreadful. Zie dreadful. (A.)
Dimes of dimmock (S.), geld. Ook Dinarly. (S.)
Dinah's, aandeelen van den Edinburgh en Glasgow Spoorweg. (Beurs).
Dine. — To dine off, voor middagmaal laten doorgaan. (P.)
To dine out, zonder middagmaal blijven. (S.)
To dine with Democritus, door de schuld van een ander er zijn middagmaal bij inschieten. (P.)
To dine with Duke Humphrey, zonder middagmaal blijven. Zie B o x.
Ook To dine with Sir Thomas Gresham.
To dine with Mohammed, sterven. (P.)
To dine with the cross-legged knights, niet weten waar men een middagmaal zal vinden. (S.) Speciaal Londensch.
To be dined, gastvrij ontvang en worden, onthaald worden.
A diner-out, iemand, die gewoonlijk bij zijn vrienden dineert. (P.)
Ding. — To ding, slaan, wegwerpen ; zich afmaken van (S.) ; zijn kameraad
het gestolene toewerpen ; stelen en met het gestolene wegloopen. (C.)
To ding away, er in den blinde op los slaan. (boksers.)
Ding-boy, schurk, schelm, schavuit.
Ding-dong, hals over kop, in de grootste haast. (S.) Hevig vuren tusschen
vijandelijke schepen.
A ding-long race, roeiwedstrijd, waarbij nu de eene dan de andere
boot voor is.
Dinghy, kleine platboomde boot (A) ; iedere kleine Thames-boot, die geen
out-rigger is ; soort van Indische roeiboot, die ook tot zeilboot gemaakt
kan worden.
Dingy Christian, mulat (zeeterm.)
Dint, slag. By dint of, door middel van, door aanhoudend te.
Dionysos. — Fruit of Dionysos, wijn. (P.)
Dip, saus voor pudding. (A.) buitenbad. Zie brine y. (S.)
Diploma Mill, zoogenaamde Universiteit, waar door een troep bedriegers
valsche diploma's als donker, advocaat, enz. worden uitgereikt. (Medisch S.)
Dipped, met hypotheek bezwaard. (S.)
Dipper, minachtende naam voor de wederdoopers ; groote beer. (S.)
Dipping, snuif tusschen de tanden fijnmalen. (A.)
Dirk, Schotsche dolk ; donker, donker maken ; doorsteken.
Dirt. — Dirt cheap, spot goedkoop. Ook as cheap as dirt.
To eat dirt, zich vernederingen laten welgevallen ; zijn woorden herroepen.
In top of dirt, aan deze zijde des grafs. (A.)
Dirty Half-Hundred, spotnaam gegeven aan het 503te Regiment.
Discount. — To be at a discount, niet populair zijn, niet hoog aangeschreven staan, geen navraag hebben, verkocht worden onder de
waarde. (P.)
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Disfellowship. — To disfellowship, niet Langer omgaan met. (A.)
Disgruntled, te leur gesteld, uit het veld geslagen. (A.)
Disguised, dronken. Ook disguised in liquor. (S.)
Dish, doen ophouden, uit den weg ruimen, onderdrukken, te leur stellen,
dwarsboomen, verslaan, tot zwijgen brengen. (S.) Uit het zadel werpen (jacht) ; doen vallen (politiek S.); door mooie praatjes verkoopen,
aansmeren. (C.)
The dish wears its own cover, zoo heer zoo knecht.
Dishclout, smerige vrouw.
To make a napkin of one's dishclout, met zijn keukenmeid trouwen.
Dispose. — To dispose of, zich vrij maken van, op zij schuiven (P.) verkoopen. — Disposed of, opgegeten. (schertsend).
Disremember, vergeten, zich niet meer herinneren. (A.)
Distaff, vrouw ; de vrouwen.
Distance, in den beslissenden wedren tusschen twee paarden 2t0 Eng.
el van den eindpaal verwijderd. (Sport).
Distanced, geslagen, doordat het paard meer dan de „distance" achtergebleven is. (Sp.)
To keep one's distance, op een eerbiedigen afstand blijven of houden,
onderdanig zijn jegens ; uit de hoogte behandelen. (P.)
To save one's distance, met minder dan 240 yards den wedren verliezen. (Sport.)
Ditch. — To die in the last ditch, zich tot het uiterste verdedigen. (S.)
Ditchwater. — As dull as ditchwater, vreeselijk vervelend, saai.
As flat as ditchwater, flauw, smakeloos.
Dithers, koude rilling. It gave me the dithers, ikl kreeg er kippevel
van. (S.)
Ditto. — To say ditto to, toestemmen in, eens zijn met, hetzelfde bedoelen.
Dittoes. — A suit of dittoes, jas, broek en vest van hetzelfde. (S.) (Kleer
makersterm.)
Ditty-bag, zak, waarin de matrozen de naalden, knoopen enz. bewaren,
waarmee ze hun kleeren verstellen ; zeemans naaizak.
Diver, zakkenroller ; vingers. Van to dive, zakkenrollen. (C.)
Divide, waterscheiding ; hoog land, dat rivieren scheidt. (A.)
Divvy. — To divvy on, aandeel krijgen in. Van di v id en d. (A.).
Dixie's land, land waar het iedereen goed gaat ; het land van Belofte ;
luilekkerland ; de hemel. (A.)
Do. — A do, bedrog. (S.) A to-do, een heele herrie. (S.)
To do a bill, wisselhandel drijven ; woekeren ; wissel disconteeren.
To do a country, onder toeristen . een land bereizen.
To do a man proud, iemand trotsch, ijdel maken ; vleien.
To do a person, iemand bedriegen of afzetten (S.) ; onder boksers :
afranselen, overwinnen.
To do a person brown, iemand bedriegen, er in laten loopen, voor den
mal houden. (S.) Ook To do a person in the eye.
To do a place, de merkwaardigheden van een stall bezichtigen.
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To do for, ruineeren, dooden ; passen ; gelegen k omen, een einde maken aan. (P.)
To do it fat of fine, den grooten Piet uithangen, veel vertooning maken.
To do one right of reason, op iemands gezondheid drinken.
To do over, tegen den grond slaan, onderste boven loopen ; bedriegen,
ruYneeren (S.) ; zakkenrollen. (C.)
To do the high, zondagavond na kerktijd High Street op en neer wandelen, slenteren. (Oxf. Un.)
To do of to do time, zijn straftijd uitzitten.
To do up, opknappen ; in orde maken ; inpakken ; appreteeren (A.) ;
ruYneeren ; failliet verklaren ; vermoeien.
To do with, zich behelpen met.
That will do me, dat is juist, wat ik hebben moet. (A.)
Doless, onvoldoende, krachteloos. (A.) — Dolittle, luiaard. (A.)
Do tell, dat is vreemd ; dat verbaast mij. (A.)
Doable, uitvoerbaar.
Dock. — In dock, in het hospitaal. (zeeterm).
To dock, korten, kortsta,arten. — To dock wages, van het loon korting
of boete aftrekken. — To dock a workman, een werkman voor verzuimden arbeid boete opschrijven.
Docked, (v. een paard) met afgesneden staart (op Engelsche wijze.) (Stal S.)
Doctor, donkere sherry ; scheepskok; laatste worp in het dobbelspel. (S.)
To doctor (up), van dranken of boeken : vervalsch en ; van paarden :
ongeschikt maken om aan den wedren deel te nemen ; over het algemeen : knoeien aan of met ; vergiftigen ; voor het oog mooi maken. (S.)
Doctor's stuff, geneesmiddelen, medicijnen.
To put the doctor on a man, iemand beetnemen.
To pass the doctor, goedgekeurd worden voor den militairen dienst.
Doctors, valsche dobbelsteenen. (C.)
Dodderer, bevende oude man ; bestje. (S.)
Dodge, een slimme streek. (S.) Ook artful dodge. — Dodgy, geslepen.
The tidy dodge, het langs de straat loopen van een bedelaarsfamilie,
zindelijk gekleed, om medelijden en sympathie op te wekken. (S.)
To dodge, ontwijken, uit den weg gaan, streken gebruiken ; bedriegen,
afzetten. (S.)
Dodger, borreltje ; afzetter, bedrieger ; slimme vent ; (S.) hard gebakken
koek of beschuit. (A.) — Dodgery, list, draaierij,
Dodsey, vrouw. (C.)
Dog, vroolijke jonge snaak. Ook Sad dog.
Dog-bolt, schavuit, schelm ; laag, gemeen.
Dog buffer, hondendief. Ook Dog dealer, — fancier of — stealer, honden koopman, hondenmelker.
Dog cheap, spot goedkoop. — Dog gone, verbazend, verwonderlijk. (A.)
Dog foolish, bijzonder dwaas, stapelgek. Ook Dogmad.
Dog latin, potjes latijn, kramer latijn. (P.)
Dog-sleep, onrustige, dikwijls afgebroken slaap, hazenslaap. (Zeeterm.)
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Dog's body, soort van pudding met erwten. (Zeem.-term.)
Dog's home, cachot, nor. Zie c a g e. (S.)
Dog's nose, mengsel van jenever en bier. (S.) — Dog's soup, regenwater. (S.) — Dog's trot, sukkeldrafje. — Dog's vane, verklikker.
A dog-in-the blanket, soort van vruchtenpudding. Ook genoemd rolypoly, rolly-polly en stocking.
A dog-in-the-manger, egoist, die anderen zelfs niet gunt wat hij zelf
niet verlangt. (P.)
A hungry dog will eat dirty pudding, honger maakt rauwe boonen
zoet.
Every dog has his day, de tijd, waarin men zich verrnaken kan is maar
kort ; iedereen heeft wel eens een tijd, waarin het hem goed gaat.
Give a dog an ill name and hang him, wee, den wolf, die in kwaad
gerucht staat.
The dogs of war, de plagen van den oorlog: honger, vuur en zwaard. (P.)
The hindermost dog may catch the hare, men kan niet weten hoe een
koe een haas vangt.
To blush like a dog of like a blue dog, schaamteloos zijn.
To dog away (one's time), zijn tijd verbeuzelen. (S.)
To dog one's heels, op de voet volgen ; eimands stappen nagaan.
To go to the dogs, naar den kelder gaan, zijn ondergang tegemoet gaan.
To have of to have seen the black dog, een kwaden bui hebben.
To have the dog in one's belly, ontevreden zijn.
To lead a dog-life, een hondenleven hebben of doen leiden.
Dogberry, politie-agent, die zich overal mee bemoeit ; onbeleefd en
onbekwaam magistraatspersoon. Naar Sh's : Much ado enz.
Doggery, onzin ; blijkbaar bedrog. (S.); kroeg, tapperij. (A.)
Doldrums, moeilijkheden; kwade bui; zwaarmoedigheid. (S.)
Dole. — Happy man be his dole, moge hij gelukkig zijn.
Dollop, een massa, een groote hoeveelheid. (S.) — To dollop, slaan.
Dolly, soort van dobbelspel voor kinderen ; onnoozel mensch ; geliefd. (S.)
Dollymop, soldatenmeid; dienstmeid, die wel eens op minder fatsoenlijke
wijze geld verdient ; opgeschikte slet. (S.)
Dollymopper, soldaat, die op liefdesavonturen uitgaat. (S.)
Dolly-shop, ongepatenteerde bank van leening, waar alleen voor zeer
kleine bedragen wordt aangenomen. Zoo genoemd naar de zwarte pop,
die er ui t hangt. Ook een oud-roestwinkel. (S.)
Domestics, goederen uit het land zelf. (A.)
Dominie, dominee, onderwijzer aan een latijnsche school, schoolmeester.
Domino-box, de mond. (S.) — Dominoes, de tanden. (S.)
Domino-thumping, piano-spelen. (S.)
Don, de masters en fellows van een Eng. Universiteit ; een knappe
vent; een Baas in zijn yak ; winner in een hazardspel. Als bijv. naamw.
prima, bekwaam. (S.) A regular don, een groote gek.
Dona, vrouw, ook done r. — Dona and feeler, vrouw en kinderen. (C.)
Donate, geven ; gewoonlijk voor een weldadig of godsdienstig Joel. (A.)
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Donation-party, een bijeenkomst van een gemeente, waarbij ieder wat
voor den predikant meebrengt.
Done. — Done ! top ! dat doe ik ! ; veroordeeld. (C.) In deze beteekenis
ook done for. — Done like a dinner, leelijk beetgenomen.
Done to death, te hard gebraden, in overspannen trant geschreven.
Done up, doodmoe. Hetzelfde als dead-bea t.
I done him, ik heb hem beetgehad, ik heb het hem betaald gezet. (S.)
I've done with it, ik bemoei er mij niet meer me e- , ik doe er niets meer aan.
To be done, beetgenomen zijn. Zie verder d o.
To be done for a crack, voor een diefstal opgehangen worden. (C.)
To have done over a girl, een meisje verleid hebben. (S.)
To have done over a man, iemands zakken kalmpjes onderzocht
hebben. (C.)
Donkey, letterzetter (drukkers-slang).
To have a donkey in one's throat, slijm in de keel hebben.
Ile has as much idea as a donkey has of a Sunday, hij begrijpt er geen
jota van.
Tuppence more and up goes the donkey, ordinaire uitdrukking voor:
als je nog iets meer geeft, doe ik het. (S.)
Donnism, verwaandheid. (S.)
Don Pedro, soort van kaartspel.
Don't you know, term, die vaak in een zin gevoegd wordt, om de aandacht van den toehoorder op een gezegde te vestigen, of ook wel om
iemand te verzoeken, niet te streng te oordeelen, vaak verbasterd tot
doncherknow.
Doodle, (sukkel) Amerikaan. — To doodle, Sexueelen omgang hebben. (S.)
Dookin, waarzeggen. (S.) Ook Dookering of dukkering.
Door. — To be next door to anything, ergens zeer veel op lijken, niet
veel verschillen van. (P.)
If one door shuts another opens, als wij aan de eene zijde iets verliezen,
winnen wij het wel aan de andere zijde terug; als de nood op 't hoogst
is, is redding nabij.
Doorsteps, boterham. (C.)
Dor. — To dor the dottrell, een domoor in 't ootje nemen.
To give one the dor, iemand bedriegen, voor den mal houden.
Dora's, uitgestelde schuld van de Great-Eastern Spoorweg-Maatschappij
(Beurs).
Dorcas Society, vrouwen-vereeniging om armen kleeren te verschaffen. (P.)
Dose, drie maanden dwangarbeid. (C.) ; zijn portie krijgen. (Sport.)
Doss, bed, woning, slaapstee; slaap, dutje. (S.) — Crummy doss, onrein
bed. (S.)
To doss, slapen, wonen. Ook to dorse. -- To doss out, onder den
blooten hemei slapen. (S.)
Dosser, iemand, die in een slaapstee logeert ; vagebond. (S.)
Dossing-ken, slaapstee. (S.) Ook dossing-crib. — Doss-ticket, kaartje,
waarop de houder nachtlogies kan krijgen, in een doorgangshuis.

bossy.

— 91 —

Doughy.

bossy, netjes, opgeschikt, piek fijn. (S.) Ook spicy.
Dot, bruidschat. (A.) ; dwerg, klein mensch. (S.)
Dot and carry one, ongeregeld, met horten en stooten.
A dot-and-go one, iemand, die lam of kreupel is. (S.)
Dotterel of dottrell, onnoozele hals. Zie d o r.
Dotty, niet wel bij het hoofd, de kluts kwijt. (S.) Ook dotty in the filbert.
To go dotty, de kluts kwijtraken, van de wijs raken of brengen. (S.)
Double. — Double-barrelled, (met dubbelen loop) met een dubbel oogmerk, met een dubbel doel.
Double-cross, als een sportman zich verbonden heeft te zullen verliezen en op het laatste oogenblik „spurten" gaat, heet dit a double-cross,
doubling of putting the double on. — Zie cross.
Double-dutch, jargon, bargoensch, onverstaanbare taal.
Double eagle, Amerik. munt van 20 dollar ; adelaar met twee koppen
zooals in het wapen van Rusland.
Double-edged, iets, dat voor twee uitleggingen vatbaar is, zoodat men er
altijd goed afkomt.
Double-henned, als getrouwd man een maitresse hebben.
Double Gloucester, goede vette kaassoort, tweemaal zoo dik als gewoonlijk, die in Gloucestershire gemaakt wordt.
Double lines, scheepsongelukken ; de afdeeling in de berichten van Lloyd,
waarin de verloren en verongelukte schepen vermeld worden.
Double or quits, quitte of dubbel betalen.
Double shuffle, soort van dans bij het mindere yolk. (S.)
To double up, met een ander samenwerken, voor gezamenlijke rekening
iets doen ; iemand zoo een pak ransel geven, dat hij zich niet bewegen
kan. (S.)
To double upon, insluiten tusschen twee vuren, van alle kanten omringen.
To give of tip the double, als men achtervolgd wordt plotseling omdraaien en dan in een andere richting ontvluchten ; met de noorderzon
vertrekken, weggaan zonder zijn schulden te betalen.
To ride double-horse, trachten twee dingen te doen, die met elkaar in
strijd zijn. (A.)
To take a double first, in twee afdeelingen van de Universiteit te Oxford
een graad behalen summa cum laude. (P.)
Doublet. — Stone doublet, gevangenis. (C.)
Dough. — Dough-boys, knoedels, meelballen. (Zeeterm.)
Dough-face, iemand, die al te meegaande is. (A.) — Dough-faced, lafhartig, zwak, meegaand. (A.) — Dough-facisin, meegaandheid, buigzaam.
heid. (A.) Ook verkort tot dough.
Dough-head, onnoozele bloed, gek. — Dough-hearted weekhartig.
Dough-kneaded, zacht als deeg.
Dough-nut, ronde koek, gemaakt van meel, eieren, sulker, en melk in
spek of boter gebakken. (A.)
My cake is dough. — Zie c a k e.
Doughy, pappig, bleek ; scheldnaam voor een Bakker. (S.)
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Douse, uitmaken. Ook douce of dowse. (C.) — Douse the glim, maak het
licht uit. (C.)
To douse, spoelen, water op iemands hoofd gooien ; plonzen. (S.)
Dove, onvolmaakt verleden tijd van to dive, duiken. (A.) Pr. d o o v.
Dove-tart, duivenpastei. Snake-tart is een aalpastei. (S.)
Dovercourt, Poolsche Landdag, vergadering, waar het woelig toegaat.
Dowd, vrouwennachtmuts. (S. en A.) Waarschijnlijk van do w d y,
slordige vrouw. — Dowdy Pied, slordig.
Dowlas, manufacturier. (S.) Dowlas is een soort van half linnen.
Down, van de hoofdstad af; van een eindstation af.
Down Easter, bewoner van Nieuw Engeland. (A.)
Down in the mouth of in the dumps, verdrietig, mismoedig.
Down on of upon one's luck, in een treurige positie zijn, ter neer geslagen zijn ; tegenspoed hebben. (S.)
Down the country, van de hoofdstad uit. — Down the road, naar de
mode, opgeschikt. (S.) — Down the sound, met de eb mee naar zee.
Down to the ground, geheel en al, juist, nauwkeurig. (A. S.)
Down town, naar het centrum van de stad. — Down train, trein, die
van het eind-station vertrekt, van de stad naar het land.
To be down, niet te bedriegen zijn, iemands streken kennen ; aan lager
wal geraakt zijn (S.), op zijn hoede zijn. (C.)
To be down on of upon a person, op iemand vitten, aanmerkingen
maken, iemand wantrouwen, ruw behandelen, zijn streken doorzien.
To be down upon, heitig, begeerig aangrijpen. (A.)
To down with the dust, voor den dag komen met de moppen. Ook
to touch of post the coal (tole); to sport the rhino; to show the needful;
to come down with the dues; to post the pony ; to stump the pewter;
to flap the dimmock ; to tip the brads ; to nail the rant; to bag the swag. (S.)
To go down, bij de vacantie de universiteit verlaten.
I'll be down upon you, ik zal je wel krijgen.
He'll rave the door down, hij zal door het woedende heen zijn.
Downer, val, tuimeling. (Sport.) Zesstuiverstuk, sixpence.
Downpour, stortregen, slagregen. (S.)
Downright. — A downright shame, een ware schande.
Downy, uitgeslapen, slim. (S.) — To do the downy, op bed liggen, slapen (S.)
Dowry, heel veel, een massa. (S.)
Dowse, slag , muilpeer ; om de ooren slaan. (C.) Zie ook dous e.
Doxologize of doxologise, hymnen zingen ter eere Gods. (A.)
Doxy, gemeene vrouw, die met een bedelaar of vagebond het land afloopt; vuil wijf; bijzit ; bedelares. (C.)
Dozen. — To talk thirteen to the dozen, trachten iemand te bepraten.
Lie ook bake r.
D. Q. - On the (strict) D. Q. (dead quiet), in strict vertrouwen, onder
de roos ; in 't geheim, in stilte. Zie Q. T.
Drab, vergift; gemeene vrouw ; morsebel. (S.)
Draff. — Chaff and draft, zonder eenige waarde, waardeloos ; onzin.
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Draft. — Draft on Aldgate pump, valsche wissel of bankbiljet. (S.)
Drag, mooi rijtuig met twee of vier paarden, speciaal hij races ; vrouwenkleeren door mannen gedragen ; straat, weg ; moeilijkheid, bezwaar ;
wagen, kar. (S.) — Drag cove, voerman. (S.) Ook dragsman.
Drag lay, het overvallen van goederenwagens. (C.)
Drag of three moon, drie maanden gevangenisstraf. (C.)
To drag, voorwerpen of pakjes uit een goederenwagen of van het imperiaal van een rijtuig stelen. (C.)
To drag in by the head and shoulders, er met de haren bij sleepen.
Back-drag, achterbuurt (C.)
That's where the drag is, daar zit hem de knoop. (S.)
Dragging time, de avonden op boerenkermissen. (S.)
Draggletail, vuile, havelooze vrouw, prostituee van de laagste soort, morsebel.
Dragsman, iemand, die goederen van wagens steelt. — Zie to d r a g.
Dragon, las tig, driftig mensch, helleveeg, duenna;sovereign, pond sterling.(S.)
To sow dragon's teeth, verderf zaaien. (P.)
Drain, slokje, borreltje. (S.) Uitputten. — Drain-pipe, macaroni, (school).
To do a drain, vriendschappelijk met iemand drinken ; ook to do a
wet of a common sewer genoernd. (S.)
Dram, borreltje. Dram-drinker, borrelaar. Dram-shop, kroeg.
Drat, in uitdrukkingen als drat the man ; the child etc. de duivel hale enz.
Draw, trekken b.v. van een nieuw stuk, een tentoonstelling enz. ; bedriegen, plunderen, zakkenrollen (C.), mikken op.
Draw-boy, goede artikelen, die als lokazen in de winkelkasten gezet
worden, maar die nooit gegeven worden. (S.)
Draw-latch, slenteraar, treuzelaar. (S.)
A Christmas draw of raffle, een Kerstmisverloting, waarbij de prijzen
gewoonlijk uit eetwaren bestaan.
To draw a bead upon, mikken op (met een geweer of een pistool). (A.)
To draw in, toegeven, zich laten bepraten.
To draw it mild, niet overdrijven, het niet te bont maken. Het tegenovergestelde van to come it strong.
To draw the king's picture, valsche munt slaan. (C.)
To draw the line somewhere, een grens trekken, waarboven of waarbuiten men niet gaat.
To draw the long bow, ongelooflijke dingen vertellen, opsnijden.
To draw a person out, iemand aan 't praten brengen, zoodat men zijn
werkelijke meening of zijn waar karakter leert kennen. (P.)
To draw of run a straight furrow, recht op zijn doel afgaan, recht
door zee gaan, zich met zijn eigen zaken bemoeien. (A.)
To draw teeth, schellen, kloppers enz., moeren (stelen). (Studentenslang.)
To draw up of draw rein, tot stilstand komen, ophouden. (P.)
To draw upon one's imagination, een verhaal opsieren met verzinsels.
To draw the wool over, iemand zand in de oogen strooien, bedriegen.
To work a draw, een spektakelstuk monteeren (theaterslang).
The days are drawing in, de dagen korten.
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Drawn. — Drawn-butter, gesmolten boter. (A.) -- Drawn game, spel dat
onbeslist blijft.
Dreadful, (vreeselijk, verschrikkelijk) ; zeer bizonder.
A penny dreadful, stuiverscourant die sensatieverhalen publiceert. Zulke
verhalen worden gezegd te zijn van the blood and thunder type.
Shilling dreadful, een boek van hetzelfde genre, dat een shilling kost.
Ook shocker of shilling shocker genoemd. Zie dime.
Dredgy, de schim van iemand, die verdronken is (zeeterm).
Dregs, (droesem, grondsop), gepeupel.
Drencher. — Zie crusher.
Dress. — Dress circle, de eerste rangen in een theater, waar gala-costuum
verplichtend is ; stalles en loges.
Dress-improver, queue, tournure. Ook bustl e.
To dress a hat, stelen op een wijze, die niet gemakkelijk uit te vinden
is. lit wordt door twee of meer bedienden gedaan, die dan botje bij
botje leggen en samen profiteeren van wat ze hun patroons ontstolen
hebben. (S.) — To dress to death. Zie d e a t h. — To dress up of out,
het voorkomen geven van.
Dressing, pak slaag, standje. (S.)
Dribble. — To dribble the ball, den voetbal voorzichtig langs den grond
voortrollen. — To dribble away one's money, zijn geld v erknoeien.
Drink, rivier. (A.) — The Big Drink, de Mississippi. (A.)
When drink enters, wisdom departs, als de wijn is uit de kan, is de
wijsheid uit den man. — In drink, dronken. Ook the worse for drink.
Dripping, kok of keukenmeid. (S.)
.
Drive, slag, drijver, (b. v. om de ooren) (S.) ; overwerk, waarvoor niet
betaald wordt; bijeendrijven van het vee voor het merken. (A.)
To drive a good bargain, een voordeeligen koop sluiten. — To drive
a hard bargain, bij het koopen er zooveel mogelijk nit zien te halen.
To drive a river, een houtvlot de rivier afvoeren.
To drive a roaring trade, een drukke nering hebben.
To drive one's pigs to market, snurken. (S.)
To let drive at one, iemand een flinken slag trachten te geven.
What is he driving at ? Waar wil hij heen ? Wat is zijn bedoeling ?
Drive way, rijweg. — Driving park, renbaan. (A.)
Drivel, vervelende kletspraatjes.
Driz, kant, veterband. — Driz-fencer, koopman in kant, marskramer. (S.)
Dromedary, onhandige dief; schurk. (C.)
Drool, kwijlen, zooals een idioot; zwak van geest, kindsch zijn. (A.)
Drop. — Drop-dry, waterdicht. (Zeeterm.)
A drop in the bucket, een druppel in de zee, een zeer klein gedeelte. (P.)
Drop it! maak je uit de voeten I houd op ! Ook cut it! en cheese it!
Drop-letter, een brief, die in hetzelfde stadsgedeelte waar hij in de bus
gedaan wordt, moet bezorgd worden. (A.)
To Drop, weggaan, een anderen kant opgaan. — Drop the main toby,
kies een zijweg. (C.)
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To drop the coin, betalen ; voor meerdere slangtermen, zie d o W n.
To drop in, ongegeneerd bij iemand komen oploopen.
To drop into a man, iemand flunk afranselen (boksers). — Zie s 1 i p
en w a 1 k. — To drop a 'man, iemand tegen den grond slaan.
To drop money, geld verliezen (bij een speculatie of bij het spel).
To drop off ongemerkt weggaan ; zich uit de voeten maken. — To drop
off to sleep, zachtjes aan inslapen.
To drop off the hooks, in het zand bijten ; sterven. (C.)
To drop on a boy, een jongen de straf geven, die hij verdient. (School).
To drop on a man, iemand plotseling met een verwijt of beschuldiging
op het lijf vallen. -- To drop on to, overvallen, overrompelen ; afranselen; een standje maken. (S.)
To drop one's leaf, het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. (C.)
To be fond of a drop of of one's drops, van een slokje houden.
To get the drop on a man, een voordeel op iemand hebben of behalen ;
een goede gelegenheid hebben om iemand dood te schieten. (A.)
Drops, (druppels) laudanum.
Drown. (verdrinken). — To drown the miller, de groc verwateren.
Drowning men catch at straws, een drenkeling houdt zich aan een
stroohalm vast. (Figuurlijk.)
Drub, (afranselen). — To drub into a person, iemand lets inpompen,
met veel moeite aan zijn verstand brengen.
Drug. — A drug in the market, een artikel, dat niet te verkoopen is.
Drum, het oor (boksers) ; de weg. (S.) ; een straat, huis of woonplaats. (C.) ;
vroeger bal of partijtje, waar kaart gespeeld werd. (S.) ; thee vOOr het
diner gebruikt ; kleine ronde vruchtendoos.
Drum and trumpet, krijgshaftig, strijdlustig, oorlogzuchtig.
To drum, klanten lokken of aanroepen om binnen te komen. (A.).
To drum out (of the regiment), uit het leger wegjagen.
Hazard drum, speelhuis ; flash drum, slecht befaamd huis ; back drum,
achterbuurt. (C.) Zie back slum.
As empty as an old drum, zoo hongerig als een wolf.
Drummer, handelsreiziger. (A.) ; lief, die zijn slachtoffers eerst door geweld of bedwelmende middelen verdooft, voor hij ze uitplundert. (C.)
Drummy, tambcer-majoor (leger).
Drumsticks, beenen ; pooten van een kip. — Drumstick-cases, pantalon. (S.)
Drunk, drinkgelag, zwelgpartij. (A.)
Drunk as a Lord, as Chloe, as a fiddler, as David's sow, as a wheelbarrow, as a fiddler's bitch, as a biled (boiled) owl, etc., smoordronken.
Voor dezen graad van dronkenschap zijn o. a. ook nog de volgende
slang-uitdrukkingen: lie can 't see a hole in a ladder, he is all mops
and brooms, he is of his nut, with his mainbrace well spliced, he has
the sun in his eyes, he has lapped the gutter, he's got the gravel rash,
he is on the ran-tan of on the ree-raw, he is sewed up, regularly scammered. Voor minderen graad van dronkenschap zijn o. a. : beargered,
blued, cut, lumpy, ploughed, podgy, primed, muddled, obfuscated, swipey,
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three sheets in the wind, half seas over en top-heavy. Voor den minsten
graad, aangeschoten dus, o. a. : beery, bemused, boozy, bosky, buffy,
corned, disguised, foggy, moony, muggy, muzzy, on, screwed, stewed,
tight en winey.
Dry. — Dry-beaten, flink afgeranseld.
Dry boots, droogkomiek, iemand, die met een leuk gezicht geestigheden zegt.
Dry lodging, kamers, die men huurt zonder de kost.
Dry-nurse, een ondergeschikte officier, die zijn superieur onderricht
geeft ; dienst doen als instructeur voor een hoogergeplaatste. De sergeant, die zeer jonge officieren opleidt, heet wet-nurse. (Leger).
Dry party of the Drys, de politieke partij die den verkoop van sterken
drank geheel wil verbieden. (A.)
Dry up ! houd je mond ! To dry up, ophouden met praten (S.) ; zich
uit de voeten maken. (C.)
As dry as a bone, kurkdroog. (S.) — A stirring of the dry bones, op
nieuw leven brengen in jets dat flood schijnt. (P.)
To sit high and dry, gevangen zitten, in verzekerde bewaring zijn.
Our luck hasn't run dry yet, het geluk heeft ons nog niet verlaten.
Dub, looper, breekijzer ; geven, betalen (C.), betitelen. (S.)
Dubs, kopergeld. — To dub up, betalen (S.) — Dub up! voor den dag
met je geld. — Zie d o w n.
To dub cloth, laken wollig maken door het te kaarden.
To dub a cock, een haan de sporen scherpen en de kam en de lelletjes
afknippen voor een hanengevecht.
To dub a fly, een kunstvlieg prepareeren om er mee te gaan visschen.
Dubber, dief, die sloten openbreekt (C.); leeren flesch ; mond, tong (S.).
Mum your dubber! houd je mond !
Duberous of Dubersome, twijfelachtig. Verbastering van dubious (A.)
Dubsman of Screw, cipier, gevangenbewaarder. (C.)
Ducats, geld (theaterslang).
Duck, afval van vleesch, dat in de armen-wijken van Londen verkocht
wordt. Zie faggo t. (S.) ; lief koozend naampje: my duck. You're a duck !
je bent een lief heerschap.
A lame duck, iemand, die failliet is gegaan op de effectenbeurs. (Beurs S.)
Duck's egg, in cricket geen punten maken (omdat een eendenei den
vorm heeft van een 0) ; een nul, niets. (S.)
Duck's frost, lichte rib.
Ducket, iedere soort van billet, gewoonlijk een bank van leeningbriefje of
een loterijbriefje.
Ducking, eendenjacht ; koud bad. — To get a ducking, in het water
vallen. — To give one a ducking, iemand in het water gooien.
Ducks, pantalon (zeeterm); gewoonlijk alleen in white ducks, witte broek.
To make of play ducks and drakes, keilen. — To make ducks and
drakes of money etc. zjn geld enz. op kinderachtige wijze verkwisten.
Dud, ieder voorwerp, dat niet is, wat het schijnt, b.v. simili-diamant. (C.)
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Dude, fat, modegek. (S.)
Dudeen of Dudheen, korte tabakspijp, neuswarmer. (Iersch.)
Dudgeon, kwaadheid, verontwaardiging. In (high) dudgeon, vertoornd.
Duds, kleeren, oude kleeren, lompen ; persoonlijk eigendom. (S. en A.)
Due. — The train is due at 5 (o'clock), de trein moet om 5 uur aankomen.
To give the devil his due. — Zie devil. Zie ook d o w n.
Duey, twee stuiver (circusslang.) Ook deuce. (C.)
Duff, bedriegen ; slechte waar verkoopen als gestolen of gesmokkeld goed;
dikke meelpudding in een zak gekookt, jan-in-de-zak ; pudding. (Zee.)
Duffer, alles, wat waardeloos is ; slechte schilderij ; valsche edelgesteenten ;
valsche munt; deugniet ; domkop ; iemand, die zich gemakkelijk laat
beetnemen ; vroeger iemand, die slecht goed aan den man trachtte te
brengen, vooral vrouwenkleeren, valsche steenen, gesmokkelde waren,
enz. ; bedrieger, zwendelaar ; ploert, sufferd, vervelend mensch. In deze
beteekenis ook : bloke, son of a gun, juggin, mug, mivvy, sap, sneak,
gonoph; muff, buffer, prig, lot ; josses. (S.)
A bird duffer, iemand, die musschen en dergelijke vogels als sieraadvogels verft en verkoopt. (S.) — Lie fake r.
A rank duffer, een doortrapt z wendelaar. (S.)
Duffing, valsch, nagemaakt, waardeloos ; dom, onnoozel. (S.) — Duffing
electro, slecht nieuw zilver. (S.)
Duffy, geest, spook ; onder de negers van West-Indie. Waarschijnlijk de
Davy Jones der matrozen.
Zie charlies, dairies en bubbie s.
Dug, Borst, tepel.
Dug-out, kanoe, gemaakt van een hollen boomstam of van twee uitgeholde
boomstammen aan elkaar gezet ; ruwe hut in een heuvel uitgehouwen. (A.)
Duke, jenever term onder stalbedienden in gebruik. — To dine with
Duke Humphrey. — Zie d i n e.
Dukes of Books, de vingers, de hand. Put up your looks, kom maar op !
Uitdaging om te vechten. (S.)
Dukey of Dookey, plaats waar gedanst en gezongen wordt tegen een
stuiver entrée. — Zie penny g a f f. (S.)
Dulcarnon, een moeielijke vraag, een lastige positie ; het 47e vraagstuk uit
het eerste boek van Euclides. — To be in Dulearnon, in een moeilijke positie
verkeeren. — To send one to Dulcarnon, iemand in moeilijkheid brengen.
Dull. — Dull music, vervelend. (A.) — Zie ook D i t c h w a t e r. — To
live in dull street, in een vervelend gedeelte van de stall wonen.
Dumb. — Dumb Betty, een waschmachine. (A.)
Dumb cake, koek, die op St. Marcusavond onder veel ceremonien door
meisjes gemaakt wordt, om haar toekomstige echtgenooten te ontdekken.
Dumb-chill, koorts, waarbij men beurtelings koud en warm wordt. (A.)
A dumb dog, iemand, die zijn mond houdt, als . hij behoort te spreken
en zich verdedigen. (P.)
The Dumb Ox of Cologne, Thomas Aquinas (1224-1274), zoo genoemd
om zijn droomerigen en stilzwijgenden aard ; later bekend als de „A ngelic
Doctor" en de ,,Angel of the Schools".
7
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To strike dumb, sprakeloos maker van verbazing.
Dumbfounded of dumfungled, verbluft, stom van verbazing. — To dumbfound, van verbazing doen verstommen ; iemand zoo afranselen, dat hij
niet meer spreken kan.
Dummacker, slimme rot, slim, geslepen mensch. (S.)
Dummy, dom mensch ; onhandig, onbeholpen mensch; iemand, die heel
moeilijk van begrip is; doofstomme; strooman ; iemand, die zich doofstom voordoet (S.); leege flesschen, vaten, houten kazen en al dergelijke
artikelen, die dienen om een winkel het voorkomen te geven van goed
voorzien te zijn ; in whist met drie personen: de kaart die op tafel ligt
(als zoodanig ook dumb y); degeen die daarvan de partner is ; een spel
dat zoo gespeeld wordt ; notitieboekje, portefeuille (C.); hoedenmakerspersijzer ; figurant.
Double dummy, whist, dat twee personen met twee dummies spelen.
Dummy daddle, valsche arm en hand, die zichtbaar zijn, terwijl de
echte hand van den zakkenroller haar werk verricht. Truc, speciaal
op omnibussen in gebruik.
To do of put on the dummy dodge, zich doofstom houden.
Dump, geld; de som van 1 sh. 3 d. (Australia); neerslachtigheid; een
stukje.
To dump, zich plotseling op een stoel of zoo neergooien ; een kar lossen
door ze aan een kant te lichten, zoodat de inhoud eruit valt. (A.)
Dump fencer, iemand die knoopen verkoopt. (S.)
He hasn't got a dump, hij heeft geen cent, hij is doodarm.
in doleful dump, in een kwade bui, slecht humeur. — Zie d o w n.
Dumpage, het recht om aarde, vuilnis, enz. op een plaats neer te werpen ;
het geld dat men voor dat recht betaalt. Dumping ground, mestvaalt.
Dumpish, verdrietig, somber, terneergeslagen, brommerig.
Dumps, neerslachtigheid, verdriet, melancholie. In the dumps, neerslachtig.
Dumpy of dumpty, klein en dik, opgeblazen.
Dun, manen; schuldeischer, die zijn schuldenaars voortdurend maant;
preserveeren, inleggen, zoodanig, dat het ingelegde donker van kleur
wordt. (Als kabeljauw, enz.) (A.)
Dunderhead, domoor, sufferd. Ook Dunderpate.
Dung, werkman die voor een patroon werkt, welke minder betaalt dan
het algemeen aangenomen loon. Ook wel dunghill genoemd. (S.)
Dungfarmer, nachtwerker. — Dunghill, lafaard ; laag, gemeen ; iemand
van lage afkomst. — Zie c o c k.
Dungaree, een soort van prof blauw goed, dat zeelui dragen ; mestschuit. (A.)
Dunkhorned, schriel; gluiperig, laag. Speciaal gezegd van een bedrogen
echtgenoot, die niet Oink durft optreden tegen de betrokken partijen. (S.)
Dunlop, soort van vette roomkaas, die in Schotland gemaakt wordt.
Dunnage, bagage, kleeren (S.) ; bout, dat in den bodem van een schip
geplaatst wordt, ter bescherming van de lading tegen het water, dat
in het ruim staat; hout, waarmee de lading vastgezet wordt. (Zee.)
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Dunno, in plaats van I don't know. (S.)
Dunniken of dunnyken, oorspronkelijk dannaken, privaat. (S.) — Zie
danna en ken.
1)urrynacking, jets te koop aanbieden, om daarna als waarzegster op te
Hetzelfde als d o o k e r i n g en duck e r i n g.
treden ; waarzeggen.
Dust, geld. Voor geld zijn o. a. nog de volgende termen : beans, blunt,
brads, brass, bustle, coppers, chink, ehinkers, chips, corks, dibbs, dinarly,
dimmock, feathers, gent, haddock, horsenails, huckster,y
la er, lour,
mopusses, needful, nobbings, ochre, pewter, palm oil, pieces, posh, queen's
pictures, quids, rags (banknoten), ready, ready gilt, redge, rhino, rowdy,
shiners, sicin, stiff, stuff, stumpy, tin, wedge en yellow boys. (S. en C.) —
Zie down.
Dust, ongenoegen, spektakel. To raise, to make of kick up a dust, herrie
maken, ongenoegen of twist zoeken.
Dust and ashes, de hoogste mate van berouw en boetvaardigheid, zak
en assche.
To dust, hard wegloopen (A.) ; slaan. — To dust one's jacket, iemand
een pak slaag geven.
To throw dust in one's eyes, iemand zand in de oogen strooien, bedriegen, misleiden.
To turn to dust and ashes, geheel waardeloos worden.
Duster, linnen stofjas, dunne overjas of jas.
Dusthole, Sidney Sussex College te Cambridge (Univ. S.). — Zie ook cage.
Dusting, stormachtig weer (zeeterm).
Dustman. — He let the dustman get hold of him, hij sliep in. — The
dustman has arrived, of the sandman is about, het is bedtijd, wij krijgen
slaap.
Dusty, in plaats van dustman, vuilnisman.
Well, it is not so dusty of none so dusty, 't is nog zoo kwaad niet. (S.)
Dutch. — Dutch of double dutch, bargoensch ; koeterwaalsch.
He can talk double dutch backwards on a Sunday, hij is heel knap in talen.
That beats the Dutch, dat overtreft alles, dat is verbazend. — Zie b e a t.
Dutch auction. — Zie auction.
Dutch concert, concert, waarbij alien tegelijk verschillende melodieen zingen of spelen. Als er alleen gezongen wordt, heet het a dutch medley.
Dutch consolation of comfort, het had nog wel erger kunnen zijn ; een
schrale troost.
Dutch courage, moed door het drinken verkregen ; jenevermoed.
Dutch feast, feest, waarbij de gastheer eerder dronken wordt dan zijn
gasten.
Dutch nightingales, kikkers. Ook Cambridge nightingales en fen-nigh t
ingales.
Dutch uncle, ruw, onbehouwen mensch. I'll talk to him like a Dutch
uncle, ik zal hem de les wel eens lezen.
In deze en andere uitdrukkingen heeft dutch gewoonlijk een ongunstige
beteekenis, ongeveer als valsch, onecht, dwaas, onhandig, bespottelijk enz.
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Dutchman, Hollandsche klok, Hollandsche kaas. Then I'm a Dutchman,
(als dat zoo is) dan laat ik mij hangen.
Dutchmen, belletjes op het water door den regen veroorzaakt (kindertaal).
Dutiable, onderworpen aan inkomende rechten. Ook dutied. (A.)
Dax, de primus op een school.
Dwell, vastheid in de prijzen. A dwell, tijd, waarin de prijzen vast blijven.
(Sport of beurs.)
D. W. T. (declined with thanks), in dank teruggezonden (op afgewezen
manuscripten.)
Dying. — To be dying for a thing of to do a thing, branden van verlangen naar iets, of om iets te doen.

E
E. — E. d 0. E., errors and omissions excepted, behoudens vergissingen en weglatingen. Aan den voet van facturen gezet.
Eagle, gouden munt ter waarde van tiers dollars, in Amerika in gebruik.
Ear. — Ear-finger, pink. — About one's ears, op zich ; in een verwarde
massa ; in ruIne.
To be by the ears, to fall of go together by the ears, twisten, het niet
eens zijn, kibbelen.
To be over head and ears of up to the ears, tot over de ooren ; overladen zijn met.
To get on one's ears, kwaad, driftig worden. (A.) To set by the ears,
twist stoken tusschen.
Little pitchers have long ears, kleine potjes hebben groote ooren. (Prov.)
Rose-ear (bij de honden) omgeslagen oor zoodat de binnenzijde te zien
komt.
Earl. — Earl of Cork, ruiten aas. (Iersch.)
Early. — Early candle-light in het begin van den avond. (A.)
The early bird catches the worm. Ook early to bed and early to rise,
makes a man healthy, wealthy and wise, morgenstond heeft goud in
den mond. (Proverb.)
The early worm, arme lui die al vroeg op straat zijn om naar eventueel verloren voorwerpen van waarde te zoeken. (C.)
Earnest, aandeel ; geld of anderszins, dat vooruit als Borg gegeven wordt ;
handgeld, godspenning. Ook earnest-money.
Earwig, iemand opstoken of ophitsen tegen ; geestelijke. In deze beteekenis ook : choker, cushion-thumper of -smiter, dominie, gospel-grinder,
grey coat parson, tub-thumper, etc. (S.)
Earwigging, geheim onderhoud ; berisping onder vier oogen ; oorblazing ;
poging om iemand heimelijk te belasteren.
Ease. — To ease, bestelen. To ease a bloke, iemand uitplunderen. (C.) —
Zie chapel.

East.

— 101 —

Egg.

Ease her ! of ease up ! langzaam ! spoedverminderen ! (zee, leger
en sport.)
East. — Down-east, in het oostelijk deel der Vereenigde Staten. (A.)
East-end, behoorende tot het „East-end" van Londen. Vandaar : goedkoop, arm, ellendig.
Easy. — Easy come, easy go, zoo gewonnen, zoo geronnen. — Easy all,
halt ! (roeisport). — Row easy-all, roeit langzaam !
As easy as shelling peas, doodgemakkelijk.
To take things easy, luchthartig, niet zwaartillend zijn. Van zoo iemand
zegt men, dat hij is an easy going sort of a man.
Honours are easy, het aantal honneurs aan beide zijden is gelijk (whist).
A lady of easy virtue, een lichte vrouw. Make the cull easy, sla den
man dood. .(C.)
Eat, voedsel verstrekken, voederen, onderhouden. (A.)
To eat dirt, zich terugtrekken of vernederen. Ook to eat humble pie.
To eat his head off, van dieren zegt men dit, als zij ongebruikt op stal
staan ; van bedienden, als zij weinig antlers te doen hebben dan eten
en drinken.
To eat one's terms, voor advocaat studeeren. Ook to eat for the bar.
To eat one's words, zijn woorden herroepen of intrekken. To eat out
one's heart, verteren van verdriet over een teleurstelling of gedwongen rust.
To eat the air, een valsche hoop voeden. (P.)
Eater, lakei, livreibediende.
Eblis of Iblees, de duivel der Muzelmannen. Hall of Eblis, pandemonium.
Ebony, neger. Ook a bit of a piece of ebony. Dealer in ebony, slavenhandelaar.
Echo. — To the echo, hevig, krachtig, geestdriftig. (P.)
Edge. — Back and edge, volkomen, van ganscher harte, met alle macht. To
edge away from (in with) langzamerhand weggaan van, toegaan naar.
To play with edge-tools, met vuur spelen. (P.)
To set one's teeth on edge, iemand kippevel doen krijgen.
Trot to put too fine an edge upon it, om ronduit te spreken.
Eel, een spotnaam voor de bewoners van New-England. (A.)
To get used to something, like an eel to skinning, ergens aan gewend
rakers, als een dief aan 't hangen. — To skin an eel by the tail, lets
glad verkeerd doen.
Efter, dief die speciaal in theaters steelt. (C.)
Egad! verbastering van by God! welzeker ! waarachtig !
Ook Bedad,
Ecod en Begorra. (Iersch.)
Egg. — To egg, eieren verzamelen met bedorven eieren gooien. (A.) To
egg of to egg on, aansporen tot, ophitsen. (P.)
Egg-flip of egg-hot, drank bestaande nit warme ale, cognac, suiker,
specerijen en geklutste eieren.
Egg-head, balspel voor jongens.
Egg-nog, een drank van eieren, room, cognac en suiker.
Eggs, punten in verscheiden balspelen voor jongens, aangeduid door
steentjes, eggs genoemd.
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Eggs in the bush, spel waarbij men raden moet hoeveel stuks van 't
een of ander men in de hand heeft.
As sure as eggs is eggs, zoo zeker als tweemaal twee vier is. (S.)
To have all one's eggs in the same basket, al wat men heeft op een
kaart zetten. (fig.)
Egyptian. — Spoiling the Egyptians, zie s p o i 1.
Eke, aanvullen, volmaken. To eke out the lion's skin with the fox's, slimheid met kracht vereenigen.
Elbow. — Out at elbows, kaal gekleed, in behoeftige omstandigheden.
To crook the elbow, drinken. To lift the elbow, onmatig drinken.
To jog the elbow, herinneren aan. — To shake one's elbow, dobbelen.
Up to the elbows, tot over de ooren (in zaken zetten).
Elbow-grease, harde en aanhoudende handenarbeid. — Elbow-room, flinke
ruimte om zich te bewegen.
Elbowscraper, speelman,vioolspeler (zeeterm.)—Elbowshaker,dobbelaar(S.)
Elder. — Elder brethren, de „Masters" van Trinity House, Londen.
Elect, kiezen, de voorkeur geven aan, ten gunste zijn van. (A.)
Electoral College, commissie, die door iederen Staat benoemd wordt
om een candiaat voor den post van President en Vice President van
de Vereenigde Staten te kiezen. De commissie bestaat uit evenveel leden
als de Staat afgevaardigden naar het Congres zendt. (A.)
Elegant, mooi, bewonderenswaardig enz. Dit woord wordt in allerlei
gevallen gebruikt. (A.)
Elegant extracts, titel voor studenten, die ofschoon ze in een vak onvoldoende -waren, toch den graad gekregen hebben. (Cambr. Univ. S.) ,
bloemlezing van proza en poezie uit verschillende schrijvers.
Elephant. — To have seen the elephant, zijn weetje weten, uitgeslapen
zijn. Ook To be up to the latest move, down to the lass new trick, enz.
To see the elephant, de merkwaardigheden van een plaats bezichtigen;
ondervinding opdoen, gewoonlijk door schade en schande.
Elevated, dronken. Elevation is de naam van een soort van drank, die
in moerassige streken gebruikt wordt om koorts te voorkomen en die
in hoofdzaak uit opium bestaat.
Eleven. — The Eleven, de Apostelen , de elf cricketspelers, die voor een
partij, een graafschap of een land spelen.
Eligible, huwbaar, den huwbaren leeftijd hebben. Vaak spottend van
meisjes, die niet zoo heel jong meer zijn.
Ell. — Give him an inch, he'll take an ell, Beef hem den vinger en hij
neemt de heele hand. (Prov.)
Embarrass, plaats, waar de scheepvaart bemoeilijkt wordt door drijfhout
enz. (A.)
Embroider, overdrijven. — Embroidery, overdrijving, opsiering.
Emerald Isle, Ierland. (Wegens den groenen aanblik der gra,svelden.) —
Erneralder, Ier.
Empire City, de stad New York. — Empire State, de staat New York. (A.)
Employ. -- In the employ of, in betrekking bij ; verk. van employment.
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Emptying, grondsop ; gist, zuurdeeg, zuurdeesem. (A.)
End. — On end, oprecht ; rechtop ; onafgebroken ; achtereenvolgens. — To
be at a loose end, niets orn handen hebben. (A.) — To be on end, verontwaardigd zijn. (A.) — To make one's hair stand on end, de haren
te berge doen rijzen.
No end of, on telbare, buitengewoon (moeielijk, fraai enz.) — No end
of a job, een heele toer.
Endorse, een bewering of meening steunen ; bevestigen, aanbevelen.
Enemy, de tijd ; een klok ; de duivel. — What says of how goes the enemy ?
hoe laat is het ?
Energize, energie inboezemen ; tot activiteit opwekken. (A.)
English, bij het billard den bal een draaiende beweging geven en uit de
koers I rengen ; deze stoot in het billard. (A.)
Enough. — Enough and enough, meer dan genoeg. (P.)
Enough is as good as a feast, tevredenheid is beter dan rijkdom ; genoeg
is evengoed als overvloed.
Enough to make a horse sick of to choke a black, zooveel, dat men er
naar van wordt ; overdreven veel.
Ensign bearer, iemand met een rood gezicht, die altijd dronken is. (S.)
Ensmall, verkleinen. Een verkeerde afleiding op het voorbeeld van enlarge. (A.)
Zoo ook in Engeland : to belittle, verkleineeren.
Enthuse, in geestdrift geraken ; zijn geestdrift toonen. (A.)
Equal. — Equal to the occasion, niet verlegen, in staat onder de bestaande
omstandigheden te handelen. (P.) — Door het yolk vaak uitgesproken
als ekal.
Erection, licht opgetrokken gebouw. — Canvas erection, tent.
Erring sisters, de Zuidelijke Staten. (A.)
Error. — And no error, voorwaar, inderdaad, en of 't, daar kan je op aan.
Ook and no mistake, and no kit, and no flan, and no flies, and no
flounders, and no chips.
Essence. — The essence of politeness, de gepersonifieerde beleefdheid.
skunk, stinkdier. (A.)
—Esencpdlr,
Essex. — Essex lion, kalf. — Essex stile, sloot. (S.)
Estate. — The fourth estate, de pers, de journalistiek.
Eternal, euphemisme voor infernal, helsch, verdoemd. Ook verbasterd
tot ' carnal. (A.)
Eternity box, doodkist. (C.)
Ethical, overeenkomstig de gebruiken bij de geneeskunde in zwang. (A.)
Euchre, een kaartspel. Ook bekend als poker en bluff. Verslaan, de baas
of zijn ; het van iemand winnen bij euchre door drie van de vijf trekken
te maken. Evenals to euchre, verslaan, beteekent ook to bluff, overbluffen
en to bluff through, of bluffers, zich door bluf ergens doorwerken.
Evaporate, weggaan, wegloopen, verdwijnen, zich uit de voeten maken. (S.)
Even. — To make even, bij het drukken de lijnen zoodanig uiteenzetten,
dat het volgende gedeelte van de copie met een nieuwen regel begint.
I'll be even with him, 'k zal het hem wel betaald zetten.
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Evener, loszittend kruishout aan den lemoen van een rijtuig voor twee
paarden. (A.)
Event, wedren. Three year old events, wedrennen van driejarige paarden.
Everglade, lage moerassige landstreek, waarop hier en daar gedeelten
zijn, die met hoog gras zijn begroeid. (A.)
Everlasting, voortdurend, onophoudelijk, zeer, buitengewoon (A.). The
Everlasting, de Godheid.
Everlasting shoes (and stockings), de voeten. Ook the shoes and stockings
their mothers gave them. (S.)
Everlasting staircase, de. tredmolen. Ook the stepper.
Every. — Every bit, in alle opzichten, geheel en al.
Every once in a while (A.), every now and then (P.), van tijd tot tijd.
Every which way, op alle manieren, hoe dan ook.
Evidence, getuigenis afleggen, betuigen, blijk geven van. (A.) — To be
in evidence, tegenwoordig zijn, als getuige optreden.
Eviscerated, flauw, onbeteekenend, onbeduidend. (letterkundig S.)
Ewe, (ooi.) — White ewe, mooie vrouw. (C.) — An old ewe dressed lambfashion, oude vrouw als een jong meisje gekleed. (S.)
Exasperate, de letter h te sterk doen hooren, of ze uitspreken daar, waar
ze niet staat of stom moet zijn, een gewoonte van de mindere klasse.
Excelsior State, de staat New-York (A.) Ook E m p i r e S t a t e.
Exclusive dealing, euphemisme voor : b o y c o t t in g.
Excursh of Excurt, een uitstapje maken, een pleizierreisje doen. (A.)
Execution. — To put in an execution, beslag laten leggen op.
Executive City, Washington. (A.)
Exercised. — To be exercised, ongerust zijn, in spanning zijn. (A.)
Exercises, openbare plechtigheden, speciaal godsdienstige. (A.)
Exes, verbastering van expenses, onkosten. To clear the exes, de onkosten
dekken. — Zie Flare en X s e s.
Exeter Hall, groote zaal in Londen, waar kerkelijke en politieke vergaderingen worden gehouden.
Exhibition (Le Oxford), toelage voor de kost.
Exodus. — A general exodus, een groote volksverhuizing, emigratie.
Expect, van. plan zijn ; meenen, gelooven (A.) ; van een vrouw : hoog
zwanger zijn.
Experience. — To experience religion, bekeerd worden. (A.)
Expose. — To expose a child, een kind aan zijn lot overlaten, verlaten.
Express, met grande vitesse verzenden. Verkorting van express train of
boat; pakketpost; met de pakketpost verzenden. (A.)
Exquisite, modegek, fat. Exquisitism, fatterigheid.
Extensive, blufferig, pocherig. Als iemand door mooie kleeren of groote
woorden indruk tracht te maken, zegt men wel eens spottend : rather
extensive that ! Ook to go it extensive. (S.)
Extracted, op de lijst geplaatst van de elegant extracts.
Eye. — To cast sheep's eyes at, ergens met verlangende en tegelijk schuwe
blikken naar zien.
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To hang by the eye-lids, in een hoogst gevaarlijke positie verkeeren.
To hang on with one's eyebrows, iets met hand en tand vasthouden.
To have an eye to business, gaarne zaken doen, alley doen met het oog
op de zaken.
To have cut one's eye-teeth, uitgeslapen zijn, niet gemakkelijk beet te
nemen.
To have babies in the eyes, verliefd kijken.
To keep one's eyes skinned of to keep skinned eyes, goed uit zijn oogen
kijken, zorgen dat men niet beetgenomen wordt:
To make eyes at, verliefd kijken naar, lonken.
To say black's his eye of black's the white of his eye, iemand beschuldigen een slecht hart te hebben of dom te zijn.
To see eye to eye, het met iemand eens zijn. Speciaal op godsdienstig
gebied.
To see with half an eye, met een oogopslag, gemakkelijk zien, bemerken.
Eye-hunger, slag op het oog, waardoor het opzwelt (boksers), iets dat
iemand pal zet. (S.)
Eye-opener, iets, dat iemand in verbazing brengt ; soort van drank. (A.)
Eye-water, jenever. Term speciaal hij drukkers in gebruik.
Dead man's eye, dakvenster. — Into the wind's eye, tegen den wind in.
My eye of my eyes ! uitroep van verwondering of verbazing : de Hemel
beware mij ! — Zie a 1 1.
The eye of the Baltic, het eiland Gothland. (P.) The eye of Greece,
Athene. (P.) The eye of a storm, opening in de wolken ; een teeken
dat de storm spoedig zal gaan liggen.
What the eye sees not, the heart rues not, wat men niet weet deert niet.

1'
F. F is written on his face, je kunt aan zijn gezicht zien dat hij
een schelm is. F was vroeger het brandmerk voor .,f e 1 o n s"
(schurken).
F. F Sharps, vlooien. Vergelijk B Flats.
Face, krediet in een herberg ; onbeschaamdh eid ; zelfvertrouwen. Bij een
hooge mate van onbeschaamdheid spreekt men van brazen face. — Zie
brazen.
To accept the face of, begunstigen, een verzoek inwilligen. (P.) To entreat the face of, de gunst vragen van, bidden tot. (P.)
To face, brutaal aanzien ; onbeschaamd en brutaal optreden. Ook to face
down, door onbeschaamdheid overbiuffen en To face out, tot het einde
toe onbeschaamd volhouden. (P.)
To face tea, thee met andere, van inferieure kwaliteit, en met kleurstof vermengen, zoodat ze het voorkomen krijgt van thee van goede kwaliteit.
To face the consequences, niet voor de gevolgen terugdeinzen.
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To face the music, het gevaar onder de oogen zien, zich niet door een
moeilijkheid laten afschrikken (A.). Ook to come up to the scratch.
To fly in the face of, zich verzetten tegen ; indruischen tegen. (P.)
To haze no face but one's own, geen geld op zak hebben ; in het kaartspel : geen poppen in handen hebben.
To make a face of faces, kuren trekken. (P.)
To put a bold face upon, brutaal optreden, alsof er niets gebeurd is,
dat reden tot schaamte kan geven. (P.)
To put a good face, moedig verdragen ; geen teeken van zwakheid geven.
To put a good face upon, iets van den meest optimistischen kant beschouwen.
To run one's face, door brutaliteit zich crediet verschaffen.
To set one's face against, zich met kracht verzetten tegen. (P.)
He hadn't the face to deny it, hij had geen moed het te ontkennen.
He's got some face, hij is verbazend onbeschaamd, brutaal.
Face-entry, vrij entree in een theater, doordat men daar bekend is. In
tegenoverstelling met free-list-entry, waarbij men op den naam toegang
verkrijgt.
Facer, slag op 't gezicht ; plotselinge hinderpaal. In Ierland : een borreltje ; vol glas (C.) ; tumbler whiskey-punch.
That's a facer for you, dat zet je pal ; daar lig je nu.
Facings. — To go through one's facings, de exercities als infanterist meemaken. — To put one through his facings of paces, iemand laten
toonen wat hij kan.
Factorise of factorize, beslag leggen op (b.v. goederen van een schuldenaar in handen van derden). (A.)
Factory cotton, ongebleekt kat oen van Amerikaansch fabrikaat. (A.)
Fad, stokpaardje, tijdelijke lief hebberij, gril. Faddist, iemand, die er veel
stokpaardjes op na houdt.
Fadge, passen, schikken. It won't fadge, dat gaat niet. A fadge, een
plat, lang brood; farthing. In deze beteekenis ook fiddler, gig en quartereen.
Fadger, glazenmakersraam. Ook wel frail genoemd.
Fag, slaan ; sloven ; op school als f a g dienst doen. A fag, een schooljongen, die voor een ouderen jongen allerlei werkjes doet en door hem
getiranniseerd wordt.
To fag out, fielder" zijn bij het cricketspel.
Fag-end (zelfkant), het laatste gedeelte van eenig werk, waar de belangstelling begint te verminderen.
Faggot, verzameling van restjes, die den armen als voedsel verkocht
worden ; ook wel duck genoemd (Londen) ; minachtende term voor
kinderen en vrouwen ; publieke vrouw ; vroeger : een uitgedroogde, oude
vrouw; soldaat, die op de lijst stond en waaryoor betaald werd, maar
die niet bestond.
Faggot-briefs, waardelooze papieren, met rood lint samengebonden,
die door jonge advocaten in het gerechtshof worden meegedragen, alsof
het processtukken waren.
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Faggot-vote, stem, die verkregen werd door een bezitting schijnbaar
aan familieleden of partijgenooten in gedeelten te verkoopen, zoodanig
dat ieder eigenaar van zoo'n gedeelte een stem mocht uitbrengen. Na
afloop der stemming werden de verkoopbrieven teruggegeven, zoodat
een persoon feitelijk meerdere stemmen uitgebracht had.
Faggot-voter, iemand die een faggot-vote had.
Fair. — Fair catch, bij voetbal den bal netjes vangen. — The fair city, Perth.
Fair game, hetgeen vrij door een ieder gecritiseerd, bespot of aangevallen kan worden.
Fair shake, eerlijke of wettige koop. (A.)
Fair trade, vroeger: smokkelen ; tegenwoordig : wederzijdsch handelen
op den voet van de meest begunstigde natie, wederzijdsche vrijhandel.
To come a day after the fair, komen als alles afgeloopen is.
To fair off of up, opklaren (van het weer). (A.)
Fair and softly goes far in a day, door beleefdheid en gematigdheid
kan men ver komen.
Faith. -- Faith cure, secte, die het voor zondig houdt in geval van ziekte
geneeskundige hulp in te roepen. (A.)
Fake, werken, doen, verrichten, voortgaan, vervolgen ; bedriegen, afzetten,
stelen, rooven; maken, samenstellen ; ziekmaken, vergiftigen, bederven ;
mengsel, dat gegeven wordt om dieren of menschen tijdelijk ongeschikt
te maken jets te doen ; bedrog; wijze van brood verdienen ; beroep ;
pretjes, zwierpartijen ; in couranten verhaal dat geheel ficlief is. (S.)
Fake away there is no down, ga voort, niemand ziet. (C.)
To fake a cly, zakkenrollen. To fake a screeve, documenten vervalschen ;
bedelbrieven schrijven. (C.) To fake a horse. — Zie doctor.
Faked, beetgenomen, bedrogen. Faked books, vervalschte boeken. —
Zie Cook.
Fakement, bedrog, afzetterij, zwendelarij, valsche bedelbrief; onder de
lagere klasse : alles wat bijzonder of vreemd is. (S.)
Fakement Charley, kenteeken door dieven op gestolen waren gemaakt. (C.)
Faker, iemand die fakes; bedrieger, zwendelaar.
Cly-faker, zakkenroller. — Flue-faker, schoorsteenveger ; bedrieger bij
wedrennen. — Mush-faker, rondreizend parapluie-reparateur. (S.)
Fakir, hetzelfde als faker (A.) ; paardrijder, komediant. (S.)
Fall, herfst ; — To fall,' vellen (v. boomen) (A.) — To fall fiat, geen
effect hebben, geen belangstelling opwekken. — To fall out, uit het
gelid treden (leper). Het tegenovergestelde is : to fall in of into the
ranks. — To fall to, haastig, gretig met jets beginnen (gezegd van werk
en eten). — Falling weather, regenachtig of sneeuwachti; weer. (A.)
—FalsCity,
Louisville, Kentucky (A.) — The fall of the drop, het vallen
van het gordijn (drop-curtain) (Theater S.) — The glass falls, de barometer daalt. — To come to one's fall, gehangen worden. Ook : To come
to one's autumn. — To try a fall, een worstelstrijd aangaan.
Fallals, opzichtige, leelijke, waardelooze versierselen.
Fambles of Fams, handen. (C.)
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Family. — Family-men of people, dieven, inbrekers, helers: (C.) — Family
of love, lichte vrouwen, bandelooze troep. (S.) — Family-trade, kleinhandel op crediet.
Fan, vest. — To fan, afranselen. -- To fan out, een examen of onderzoek op schitterende wijze doorstaan. — To make Queen Anna's fan,
een langen neus trekken, den duim tegen den neus honden en de
vingers uitspreiden.
Fancy. — The fancy, menschen, die in sport hun bestaan vinden, vooral
boksers, hondenmelkers enz. ; paardenlief hebbers (sport). — Fancybloak, liefhebber van paarden, honden en boksers ; sporting-man (sport).
— Fancy-dog, rashond. — Fancy-man, Louis, souteneur. — Fancy-stocks,
effecten van denkbeeldige waarde, waarin sterk gespeculeerd wordt. (A.)
— Fancy-store, winkel in linten, zijde enz. (A.)
Fandango, luidruchtige danspartij, drinkgelag. (A.).
Fanning, pak slaag (S); stelen. (C.)
Fantail, kap door kolendragers en vuilnismannen gedragen, ongeveer
in den vorm van een ,zuidwester."
Far. — A far cry, een groote afstand, een heel eind. (P.)
Fare. — Bachelor's fare, brood, kaas en kussen.
Farewell. — A bad farewell, een bittere nasmaak (b.v. van wijn).
Farm.— To farm, kinderen die aan het armbestuur vervallen zijn, kleederr
en voeden. — Zie b a b y.
Farmer, in Londen spottend voor : boer, buitenman, prengel.
Farzino, samentrekking van so far as I know, voor zoover ik weet. (A.)
Fashion. — In Bristol fashion, volgens vaste regels, ordelijk, netjes.
Gewoonlijk ship shape and Bristol fashion.
Fast. — A fast lady, onvrouwelijke dame, die het costume en de gewoonten van mannen nabootst. — A fast man, een zwierbol, losbol.
— To be fast, in geldverlegenheid zijn. (S.) — To play fast and loose
with a man, iemand in dagen van voorspoed exploiteeren en hem
naderhand links laten liggen ; veranderlijk zijn in zijn gedrag jegens
iemand; zijn beloften enz. niet nakomen.
Fat, rijk, overvloedig. Drukkersterm voor open ruimten op de bladzijden,
waarvoor betaald wordt ; dus een bladzijde met veel wit is a fat p a g e.
— A fat part, rol, waarin de acteur gelegenheid heeft to schitteren
(theater S). — Fat work, werk, waaraan veel wordt verdiend. — The
fat is in the fire, alles is in verwarring, is mislukt.
Fatalities, ongelukstijdingen. (couranten S.)
Father of Fence, heler. — To father, aan den heler verkoopen. (C.) — To
father something upon a person, iemand iets in de schoenen gooien.
meestal gebruikt voor : Duitschland.
—Thefatrlnd,
Fatigue. — Fatigue-dress, werkpak van infanteristen. — Fatigue-duty,
werk van infanteristen buiten wapendienst. — Fatigue jacket, mouwvest. --Fatigue party, corvee. (Leger).
Favour. — A challenge to the favour, bezwaar maken tegen een der gezworenen op grond van werkelijke of vermeende partijdiglieid. — Favours,
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strikjes enz. die bij bruiloften en dergelijke feestelijkhedengedragen worden.
Favorite. — The favorite, paard, waarvan algemeen verwacht wordt,
dat het winnen zal.
Fawney, vingerring. (C.) — Fawney-bouncing, verkoopen van kopereii
ringen, onder beweren dat het gouden zijn, quasi voor een weddenschap.
afzetterij door middel van een ring.—Zie r i n g d r o p p i n g. (C.)
—Fawney-rig,
Feague, paarden door gember en andere opwekkende middelen vroolijk
maken (paardenhandel).
Feast, vies. — Tm, feast of it, ik ben er vies van. (A.)
Feather. — To be in feathers, er warmpjes inzitten. — To cut a feather,
vertoon maken, pralen. — To cut one's throat with a feather, iemand
onder den schijn van vriendschap benadeelen. — To feather, de riemen
plat over het water laten scheeren. (Sport.) — To feather one's nest, zijn
schaapjes op het droge brengen. — To laugh at a feather, om iedere
kleinigheid lachen, licht lachs zijn. — To show of fly the white feather,
zich gewonnen geven, zich lafhartig gedragen, angst toonen. — A broken
feather in one's wing, een vlek op iemands goeden naam. — A feather in
one's cap, een eerbewijzing, een eer, iets om trotsch te zijn. — In full
feather, in vol ornaat, rijk. — In high feather, goed gehumeurd, vroolijk
gestemd, in hooge guest, triompheerend. — Not to have got a feather
to fly with, Been cent meer op zak hebben. — Feathers, geld, rijkdom.
—Feathr-bdsoling.
ironisch: de lichte, gemakkelijke dienst der
Volunteer s. — Fair feathers make fair fowls, de kleeren maken
den man. (Spreekw.)
Feature. — To feature, iets tot een in 't oog loopend couranten-artikel
maken. (A.)
Feaze of feeze, opgewondenheid. (A.)
Feed, voedsel, maaltijd, gewoonlijk middagmaal ; voeder, gras. — Square
feed, flunk maal. — Tall feed, hoog gras. (A.) — To feed, voeden met,
grazen, (A. en S.) ; in lawn-tennis : den bal naar den server" terugzenden.
— To feed high, brassen.
Feeder, locaallijn bij een hoofdspoorweglijn ; lepel (C.) ; zeker balspel
voor jongens ; ondergeschikte rol, die slechts client om de hoofdrol beter
te doen uitkomen (theater) ; de gezegden in een dergelijke rol, die nitsluitend dienen om den hoofdpersoon een effectmakend antwoord te
kunnen doen geven.
Feeding gale, toenemende storm. (zeem. term.)
Feele, dochter, kind (C.) verbastering van fill e (Fr.)
Fellow. — Fellow of feller, man, minnaar. — Fellow, iemand die een
fellowship verkregen heeft, dat hem o. a. recht geeft op een deel
der inkomsten van een college; beheerder van een college (A).
of gentleman-commoner, leege wijnflesch (Cambr. Univ.) — —Felow A
capital fellow, beunhaas in effecten. (S.) — To fellow-ship, gemeenschap
houden met. (A.)
Female help, meid, dienstbode. — Zie hire d. (A.)
Fen, publieke vrouw. — Pen-nightingales, kikkers. — Zie D u t c h.
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Fence, heler, woning van een heler. — Zie F a t h e r. (C.) — Fence, neutraliteit ; schipperen. — Fence-man, fence-politician, fence-rider, politicus,
die zich met alle partijen te goed vriend tracht te houden. (A.) —
Fencing-crib, kroeg waar bedelaars bijeenkomen. (C.) — Fencing-ken,
huis van een heler. (C.) — To be on the fence, zich neutraal houden om
gelegenheid te hebben zich later bij de winnen de partij aan te sluiten,
speciaal van politici. (A.) — To fence the swag, het gestolene verkoopen,
(C.) — Virginia-fence of worm-fence, hek van gevlochten ijzerdraad. (A.)
Fencer, paard dat goed over de hindernissen springt. (sport).
Fen-nightingales, (moeras-nachtegalen), kikvorschen, boeren-nachtegalen
(S.) — Zie Dutc h.
Ferret, (fret), jongen die in kolenschepen kruipt om voor zijn mededieven de kolen over boord te werpen.
Ferricadouzer, pak slaag, opstopper. (S.)
Fetch, pakken (van een stuk, modes enz.); in den smaak vallen. — To
fetch up, ook to bring up, plotseling ophouden, blijven staan, tot stilstand brengen.
Fettle, toestand, gezondheid (sport) ; dreigement. (zeem. term.)
Fevertrap, ongezond, vochtig huis.
Few. — A few, nog al, niet zoo's beetje, dat zou 'k denken. Ook
rather. — A good few, heel wat, nog al veel.
F. F. V., first families of Virginia, spotnaam voor de Zuidelijken in den
burgeroorlog ontstaan.
Fib, leugen, jokkernij ; liegen, fantaiseeren ; slaan. (C.) — Fibber, leugenaar, praatjesmaker.
Fibbing, snel achter e]kaar een reeks harde slagen geven (boksers).
Fiddle, zwendelaar, bedrieger ; zwendelarij, bedrog. (A.) — Fit as a fiddle,
geheel gereed, kant en klaar. (voor een strijd, wedstrijd enz.) — Scotch
fiddle, jeuk. (S.) — To fiddle, bedriegen, afzetten. (S.) — To play first
(second) fiddle, een eerste (tweede) viool spelen (fig.); beuzelen. — To
play the Scotch fiddle, zich krabben. (S.)
Fiddle•de•dee, onzin, praatjes, nonsens. — Fiddle-face, iemand met een
mager, uitgeteerd gezicht. — Fiddle-faddle, onzin, geklets, beuzeling.
— To fiddle-(addle, onzin praten, beuzelen, drukte maken over kleinigheden. — Fiddle-stick of fiddle-sticks, onzin ; hetzelfde als fiddle-de-dee.
Ook fiddler's money (kleingeld).
Fiddler, bedrieger, afzetter ; zorgeloos, nalatig mensch, iemand bij wien
alles altijd den tijd heeft ; sixpence ; farthing, als zoodanig ook fad g e;
soort van kleine krab. (A.) — Fiddler's green, land van Kokanje waar
de zeelui na hun dood hopen te komen. — Fiddler's news, oud nieuws.
Fiddles, stukjes hout, die aan boord van schepen gebruikt worden, om bij ruw
weer de borden enz. op tafel vast te zetten (tegenwoordig weinig gebruikt).
Fiddling, kleine karweitjes op straat doen, b.v. pakjesdragen ; zijn tijd
verspillen of verbeuzelen, dobbelen, spelen.
Fidgets. -- To have got the fidgets, onrustig zijn, paardevleesch gegeten
hebben. (fig.)
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Fidgety. — To be fidgety as a hen on hot grits, dansen als een beer op
een heete plaat.
Field, al de renners, die aan een wedren deelnemen ; alle paarden met
uitzondering van den favorite (Sport) ; het terrein, waarop cricket
gespeeld wordt ; de gezamenlijke fielders ; de deelnemers aan een jachtpartij ; de mededingers aan iedere soort van wedstrijd. — To field, de
ballen bij cricket vangen of tegenhouden en den wicket-keeper teruggeven ; het werk doen van een fielder; tegen den favorite wedden op alle andere paarden, honden, enz.
Fielder, een cricketer, die de ballen, welke weggeslagen zijn aan den
wick e t-k e e p e r moet teruggeven. Ook field en fieldsn?an.B o o k m ak e r s worden ook dikwijls fielders gen oemd . (Sport.)
Field-lane duck, gebakken schaapskop (S.)
Fiend. In samenstelling met andere woorden als o p i u rn fi en d, iemand,
die verslaafd is aan een slechte gewoonte.
Fieri-facias, van iemand met een rood gezicht zegt men soms spottend.
dat hij een „fieri-facias" (bevel tot vonnis-voltrekking) gekregen heeft.
Fi-fa, (a writ of fieri facias), bevel tot vonnis-voltrekking (wet. S.)
Fifth Monarchy men, zij die het duizendjarig rijk verwachten.
Fig (vijg), een pruim tabak. (A.) — A fig for anyone, ik geef niets om
hem. — Ook I don't care a fig for him. — In full, fig, in pontificaal,
in groot costuum. — To fig. zich mooi maken. opsieren ; minachtend
met de vingers knippen. — To fig a horse, een paard levendig maken
door het een stukje natte gember onder zijn staart te steken. — Figleaf, klein dames-boezelaar ; onvoldoende bedekking.
Figaries, streken, guitestreken.
Fight. — To fight shy of, vermijden, uit den weg gaan. — To fight the
tiger, spelen, dobbelen. (A.)
Figure. — Figure dancer, maker van valsche bankbiljetten, valsche mun ter, vervalscher. — Figure-head, aangezicht, gelaat. (zee S.) — Figureman, schaatsenrijder, die mooie figuren op het ijs kan trekken. (sport). —
A figure of fun of a precious figure of fun, een grappig (spottend :
een prachtig) voorkomen door vuilheid enz., (speciaal van kinderen).
of a bad figure, vertooning maken, een goed —Tocutafigre,of
d
slecht figuur maken. — To figure on, rekenen op, vast vertrouwen
op. (A.) — To figure up, optellen, rekenen. — To make a figure, zich
naam maken. — What's the figure, hoeveel is het, hoeveel heb ik te betalen ?
Filch, stok met een haak er aan, om kleeren van heggen, winkels enz.
weg te kapen ; het gestolene. — To filch, stelen, kapen.
File, geslepen vent, bedrieger. — Artful file, geslepen rakker. — Close
file, in zichzelf gekeerd mensch. — File, dweil. (A.) — File pail of
filing pail, waschemmer. (A). — To file, bedriegen. — Rank and file.
onderofficieren en soldaten.
Filibuster. — To filibuster, de true van obstructie gebruiken in het Congres(A.)
Fill. — To fill the bill, aan de vereischten voldoen, aan de beschrijving
beantwoorden. (A.)
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Fillibrush, vleien, ironisch prijzen.
Fillip, knip voor den neus, harde slag. — To fillip, voor den neus knippen ; aanmoedigen, aansporen.
Fin, hand. (S.) — Give us of tip us your fin, Beef mij de hand. (S.)
Find. -- A find, ontdekking, vondst van iets van waarde ; het gevondene.
To find one's legs, beenen maken.
To find one's self, zijn eigen kost en inwoning moeten betalen (gezegd
van bedienden die externe zijn). — To find the bean in the cake, een
prijsje uit de loterij trekken, een onverwacht fortuintje hebben.
Finder, dief ; iemand, die vleesch enz. op de markt zoogenaamd gevonden
heeft. Ook gleaner.
Findings, diversen (A.) ; gereedschappen en materialen die de werklui
zelf moeten betalen ; schoenmakersgereedschap. — Finding-store, win •
kel van schoenmakersgereedschap. (A.) — Zie ook grinder y.
Fine. — To cut it fine, iets heel nauw uitrekenen. — To dress fine as
five pence, zich opsieren, optooien. Zie dress en n i n e p e n c e.
Finely. — He's finely brought to bed, het ziet • er slecht met hem uit.
Finger. — Finger, kleine hoeveelheid, glaasje sterken drank. — His fingers are all thumbs, gezegd van iemand, die zeer onliandig is. — To
arrive at one's fingers' ends, tot groote armoede vervallen, aan lager
wal rakes. — To have a finger in the pie, zich ergens mee bemoeien.
— With a wet finger, gemakkelijk, van een leien dakje.
Finuf of finnuf, banknoot van X 5. — Double finnuf, banknoot van X 10.
Fire. — Fire away ! voor den dag met wat je te zeggen hebt !
— Fire-bug, brandstichter. (A.) — Fire company, brandweer. (A.)
—Fire-at,
(vuurvreter), twistziek mensch, vechtersbaas ; Zuidelijke, die
sterk anti-Noordelijk is. (A.) — Fire-master, brandmeester. (A.) -- To
carry fire in one hand and water in the other, vleien, bedriegen, achterdocht in slaap wiegen om beter een misdaad te kunnen volvoeren
of kwaad te doen. — To fire, uitsmijten. Ook to fire out. (A.) — To
fire away, beginnen, van wal steken.
First. — First chop, prima, uitmuntend. Ook first class, first rate,
first rate and a half, first swathe, A 1. — First floor, rez-dechausse, verdieping gelijk met de straat (A.) — First-foot, de eerste
bezoeker op Nieuwjaarsdag ; de eerste, dien men ontmoet, als men op
een belangrijke zaak uitgaat. — First-name, vOOrnaam (A.). — Firstnighter, stuk dat voor den eersten keer in 't seizoen wordt opgevoerd,
iemand, die alle premieres in de theaters bijwoont. (theater S.).
Fish, matroos. — Fish-fag, vischvrouw, kwaadaardige Peeks, die ruwe
woorden gebruikt. — Fish-story, ongeloofelijk verhaal. (A.) — Zie ook
C o c k. — All is fish that comes to his net, bij hem is alles welkom,
hij kan van alles partij trekken, hij is niet zeer kieskeurig. — A loose
fish, iemand die ongeregeld leeft. — A pretty kettle of fish, een movie
hoe] ! (iron.) — A queer fish, een vreemd, excentriek persoon. Ook a strange
fish. — It is neither fish, flesh nor fowl, of nor good red herring, of
neither fish nor fowl, tot niets geschikt, onder geen klasse te rang-
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schikken. -- I've finer fish to fry, ik heb wat beters op het oog. —
I've other fish to fry, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. — The
best fish smell when they are three days old, blijf niet te lang ergens
te Bast. — To feel like a fish out of water, zich voelen als een schelvisch op een warme stoof. — You must not make fish of the one and
flesh of the other, je moet niet met twee maten meten.
Fish-guts. — Give your own fish-guts to your own sea-maws, als je jets
weg te geven heb, geef het dan aan eigen en niet aan vreemden.
Fishy, twijfelachtig, bedorven, verrot, sjofel, ongeloofelijk. — A fishy
concern, een zaak, die niet heel „gezond" is.
Fist. — To grease one's fist, iemand omkoopen.
Fistic superiority, uitstekend bokser zijn.
Fistic.
Fisticate, boksen, met de vuisten vechten.
Fit, Americanisme voor fought, vocht. — Fit, op het punt van,
bijna. — A fit, een kleedingstuk, dat netjes zit. — To be fit, gezond
zijn. — To beat of to lick one into fits, iemand bont en blauw slaan ;
iemand geheel verslaan. Ook to leave him nowhere en to beat all
hollow. — Zie b e a t. — To give one fits, iemand streng straffen, flink
op zijn nummer zetten. Ook versterkt tot t o give one p ar ticular
fits.
Five fingers, troef vijf. (S.)
Fiver, een banknoot van X 5; iets waarmee men vijf punten maakt bij
een spel.
Fives, balspel, waarbij de bal met de hand of een kleinen houten „bat"
wordt tegen een muur geworpen. — Bunch of fives, de vuist. Ook
the fives.
Fix, doen, in orde maken, iets doen aan (A.). Een werkwoord zonder
Zie any ho w. — Fix, toestand, moeilijkheid,
bepaalde beteekenis.
dilemna. — Fixed fact, een fait-accompli. To fix an aircushion, een
luchtkussen opblazen. — To fix one's flint for a man, iemand een
spaak in het wiel steken, op zijn nummer zetten. (A. en S.)
Fixings, Americanisme voor trimmings, zie aldaar ; uitrusting ; toestel,
meubelen. (S.)
Fixtures, de periodiek terugkeerende wedrennen, b.v. spring- fi x t u r e s
(sport).
Fiz-gig, straatloopster, slet. (S.)
Fizz, champagne. (S.)
Fizzing, prima, uitmuntend, geweldig, verbazend. (S.)
Fizzle, mislukken, niets van terecht brengen, slecht reciteeren. (A.). —
A fizzle, totaal fiasco. (A.)
Flabbergast of flabberghast, verwonderen, met verbazing vervullen. (S.)
Flag, vierstuiversstuk (S.). Ook b i t en j o e y (S.) ; boezelaar, voorschoot (S.). Hen, die ook buiten het werk een voorschoot dragen,
noemt men fl a g-fl a s h er s.—Black flag,zeerooversvlag, Jo 11yRo g er
genaamd. — Black flags, Muzelmansche soldaten ; Chineesche zeeroovers,
die de Franschen in Tonkin tegenwerkten. — Flag of distress, uiterlijk
8
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teeken van armoede ; kaart voor 't raam van „kamers te huur", enz.;
slip van 't hemd, als 't nit den broek hangt. — The flag of defiance is
out of the bloody flag is out, hij is stomdronken (zeemans S.) — To
flag, seinen geven door middel van vlaggen ; seinen.
Flam, onzin, vleierij, leugen, bedrog. — Zie b 1 a r n e y. — A regular
flam, een kapitale leugen. — And no flam. Zie er r o r. — To flam,
bedriegen, bedotten.
Flambustious, opzichtig (negertaal).
Flame, liefje, vlam. — An old flame, een vroeger liefje. Flamers, lucifers (S.) — Flaming, aantrekkelijk, schitterend, prachtig. — Flaming
account, sterk overdreven courantenberichten.
Flamingo Review, Quilters Universal Review (S.) Zoo genoemd naar de
kleur van den omslag.
Flap, lood, dat gebruikt wordt voor dakbedekking (C.) — Flap-doodle,
flauwe praatjes, nonsens. (A.) — Flap jack; pannekoek. Ook s 1 a 13j a c k. (A.) — Flapper, wilde eend, die nog niet kan vliegen. — Flapper of flipper, de hand. (S.)
Flare. — A flare up, twist, die nog al hoog loopt ; vroolijke partij. Zie
break-down. (S.) — To flare up, opvliegen, driftig worden. (S.)
leg het schitterend aan, wat het kost komt er
—Flare-upndbowxs,
niet op aan. (S.)
Flash, (bliksemflits), opgeschikt, ploerterig, poenerig ; nagemaakt,
bedriegelijk ; slang, cant. — Flash-cove, dief. (C.) — Flash-gentry, dieven,
inbrekers enz. — 'Flash-house, bordeel ; herberg waar dieven bijeenkomen en waar het gestolene bewaard wordt. — Flash in the pan,
een verijdeld plan, waarbij „veel geschreeuw maar weinig wol" is.
laat maar zien. Straatterm, wanneer iets ten verkoop wordt
—Flashit!
aangeboden. — Flash-lingo, cant, dieventaal (C.) — Flash-man, souteneur. (C.) — Flash of lightning, glas jenever ; gouden band om de pet
van een officier (zeem. term).
Flat, domoor, sukkel, sul (S.) verdieping, die apart verhuurd wordt aan
een geheel huisgezin breedgerande lage stroohoed (A.) platboomd
vaartuig ; afwijzing, weigering (A.) — Flat. Zie b u y. Flat-cap,
Londenaar. — Flat-catching, boerenbedrog (C.) — Flat-fish, sukkel. —
Flat-footed, vastberaden (A.) — Flat-race, wedren zonder hindernissen.
aan deze zi,jde van 't graf. Zie d i r t. — To flat
—Flatsideofhr,
a lover of to give a lover the flat, iemand een blauwtje laten loopen.
op Diets uitloopen, niet aan de verwachting bean —Ttoflatu,
woorden.
Flats, speelkaarten. Zie b r o a d ; achterste coulissen, achtergrond van het
tooneel (theater S.). — Flats and chits, weegluizen en vlooien (C.) Zie B en F.
Flay-bottomist of flat-bottomist, schoolmeester. (S.)
Flay-flint, gierigaard (S.)
Flea. — Flea-bite (vlooienbeet), onaangenaam iets, maar dat niet veel te beteekenen heeft. — To send one off with a flea in his ear, iemand kort en
scherp afwijzen.
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Flemish. — Flemish account, een geringere som, clan men verwacht had.
(zeem. term.)
Flesh. — Flesh and blood, de menschelijke aard ; cognac en port in
gelijke hoeveelheid dooreen. — Flesh and fell, huid en haar. — Fleshbag, hemd. (S.) — Flesh-broker, koppelaar. (S.) — Flesh-creeper. Zie
dreadful.
Flesher, slager ; hemd. (milit. S.)
Fleshings, vleeschkleurig tricot, door danseressen enz. gedragen.
Flick of old flick, komische oude man ; ouwe jongen, vrind, makker enz.
Als zoodanig ook my bloater, my nibs, my pippin, my ribstone, my
tulip of toolip etc. — To flick, met een zweep slaan en direct het touw
terug trekken. Onder schooljongens : op deze wijze slaan met een natten handdoek of zakdoek.
Flier, roekelooze onderneming, waagstuk, ongelooflijk iets. (A.)
Flies, bovenste coulissen, die den hemel of den zolder vormen ; galerij,
schellinkje (theater S.) ; onzin, bedrog. (S.) — And no flies, zie error.
— To have no flies on one, uitgeslapen, slim zijn.
Flim-flam, flauw praatje. streek, beetnemerij.
Flimp, berooven, opdringen, aanvallen. (C.)
Flimsy, banknoot, (zie 1 o n g) ; straatliedje. (C.); decalqueerpapier, doorschrijfpapier. — Flimsy copy, copie van een artikel voor verschillende couranten met behulp van flimsy tegelijk verkregen. (S.)
Fling. — To fling, bedriegen. — To fling from, kwaad en haastig wegloopen. — To fling over, verlaten, aan zijn lot overlaten. — A fling,
spotternij, steek, zet; bandeloos genot, uitspatting ; Hooglandsche dans.
— To have a fling at of to indulge in a fling at, sarcastisch aanvallen,
er een slag in slaan. — To have one's fling, voor een tijdje aan 't
pierewaaien zijn. — She flings herself at his head, zij haalt hem aan, zij
tracht hem in haar netten to vangen, zij dringt zich aan hem op.
Flint, werkman, die werkt voor een patroon, welke het voile, vastgestelde
loon geeft. Zie dung en 1 e g. To fix another' s flint for him, iemand straffen,
op zijn nummer zetten. — To skin a flint, in de hoogste mate gierig
zijn, iemand tot den laatsten cent afhalen.
Flip, verbastering van fillip, zie daar ; drank, bestaande uit jenever, warm
bier, suiker en nootmuscaat ; slag. Zie f 1 i c k.
Flip-flap, de arm (zeemansterm) ; soort van dans onder het mindere yolk ;
duikeling op handen en voeten. — To flip-flap, met de vingers knippen.
Zie flick.
Flipper, hand. (zeem. S.) — Give of tip us your flipper, geef mij de hand.
Zie d a d d l e. (zeem. S.)
Flirtatious, bijv. naamw. gevormd van to flir t. (A.)
Flisk, wijde kam.
Flitter, verbastering van fritte r, pannekoek.
Float (drijven). — To float a company, een maatschappij oprichten. —
To float a loan, een leening aan de markt brengen. (Beurs.) — Floater,
iemand, van wien men niet weet hoe hij kiezen zal; iemand, wiens stem
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meestal te koop is. (A.) — Floaters, schatkistbiljetten en andere effecten,
die geen vast fonds hebben voor rentebetaling. (Beurs.)
Floating. — The floating academy, of floating hell, galeien. (C.)
Floats, voetlicht in 't theater.
Flock (kudde.) — Flock of sheep, dominosteenen, die men voor zich heeft
opgesteld.
Flog. — To flog a dead horse, zie d e a d.
Floor, zaal, waarin een wetgev end lichaam zitting heeft. (A.) — To floor,
tegen den grond slaan, een toontje lager stemmen, pal zetten ; een eind
maken aan ; verslaan ; laten zakken voor een examen. — I floored the
paper, ik heb al de opgaven beantwoord. — To have of hold the floor,
aan het woord zijn. (A.) In Engeland : T o b e in p o s session o f
the ho us e. Ook : het recht tot spreken hebben omdat men het eerst
is opgestaan. — To take the floor, opstaan om te spreken ; opstaan om
te gaan dansen. (Iersch.) — Floor-walker, iemand die in een winker of
magazijn het oog moet houden op de goede bediening der kianten (A.);
in Engeland : shop-walker.
Floored, als op een tentoonstelling een schilderij op de onderste it is
gehangen zeggen de artisten dat het is : fl o or e d. Het tegenovergestelde is sky e d. — Floored, verijdeld, in de war gebracht, in zijn wiek
geschoten.
Floorer, slag, waarmee men iemand tegen den grond slaat ; totale nederlaag ;
argument of vraag, waarmee men iemand pal zet, dooddoener. — That question was a floorer, die vraag kon ik niet beantwoorden. (Univ. S.)
commensaal van de eerste, tweede verdieping
—Firstfloe,cnd
enz. (lodging-house S.)
Flop. — To go flop down, plotseling met een slag neervallen.
Flora's, gewone preferente aandeelen van de Caledonian Railway-Company.
Flotsam and Jetsam, goederen enz. die bij ;het strand op zee drijven en
die aan land geworpen worden.
Flounder, aangespoeld mannelijk lijk. — And no flounders. Zie er r o r.
Flue-faker, schoorsteenveger (C.) ; bedrieger, afzetter bij wedrennen(Sport. S.)
Fluff, Licht dons of bont, pluisje. — To fluff, bij het wisselen te weinig
geld terug geven (term in gebruik in de kaartjes-bureaux der spoorwegen.) Het geld, dat daarmee verdiend (!) wordt heet fl u f f i n g s. —
Fluff it! Term die aanduidt: neem het maar weg ! ik moet er niets
van hebben !
Fluke, meevallertje ; buitenkansje (zie c r o w) ; wat men door ,,meer geluk dan wijsheid" verkrijgt ; beest in het billard.
Flummery, vleierij, mooie praatjes ; nonsens, flauvviteit ; soort van blancmanger.
Flummux, hinderen, in verlegenheid brengen; bedriegen, voor den mal
houden, in een netelige positie brengen (S.); flauw vallen, zwichten,
sterven. (A.) — A flummux, slechte voordracht, mislukking. (Univ. S. A.)
Ook a flunk.
Flummuxed, het teeken dat op deuren gezet wordt om andere bedelaars
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te waarschuwen dat ze dit huis moeten vermijden, daar ze anders
waarschijnlijk aan de politie zullen worden overgeleverd. Zie de cadgers' map.
Flunk, luiaard ; mislukking. — To flunk, in 't midden blijven steken (b.v.
in een les); zich uit vrees terugtrekken, zich ergens uit draaien. (A.)
Flunkey of flunky, livreibediende, lakei ; klaplooper, pluimstrijker ; iemand
die niets van beurszaken weet (A.) ; iemand, die aan de universiteit
totaal mislukt.
Flurry, doodstrijd van een geharpoeneerden walvisch.
Flush, in bluff, cribbage enz. alle (5) kaarten van een kleur. — To be flush,
ruim bij kas zijn. (S.) — To come flush upon one, iemand plotseling
ontmoeten. — To flush, met een zweep afranselen.
Flutter, er om opgooien. — I'll have a flutter for it, ik zal er eens Oink
mijn best voor doen. — To flutter the dove-cotes, leven in de brouwerij
brengen, de kalmte, rust van een vereeniging, maatschappij enz. verstoren.
Fly, bij de hand, slim, niet gemakkelijk beet te nemen. Vandaar : To he
fly, in the know, knowing his book, up to the time o'day, up to what's
what (woes wot), the right sort, a snide'un, all there, on, all over the
place, all over the shop. Dit zijn verschillende slang termen voor een
geschikten, slimmen vent. — Fly, vigelant met een paard ; degene die,
of de machine, die de afgedrukte vellen van de pers neemt; in dien
zin ook fly-bo y. — Fly-away, soort van driewieler (sport) ; dwaas,
fantastisch, vreemdsoortig, excentriek. — Fly-back watch, horloge, dat
onderdeelen van seconden aangeeft en dat men door een veer onmiddellijk kan doen stilstaan, speciaal gebruikt bij races enz. om „tijd" aan
te geven. — Fly-boy, zie boven. — Fly-by-night, iemand die met de
noorderzon vertrekt ; vroeger ook : heks. — To be on the fly, een dag
voor plezier uit zijn, aan den zwier zijn. — Fly-up-the-creeks, bewoners
van Florida. (A.)
Fly. — To fly, oplichten, opwerpen ; springen van glas en porselein. —
To fly a window, een raam openschuiven met het doel om te stelen. (S.) —
To fly a kite, bedelbrieven rondsturen, geld zien te verkrijgen op
wissels, hetzij goede of slechte. In deze laatste beteekenis ook t o r a i s e
the w in d. Zie kite; door een venster ontsnappen. (C.) — To fly at,
out against of out at, opvliegen tegen, zich onvoorzichtig uitlaten over. —
To fly in the face of, beleedigen, handelen tegen den wil van. — To
fly in the face of danger of of providence, het gevaar opzoeken. — To
fly off the handle of to fly off at the handle, driftig worden, opvliegen ;
zijn belofte breken. — To let fly (at), van zich af stooten of slaan. —
To rise to the fly, er in loopen, zich laten beetnemen.
Flyer, uitmuntend renpaard (sport); een uitstekende kerel, een patente
jongen. (S.)
Flying. — Flying-bedstead, kar, tevens winkel en woning van rondreizende
kooplui. — Flying dragon, vlieger. (S.) — Flying horse of /tying mare,
manoeuver van worstelaars om den tegenstander te doen vallen, scheppen, pootje draaien (sport). — Flying-man, speler die achter de
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posts en side-posts, geplaatst is (football.) — Flying stationer, liedjesventer. (S.) — To be in flying mess, honger hebben en slecht geproviandeerd zijn. (leger S.)
Flyman, tooneelmachinist. — The flyman's plot, lijst van alle artikelen,
die de fly ma n, in een stuk noodig heeft. (theater S.)
Flymy, uitgeslapen, geslepen, schelmsch. (S.)
Fob, horlogezak in den pantalon. — To fob, bedriegen. — To fob off,
afschepen. -- Fobbed, slang voor r o b b e d, bestolen.
Fog, rook. (C.) — To fog, bedriegen (C.); in verlegenheid brengen.
Fogey, of fogie of old fogey, ouderwetsch, zon lerling mensch ; bejaarde
man; ouwe pruik.
Fogger, boerenknecht, die het vee voedert.
Foggy (mistig), dronken, aangeschoten. (zeem. S.)
Fogle, zijden zakdoek. (C.) — Fogle-hunter, zakkenroller. (C.)
Foil, op het voordeeligst doen uitkomen. — Foil-stone, simili-diamant.
Folk-medicine, huismiddeltjes.
Folks, menschen, gezelschap, visite. — To be folks, zich beleefd en volgens de etiquette gedragen.
Follow. — To follow suit, denzelfden weg opgaan, op dezelfde manier
handelen ; afgeleid van 't kaartspel: kleur bekennen. — Follow-me-lads,
krullen, die bij de dames over de schouders hingen, bier s u i v e z-m o i
genoemd.
Follower, vrijer, speciaal bij dienstboden ; aanhanger, partijganger, discipel.
Food. — Food for powder, ongeoefende recruten in oorlogstijd opgeroepen, kanonnenvleesch. — Food-stuffs, proviand, voedingsmiddelen.
(handel.)
Foodooisni, soort van heksenkunst onder de negers. (A.)
Foofoo, niet veel zaaks, onbeteekenend. (A.)
Fool (gek; vla). — A fool's bolt is soon shot, een dwaas kan zijn tijd niet
afwachten, maar verspilt ontijdig zijn kracht en geld. — A fool should
newer hold a bauble in his hand, men moet met zijn schande niet te
koop loopen. — A fool's paradise, ijdele hoop, ongeoorloofde genoegens
of liefde. — A fool to it, niet er bij te vergelijken. — To be a fool for
one's pains, nuttelooze moeite doen, waarvoor niemand je danken zal. —
To fool, zich dwaas gedragen, Glom handelen (A.) ; voor den gek houden.
Foont, sovereign, 20 shillings.
Foot (voet). — To foot it, dansen. — To foot a bill, een rekening betalen, de kosten bestrijden. (A.) — To foot up to, bedragen, oploopen
tot (een zeker bedrag). (sport.) — To have got one's foot in, bekend,
gewend zijn geraakt aan een werk. — To have the measure of length
of one's foot, iemands humeur of karakter kennen. — To put down
one's foot, beslist weigeren, weigeren verder te gaan, jets nadrukkelijk
verbieden. — To put one's foot in it, zich verspreken, een dwaze
vergissing maken. — Foot-gin, machine om katoen te zuiveren, die
door een pedaal wordt in beweging gebracht. (A.) — Zie b i s h o p.
Footing. — To pay one's footing, entree-geld betalen in een club of
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vereeniging ; speciaal : geld, dat, door een nieuweling in een yak, gegeven
wordt aan zijn kameraden.
Footling of footy, nutteloos, slecht, laag, min, gemeen; vol bezinksel.
Footi, bezinksel, zooals in olie- en suikervaten gevonden wordt.
Footstool, de aarde. (A.)
Fop. — Fop's alley, de ruimte rechts en links van de zitplaatsen in de
opera, waar dandies heen en weer loopen.
Force. — The force, de politie. — To force a man's hand, iemand dwingen
jets te doen, dat hem onaangenaam is, of wat hij nog had willen uitstellen. — To force quotations. Zie was h i n g.
Fore. — To be to the fore, tegenwoordig zijn, er bij zijn. — To come to
the fore, zich onderscheiden, naam maken.
Forecast. — Forecast of the weather, weervoorspelling. In America beet
de weerprofeet Old Probabilities.
Forensic, proefschrift, dissertatie. (A.)
Forenst of fornenst, tegenover. (A.)
Forest City, Portland in Maine en Cleveland in Ohio. (A.)
Forestall. — To forestall the market, grooten voorraad van een artikel
opkoopen om den prigs te dwingen. (Beurs.)
Fork. — Fork of two-pronged fork, man. (A. S.) — To fork, stelen. (S.)
of over, betalen, geld voor den dag halen, teruggeven wat
—Tofrk,ut
iemand niet toekomt. (S.)
Forks, vingers ; de galg. (S.)
Form, rantsoen, dat noodig is om flunk en frisch te blijven. (Sport S.) —
To be good (bad) form, gemanierd of ongemanierd zijn, al of niet beschaafd enz. — To be in form, in goeden toestand, zoodat men op zijn
voordeeligst uitkomt. — To be in good (bad) form, in goeden (slechten)
staat zijn. (Sport S.)
Fortino, verbastering van : for au g h t I know, voor zoover ik weet. (A.)
Forty (veertig). — Forty foot, spotnaam voor een heel klein mensch. (S.)
— Forty guts, spotnaam voor een zeer dik mensch, dikzak. — Forty
winks, middagdutje.
Forward. — To forward, goederen expedieeren. (A.) — Forwardingmerchant, expediteur. (A.) — Forwarding-note, geleidebiljet. (A.)
Fossick. — To fossick,, verlaten „claims" in goudmijnen opkoopen. (Austr.)
Foul. — To foul, op oneerlijke wijze opdringen in een race, zie b o r e.
— A foul, oneerlijke slag bij boksen ; stoot tegen het een of ander
voorwerp gedurende een race.
Four. — Four-ale, inferieure kwaliteit van ale, verkocht tegen I stuiver
per quart. Ook four-penny. — Four-and-nine of four-and-nine penny Boss,
goedkoope fantasiehoed. — Four B's essential for social success: blood,
brains, brass, brads, bloed, hersenen, brutaliteit, geld. (A.) — Four-eyes,
vieroog, man of vrouw, die altijd een lorgnet of bril draagt. — P ourpenny bran, broodje met ham voor 4 d.
Four-poster. — The Devil's Four-poster, spel met 4 klaveren in een hand.
Fourth. — The fourth party, Lord Randolph Churchill en zijn aanhangers.
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Fox (vos), bewoner van Maine. (A.) — Fox-and-geese, wolf en schaap
(damspel.) — To box the fox, een boomgaard • bestelen. (S.) — To fox,
stelen, bedriegen, berooven ; nauwkeurig gadeslaan, zonder dat het in
't oog valt; gisten ; repareeren ; stukjes draaien. (A.) — To fox boots,
nieuwe zolen onder schoenen zetten. (A.) Zie g o o s e.
Foxed, gevlekt door vocht (van platen en papier), verkleurd.
Foxer, slimme vent, uitgeslapen rakker.
Foxing, term om de critiek aan te duiden van den eenen acteur op den
andere; punten op de voorbladen van schoenen ; voorgewende onverschilligheid voor hetgeen er gebeurt. Ook f o x 's s 1 e e p.
Foxy, spotnaam voor iemand, die rood haar heeft. Zie c a r r o t. Ook
zuur geworden (S.) ; stinkend.
Fractional currency, kleingeld, pasmunt. (A.)
Fraud, datgene of degene, waardoor men teleurgesteid wordt ; dat wat
beneden de verwachting blijft, (zonder het begrip van bedrog.) A.
Free, gratis (bijv. nw.) (A.). — Free-and-easy, gezellige bijeenkomst, waar
men ongegeneerd bij elkaar zit om te drinken, te praten en te zingen ;
geheel op zijn gemak, ongegeneerd. — Free-coup, stuk land waar kosteloos vuilnis mag neergeworpen worden. (Schotsch.) — Free-fight,
gevecht waaraan iedereen deelneemt, algemeen gevecht. — Free, gratis
and for nothing, vulgarisme voor f r e e, gratis. — Free-lance, schrijver,
die zijn pen aan den meestbiedende verkoopt, of een, die zich niet aan
een partij verbindt. — The free-lances of life, de demi-monde. — Freelunch, kleine hoeveelheden voedsel die in de Amerikaansche drankhuizen, daar saloons genoemd, gratis gebruikt kunnen worden, door
ieder, die " er wat drinkt. (A.) — Free of, in plaats van f r e e fro m,
vrij van. (A.) — Free-soil party, de politieke partij, die tegen de uitbreiding van de slavernij was. (A.) — Free-soiler, aanhanger van deze
partij. (A.). — Free-soilism, beginselen van deze partij. (A.) — Freestates, de staten, waarin geen slavernij bestaan heeft of waarin zij voor
den Burgeroorlog reeds was afgeschaft. Daartegenover staan de Slavestates. (A.) — To ride a free horse to death, van iemands goedheid
misbruik maken.
Freeman. — To drink at freeman's quay, klaploopen, voor een andermans geld drinken.
Freeze, vorst, strenge koude. — To freeze (to), in bezit nemen, ergens
zin in krijgen, groote begeerte krijgen naar ; zich aan iemand opdringen,
zich aan iemand hechten. (A.)
Freezer, koude winterdag.
Freight, vervoer van goederen; vracht daarvoor betaald. (A.) Dit woord
wordt gebruikt bij binnenlandsch verkeer, in plaats van, als in Engeland,
voor zeevervoer. Zie m a i I. — Freight-car, goederenwagen. (A.)
goederentrein. (A.)
—Freight-an,
Freightage, vracht voor goederenvervoer. (A.)
Freighter, (in Engeland bevrachter van een schip), iemand, die goederen
per spoor verzendt. (A.)
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French. — French cream, cognac. (S.) — French gout, syphilis. — To
frighten the French, angst aanjagen. — To take French leave, zich
stilletjes uit de voeten maken ; wegnemen wat iemand niet toekomt ;
iets doen, zonder daartoe het recht te hebben.
Fresh, licht aangeschoten (S.) ; brutaal, onbeschaamd. (A.) — Fresh as
a daisy, of as paint, zoo frisch als een bloem. — Fresh-fish, nieuweling. (S.)
Freshet, overstrooming, door buiten de oevers treden van een rivier,
tengevolge van zware regens of het smelten van sneeuw.
Freshman, groen aan een universiteit. (Univ. S.)
Friar, gedeelte van het vel, waar de inkt niet geraakt heeft en dat dus
blanco blijft, monnik (drukkersterm).
Friday-face, bedroefd gezicht, somber uitziend mensch. (S.)
Friend, Quaker; secondant bij een duel, b.v. name your friend.
Frigate. — A well-rigged frigate, een mooie, knappe vrouw. (Zeem. S.)
Zie clipper.
Fright, vogelverschrikker, iemand, die eruit ziet als een vogelverschrikker.
Frisco, San Fransisco (naam, in California gebruikt).
Frisk. — To frisk, visiteeren. — To frisk a cly, iemands zakken leegen.
(C.) — Frisked, gevisiteerd door de politie of douane.
Frog (kikvorsch), politie-agent ; Franschman. — Frog's march, op de
handen en knieen kruipen ; een weerspannigen gevangene bij armen en
beenen wegdragen, met zijn gezicht naar beneden. (S.)
Front, zaal in een theater. — Front-name, vOOrnaam. (A.) — To change
front, een anderen toon aanslaan ; van batterij veranderen. — To show
a bold front, brutaal kijken; op de Beurs: een vaste houding aannemen.
Frontispiece, het gelaat. (S.) — Coloured frontespiece by Phiz, blos.
Frosty. — Frosty face, pokdalig gezicht. (S.)
Frow, meisje, vrouw, slons. (C.)
Frump. — A regular old frump, een knappe, oude dame. Het vrouwelijk
van fogey.
Fry. — Fry of young fry, minachtende term voor kinderen. — Small
fry, onbeteekenende menschen. — Out of the frying-pan into the fire,
van den wal in de sloot ; van den regen in den drop.
Fub, bedriegen, stelen, kapen ; met valsche excuses uitstellen.
Fudge, onzin, leugen, praatjes ; voorzeggen, praten (blue coat school).
Fuggies, warme broodjes.
Fugleman, hij, die bij de exercities den recruten de hewegingen voordoet
(leger) ; iemand, die anderen het voorbeeld geeft.
Fulhams of Fullams, valsche dobbelsteenen (Sh.) ; voorwendsel, schijn
(Butler).
Fulk, met den duim wegschieten, als knikkers, propjes, enz.
Full. — Full-against, sterk tegen, vijandig. — Full-dress, galakostuum.
Full-feather, goede bui, goed humeur; ook van iemand, die licht gekleed is, zegt men: dat hij is in full f e a the r. — Full of beans,
aanmatigend ; trotsch op zijn geld. — Full pitch, hij cricket: een bal,
die tot den wick et doorloopt, zonder den grond te hebben geraakt. —
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Full rehearsal, generale repetitie. (theater S). — Full split, in voile vaart,
met den grootsten spoed. (A.) Ook full chisel, full drive, en full swing. —
In full blast, druk aan den gang, op zijn drukst. Ook In full swing. —
In full cry, in vollen ren. Ook gezegd van menschen, die iemand of
jets met ijver achterna zitten. — In full fig. Lie fig.
Fullied. — To be fullied, verkorting van: To be fully committed
for trial, in vOOrarrest gehouden worden.
Fume. — In a fume, in een kwaad humeur, voornamelijk door ongeduld.
Fun. — Zie like.
Funeral, iedere zaak. (A.) — That is none of your funeral, dat gaat je
niet aan. (A.)
Funeralise of funeralize, begraven, de godsdienstige plechtigheden bij
een begrafenis uitvoeren.
Funk, angst, zenuwachtigheid, lafhartigheid. — To be in a funk, in angst
funk, door rook verdrijven, angstaanjagen,
zitten. Ook to funk. —
achteruit trappen. — To put in a funk, de angst op het lijf jagen. —
Zie b 1 u e.
Funky, verschrikt, angstig, vreesachtig.
Funny, roeiboot, waarvan beide einden puntig uitloopen.
Furnish, toenemen in kracht en schoonheid (speciaal gezegd van racepaarden). (Sport.)
Fussock, dik, vet wijf.
Fustian (bombazijn), bombast, nonsens, humbug. — To fustian, met
groote woorden schermen.
Futures, vooruitzichten van den oogst. (Beurs.)

n

G.
G. 0. 111., beginletters van Grand Old Man, d. i. Gladstone.
Gab, praatjes, gesnap. Ook gabber en gabble. — The gift of the gab,
welbespraaktheid ; opsnijderij. (S.)
Gaberlunzie, arme gast, die zijn logies niet kan betalen ; rondreizend
ketellapper. Vroeger een bedelaar, die vergunning had. Zie b 1 u e - g o wn.
Gaby, domkop, prengel, onnoozel mensch.
Gad, luie, slordige vrouw, morsebel. — Gad-about, iemand, die zijn tijd
verslentert of met visites makers verbeuzelt. Ook gadder en g a d f 1 y. — Gadling, vagebond, landlooper. — To gad of to gad about,
rondslenteren, zijn tijd verbeuzelen. — To gad the hoof, landloopen,
met bloote voeten loopen. — Upon (of on) the gad, rusteloos, voortdurend in beweging ; onder den drang van het oogenblik ; op het spoor.
—Gad,
verbastering van G o d, als in : by Gad, Egad, enz.
Gaff, theater of café-chantant van het minste allooi, waar de entrée een
stuiver is. Ook penny-gaff. — To blow the gaff on. Zie b 1 o w.
Gaffer, meester, patroon, baas, opzichter, meesterknecht ; waard van een
bedelaarsherberg. (C.)

Gag.
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Gag, leugen ; tusschenvoegingen, door den acteur-zelf in zijn rol gebracht
(theater S.). In sommige stukken is dit geoorloofd en heeten dergelijke gedeelten gag-pieces. — To gag, voor den mal houden, een loopje met iemand
nemen (zie c o d) ; zich vrijheden veroorloven met zijn rol (theater S.).
Gage, kleine hoeveelheid. B.v. a gage of tobacco, een pijp tabak ; a gage
of gin, een glas jenever, enz. (S.) ; douanebeambte (C.); als verkorting
van greengage: reine claude.
Gaiter (slobkous), lage schoen met lakensch beenstuk, dat over den
enkel reikt. (A.) Ook wel gait e r e t t e genoemd. (A.)
Gal, verbastering van girl, meisje.— Gal-boy, wilde meld. (A.) Ook Tomboy.
Galanty-show, Chineesche schimmen.
'Gale, standje, twist, ruzie; periodieke huurbetaling. — Gale-day, dag,
waarop de huur betaald moet worden.
Galeny, parelhoen (W. van Engeland). Vroeger cant voor: een vogel.
Gall, laag, moerassig land in Florida (A.); brutale onbeschaamdheid (A.);
schram ; blikaars. — Gall and.worinwood, iets zeer bitters of onaangenaams.
Gallery. — To play to the gallery of with one eye on the gallery, werken
voor populariteit, om de toejuiching van de groote massa te verkrijgen.
Galley pepper, kolenasch. (S.)
Gallimaufry of gallimawfry, ragout van restjes, hutspot (zeeterm); dwaas
mengelmoes; wekelijksch overzicht.
Gallipot, spotnaam voor een apotheker. (S.)
Gallivant, zijn tijd verslenteren, enz. Hetzelfde als g a d- abou t.
Gallows (gal y), buitengewoon, zeer, in de hoogste mate (S.) ; opzichtig,
pronkerig. (A.) — Gallows-bird, galgebrok. — Gallowses, bretels (N. v.
Engl. en A.)
Gaily-yarn, verzonnen verhaal, groote leugen. (Zeem. S.)
Galoot, levendig, jong mensch (A.); recruut of onhandig soldaat (S.) ; als
zoodanig ook geeloo t.
Galumph, hortend en stootend rijden. (A.)
Gam, bezoek van een zeekapitein aan den andere, op zee. — To gain, spotters.
Gamb, been. (S.)
Gamble. — To gamble on, rekenen op, staat maken op. (A.)
Game, gebogen. (S.) — Gamecock, brutaal, onbeschaamd mensch. —
Game-leg, lam, kreupel, gewond been. To be game for anything,
gereed zijn tot, bereid tot; lust hebben in; moed hebben voor; in staat
zijn tot. — To die game, moedig sterven, geen angst toonen voor den
flood; op het laatste oogenblik geen berouw of zwakheid toonen.
—Tomakegf,
voor den mal houden. — To play the game, iets
goed en degelijk doen. (Sport.) — Are you game for a spree, heb je
lust mee te doen aan een grapje ? — Come, none of your games ! houd
je bedaard ! Zanik niet! — My pals are on the game, mijn kameraden
zijn op diefstal uit. (C.) — The game is not worth the candle, de sop
is de kool niet waard. — Two can play at that game, die kaatst moet
den bal verwachten. — What's your little game? Waar moet dat heen?
Wat hen je van plan te doen ?
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Gameness, stoutmoedigheid, volharding, moed in 't algemeen.
Gammon, bedrog, humbug, nonsens, beetnemerij. Ook uitgebreid tot
Gammon and spin ac h. — To gammon, beetnemen, voor den
mal houden. — Gammon-and-patter, dieventaal.
Gammy, slecht, ongunstig, onvoordeelig, kwaad gehumeurd, gierig. (S.)
Zie de Cadger's ma p. — Gammy-stuff, kwakzalversmiddelen. (C.)
stad, waar niet op straat gevent mag worden. (C.)
—Gamy-vil,
Gamp. — A Gamp, A Sarah Gamp of A Mrs. Gamp, een groote, dikke,
ouderwetsche parapluie ; parapluie in 't algemeen ; de spotnaam, door
Punch aan The Standard gegeven. — Gamps and Rarrises,
armenverpleegsters, bestaande zoowel als denkbeeldige.
Gamut, (gamma), alles van begin tot einde, de geheele om yang.
Gamy, moedig, dapper ; adellijk (als van wild). — Zie g a m e.
Gander. — Gander-faced, met een dam gezicht. — Gander-month, de
vier weken volgende op een bevalling, waarin de man als vrijgezel kan
leven. Volgens sommigen, omdat dit de tijd is, waarin de echtgenoot „is made
a goose of". (S.) — Gander-party, partij, waarop alleen mannen genoodigd zijn (A.). .Zie go o s e. — What's sauce for the goose is sauce
for the gander, wat voor den een goed is, is voor den ander
ook goed. (Meestal gezegd voor gehuwde lieden.)
Ganger, ploegbaas, opzichter over een ploeg arbeiders.
Gangway, een nauwe doorgang in het Lagerhuis, die de onafhankelijke
leden scheidt van de ministerieele partij en de oppositie. — To bring
to the gangway, een matroos afstraffen. (Zee.) — To sit below the
gangway, zich bij de onafhankelijke leden voegen in het Lagerhuis.
Gape, verbaasd rondkijken, aangapen. — Gape-seed, reden tot verbazing ;
iets, dat algemeen bekeken wordt. — To look for gape-seed, met open
mond rondkijken.
Gapes. — The gapes, gapen, geeuwen ; soort van vogelziekte.
Garbage (afval), alles wat waardeloos of stuitend is.
Garden, moestuin (A.). Zie yard; onder kooplui : Covent-Garden
Market; onder acteurs: Covent-Garden Theatre. — Garden
City, Chicago, ook Savannah, Georgia. (A.) — Garden-house, privaat. (A.)
of Adonis-garden, een waardeloos stuk speelgoed—GardenofAis ;
een zeer vergankelijk iets. (Sh.) — Garden of England, Worcestershire
en Kent. — Garden of the TVest, Illinois en Kansas. (A.) — Garden
of the world, het Mississippi-gebied. (A.) — Garden-state, Kansas. (A.)
Gardener, onhandig koetsier. — Get on gardener! beleediging, door koetsiers van huurrijtuigen, enz. livreikoetsiers toegevoegd, om aan to duiden,
dat zij zoowel koetsier als tuinier zijn en waarschijnlijk het laatste beter
verstaan dan het eerste. — Zie T e a -k e t t 1 e.
Gargle (gorgeldrank), alles mat drinkbaar is ; term, bij studenten in de
medicijnen in gebruik.
Garmenture, kleeding, kleedij. (A.)
Garn! — loop heen ! och, och ! wel, wel ! (spottend.)
Garnish, boeien; geld, door cipiers van gevangenen geeischt voor extra's;
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inkoopgeld, door gevangenen gegeven, om de medegevangenen op sterken
drank te onthalen. (C.) Een en ander geraakt hoe langer hoe meer
in onbruik.
Garret (zolderkamer), hoofd. (S.) — Garret-master, meubelmaker, die
op een zolderkamer werkt voor groote firma's.
Garreter, dief, die in zolderkamertjes sluipt. — Zie d a n c e r. Ook :
arm auteur. In den laatsten zin ook gar r et e e r.
Garrote of garrotte, wijze van straatroof, waarbij een dief het slachtoffer
de keel dichtknijpt, terwijl de andere hem besteelt. (C.) — Garroter,
dief, die op deze wijze handelt. (C.)
Garrotting, valsch spelen, met dubbele kaarten. (S.)
Garvies, sprot.
Gas, dwaze praatjes, snoeverij ; combinatie van onbeschaamdheid en inhaligheid. — To gas, snoeven, pochen. — To give a person gas, iemand
afranselen ; iemand een flunk standje maken. Ook To give a person
Jessie. — Zie b e a t.
Gaspipe, spotnaam voor het Snider-geweer (1885).
Gassy of gaseous, driftig, kort-aangebonden, opvliegend.
Gate, in plaats van g at e-money, entreegeld voor wedstrijden in de
open lucht (sport). — Free gate, vrij entrée. — Gate City, Keokuk,
Iowa, Atlanta. (A.) — Gate-race, race, alleen op touw gezet ter wille
van de entreegelden (sport). — The Gate, Billingsgate, de groote Londensche vischmarkt. — To brake gates, na sluitingstijd nog niet binnen
de muren van zijn college zijn. (Univ.) — To gate, een student verbieden, zich buiten zijn college te begeven; een student bevelen, vOOr
een zekeren tijd in zijn college te zijn. (Univ. S.)
Gathers. — Out of gathers, in treurige omstandigheden ; sjofel.
Gator, verkorting van all i gat o r. (A.)
Gatter, bier. — A shant o'gatter, een pot bier. (S.)
, Gaudy, goed, uitstekend, vermakelijk. (A.) — A gaudy-day, feestdag ; vrije
dag. (Univ.) — A gaudy-time, prettige tijd; aangename ondervinding. —
The gaudy, het jaarlijksche diner van de fellows van een college, ter
gedachtenis aan de stichters. (Oxf. Univ.)
Gaum, besmeren. (A.)
Gavel, presidentshamer. (A.)
Gawfs, kleine bellefleurs, peperappeltjes, enz. (S.)
Gawky, lang, onhandig mensch , dwaas, zot (zelfst. nw. en bijv. nw.).
Gay, liederlijk, zedeloos. — A gay woman, prostitu6e, maitresse.
Gazette. — To be gazetted, bankroet verklaard (handel); tot een betrekking benoemd of verhoogd worden (staatsambtenaren).
Gee, goed aanstaan, bevallen, in den smaak vallen. — Gee-up en Gee-woo,
uitroep om paarden aan te zetten.
Gee-loot. — Zie G a 1 o o t.
Geese. — All his swans are geese, of are turned to geese, al zijn verwachtingen of zijn snoeverijen loopen op niets uit, hij is geheel teleurgesteld. Zie c a k e. — All his geese are swans, gezegd van iemand,
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die de schoonheid of knapheid van zijn kinderen overschat. — Every
man thinks his own geese swans, ieder denkt zijn uil een valk te zijn.
Gemman of Gen'lman, vulgaire verbastering van Gentleman.
Gen, shilling.
General, verkorting van general servant: meid-alleen. — General
funk, paniek. — General-issue, volkomen vrijspraak door de jury.
waarbij de aanklacht ongegrond wordt verklaard (rechtsterm).
Geneva. — Reading geneva print, jenever of whisky drinken. (Scott.)
Genevan. — Black genevan, zwarte toga van een predikant. Gewoonlijk
geneva-gown.
Gent, een would-be gentleman; een opzichtig gekleed man, die voor een
heer wil doorgaan. (S.) Ook samentrekking van gentleman (vulgair);
zilver ; geld (S.). — Zie d u s t.
Gentle. — The gentle craft, de schoenmakers, schoenmaken ; visschers,
visschen. (werkw.)
Gentleman. — Gentleman of (the) four outs, ordinaire man : without
manners, without wit, without money and without
credit. — Gentleman of (the) three ins, d.i.: in debt, in danger,
an d in p o vert v. — Gentleman's piece, dun sneetje; klein stukje
(kindertaal). — Gentleman turkey, kalkoensche haan ; gentleman chicken,
haan. (A.); gentleman dog, reu (Bulwer). — When the gentleman comer
to the door, it shows he does not keep many servants, als iemand in
whist troef-heer uitspeelt, bewijst dat, dat men geen kleintjes meer heeft.
Gentlemen of paper and wax, nieuwbakken adel.
Geordie, algemeene naam voor mijnwerkers (Northumberland en Durham).
German duck, gekookte schapekop met uien ; wandluis.
Gerrymander, een staat zoo verdeelen, dat een der partijen een oneerlijk
voordeel boven de andere heeft (A.) ; in boekhouden : zoo goochelen met
de cijfers, dat men in staat is een valsche balans te maken, zonder
dat dit in 't oog valt.
Get. — Get along with you! Ook go along ! en get out! loop heen ! och
wat ! — Get-up, costuum, voorkomen, grime, enz. speciaal theater,
maar ook in 't algemeen ; de regie van een stuk ; doorgestoken kaart.
—Togetahd,
vooruitkomen; bloeien. — To get at, plagen, in 't ootje
nemen ; (een jockey) omkoopen (sport); van een paard: ongeschikt
maken voor den . wedren (sport). Zie do c t o r. — To get home, de
eindpaal bereiken (S. en sport). — To get in, gekozen worden; wit
verminderen in een proefdruk. — To get one's back up. Zie b a c k. —
To get one's self up, zich op zijn best kleeden. — To get over a person,
zich in iemands gunst weten te dringen, zich iemand te goed vriend
maken. — To get religion, vroom worden. (A.) — To get round, de
baas af worden, te slim af zijn. Zie b e s t. — To get so, ergens toe
geraken. (A.) — To get the hang of a thing, ergens slag van krijgen.
(A.) — To get the mitten, ontslag krijgen, den zak krijgen. (A.) — To
get the wrong pig by the tail, of to get the wrong sow by the ear, iets
verkeerd aanpakken; den verkeerde voorhebben. — To get there, zijn
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doel bereiken; succes hebben. (A.) — To get through, door een examen
komen. — To yet up, nog eens leeren, zijn kennis opfrisschen ; instudeeren ; organiseeren ; in orde maken ; voor de regie van een stuk zorgen.
Ghost, iemand, die letterkundigen of anderen artistieken arbeid verricht,
waarvan een ander den roem en de voordeelen inoogst. — He hasn't
the ghost of a chance, hij heeft niet de minste kans. — The ghost doesn't
walk, er wordt vandaag niet betaald. (Theater S.)
Gib, gezicht, gelaatsuitdrukking. — I like the cut of his gib, zijn gezicht
bevalt mij. (S.) — To hang one's gib, kwaad zijn, pruilen, een lipje
trekken. Zie verder j i b. — Gib-face, leelijk, kwaad gezicht. (S.)
Gibber, onsamenhangende woorden spreken, bargoensch praten, onzin
praten. Ook j a b b e r.
Gibberish, bargoensch, koeterwaalsch, slang ; onverstaanbaar ; zonder beteekenis.
Gibbet, bespottelijk maken ; aan de kaak stellen.
Dibble-gabble of giffle-gaffle, onzin, gebabbel, gesnap.
Gibeon. — Children of Gibeon, of Gibeonites, overwerkte arbeiders,
slaven van den arbeid.
Gig, race-boot (sport); lichtekooi ; losbol ; farthing (S.), vroeger g r i g;
pretje, aardigheid. (S.) — Gig-lamps, bril; iemand, die een bril draagt,
vieroog. — Gig-man, achtenswaardig man. — Gig-inanity, achtenswaardigheid, soliditeit. (Carlyle.)
Gilded Chamber, het Hoogerhuis.
Giles. — flopping of hobbling Giles, kreupele. — St. Giles's Greek, Londensche dieventaal (oud).
Gill, meisje, liefje. — Gill-flirt, een coquet meisje. Ook gillet en
gillia n. Een gillet is ook een lachebekje, hetzelfde als gigle t.
Gills (kieuwen), mond. — Rosy of red about the gills, met een kleur van
't drinken. — White in the gills, bleek zien van angst of ziekte. — To
grease one's gills, lekker smullen, flunk eten. — To look queer about
the gills, er bleek uitzien, tengevolge van nachtelijk zwieren.
Gills, onmatig hooge boorden, vadermoorders.
Gilt, looper (C.) ; hOteldief (C.) ; groote vertooning. — Gilt-edged, verlokken d, begeerlijk. (A.) — Gilt-edged investments, solide geldbeleggingen. —
To take the gilt off the gingerbread, de illusie benemen of verstoren.
Gimcrack, mooi stuk werk ; dandy. (S.) — Gimcrackery, goedkoope,
slechte waar.
Gimlet eyed, scheel. Zie pierce r.
Gin. — Gin, Australische inboorlinge. — Gin-and-tatters, arme dronkaard. —
Gin-buds, hetzelfde als brandy-blossom s. Zie aldaar. — Ginfoundered, door den drank to gronde gericht (couranten S.). — Ginlane is the nearest road to the churchyard, drank brengt iemand spoedig
in 't graf. — Gin-mill, kroeg, tapperij. Ook gin-palace en g
h o p. (S.) — Gin-sling, drank, bestaande uit jenever, soda-water,
citroensap en suiker. (A.) — Gin-slinger, iemand, die verslaafd is aan
jenever in dien vorm. (A.) — Gin-spinner, jeneverstoker.
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Ginger, vurig, mooi paard, draver (sport); roodharig mensch. — Gingerhackled, met vlasblond haar. — Ginger-haired of ginger-pated, roodharig.
Gingerbread, opzichtige, maar waardelooze artikelen, hetzelfde als b r u mmagem, de vergulde koets van den Lord-Mayor (oud). — Gingerbread
affair, iets dat heel voorzichtig behandeld moet worden, een zeer
breekbaar iets. — Gingerbread hatches, uitstekend logies. (Zeem. S.)
Gingerpop, gemberbier.
Gingham, parapluie, spuit (speciaal Londensch).
Gunny Carriage. groote goederenwagen. (A.)
Gipsy of gypsy, een picnic houden in een Bosch of daar kampeeren.
Gipsyism, bedrog, afzetterij, diefstal.
Girdle. — To have of hold under one's girdle, in zijn macht hebben.
Girdling, boomen dooden door met een bij cirkels uit de bast te hakken.
Girouette, politieke weerhaan.
Gism, moed, geestkracht (A.) — To knock the gism out of a man, hetzelfde als to beat hollow, „klein" krijgen. (A.)
Gist of giste, de quint-essence van een zaak, de hoofdzaak.
GUI loop heen! ga weg ! Zie g e t. Ook travel! put! en vamoose the
ranch ! (A.) — G it-up and git! maak gauw dat je weg komt. (A.)
Give. - A give and take policy, gedragslijn van wederzijdsche toegevendheid en verdraagzaamheid. — To give, slaan, een standje maken ; b.v.
I'll give it to yo u, ik zal je wel krijgen. — He gave it him,
right and 1 e f t, hij heeft hem flunk de les gelezen. In deze beteekenis ook to give what for. — To give away, bij de huwelijks-ceremonie
de bruid weggeven. — To give it mouth, luid en duidelijk spreken (van
acteurs). Vandaar give it m out h! geroepen door het schellinkje,
als een acteur of actrice onverstaanbaar spreekt. — To give lip to,
praten, schelden. (Zeem.) — To give one a baker's dozen, iemand
flunk afranselen en nog een slag op den troop toe geven. — To give
oneself away, door een onbedacht gezegde zichzelf verraden. — To give
upon of on to, toegang verschaffen tot, uitkomen op. — To give the
bob to anyone, iemand bedriegen ; dwarsboomen. — To give the devil
his due. — Zie d e v i 1. — To give what for, zie boven.
Given-name, vOOrnaam, doopnaam. (A.) — Zie fron t-n a m e.
Giver, bekwaam bokser. (Boksers S.)
Givy, buigzaam, inschikkelijk ; gemakkelijk te bewerken.
Gizzard (krop), humeur. — That sticks in his gizzard, dat zit hem dwars
voor zijn maag; dat hindert hem vreeselijk. — To fret one's gizzard,
zich ergeren, barsten van spijtigheid.
Glade, opening in het ijs van rivieren. (A.) — Glade-ice of glare-ice, mooi,
glad ijs. (A.)
Gladstone, goedkoope roode wijn. Ook verkorting van Gladstone bag,
lederen reistasch.
Glasgow magistrate, gemarineerde haring. Ook Glasgow C a p o n.
Glass, glaasje sterken drank, borreltje. — Glass-breaker, dronkaard,
wijndrinker. — Glass eye, blind oog.
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Glaucus' swop, transactie, waarbij het voordeel geheel aan een zijde is.
Glaze, glas, ruit, venster. — To star a glaze, een ruit breken of uitsnijden. (S.)
Glazier. — Is your father a glazier? spottend gezegd tot iemand, die
het licht onderschept of het uitzicht belet. Hiermede wordt bedoeld :
Does your father make windows, that you expect me to see through you?
Glean, kapen, stelen. (S.) — I could glean nothing, ik heb niets kunnen
te weten komen.
Glib, de tong. — A glib tongue, een gladde tong. — Slacken your glib,
praat niet zooveel. (S.)
Glim, licht, lamp. — To douse (of dowse) the glim, het licht uitmaken,
iemand een oog uitslaan. (S.) — Glimlark., bedelbrief, waarvan de
schrijver voorgeeft alles bij een brand te hebben verloren. (C.) —
Glims, brit, oogen. (C.)
Glimpse. — To glimpse, bemerken, onderscheiden, voor een oogenblik
te zien krijgen.
Globe-trotter, iemand, die onophoudelijk van de eene plaats naar de
andere reist en op deze wijze de heele wereld doortrekt.
Gloria, kop koffie met cognac en suiker.
Glorious, jolig, luidruchtig vroolijk. (S.) — A glorious lark., groote
pret. (S.)
Glo'ster. — That's double Glo'ster, dat is je ware. Versterking van
that's quite of just the cheese. (Zie cheese). Ook that's
prime Stilton of slap-bang-up. (S.)
Glove. — A round with gloves, bokspartij met handschoenen strijd, die
van weerszijden vriendschappelijk gevoerd wordt. Ook a glove-fight. —
The gloves. Zie g o.
Glum. — To look glum, verstoord, kwaad, terneergeslagen kijken.
Glump, knorren, brommen, mopperen. — Glump of glumpish, brommerig, knorrig.
Glut-man, extra beambte bij de douanen, wanneer het al te druk loopt.
Glutton, bokser die veel stompen en slagen kan verdragen. (boksers S.)
Gnat. — To strain at a gnat and swallow a camel, op kleinigheden
letten en bij belangrijke zaken achteloos zijn.
Go. — Go, mode. b.v. it is all the go, zeer populair, erg in de mode. —
Gebeurtenis, stand van zaken. b.v. Here's a go of here's a pretty go,
a great go of a rummy go, dat's een mooie boel. It's no go, dat gnat
niet op, het helpt niets, het is niets waard. Pretje, fuifje. Glaasje
sterken drank, speciaal jenever. b.v. a go of g i n. — Volharding,
hetzelfde als back bon e.
Geest, leven, bezieling, speciaal in de
litteratuur b.v. This book is full of g o.
Go. — Go-ahead (bijv. nw.), vooruitstrevend, vol energie en ondernemingsgeest. Go-alleaditiveness, geest van vooruitgang. — A Go-along, gek,
sufferd. (S.) — Go-ashores, Zondagskleeren van matrozen. — Go-between,
koppelaar, koppelaarster. — Go-by-the ground, klein mensch, turf hoog.
(S). — Go-to-meeting air, deftig uiterlijk, op z'n Zondags. — Go-to9
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meeting coat of clothes, Zondagsche jas, beste kleeren. -- Go-to-meeting
roof, mooiste hoed, hooge hoed. (S.)
Go, examen (Univ.) — Great go, laatste examen, dat een student te doen
heeft en waarbij hij zijn graad behaalt. Tegenwoordig veel verkort tot
great s. — Little go, het eerste examen, dat een student heeft of te
leggen. Tegenwoordig meestal smalls genoemd.
Go. — Go along of go along with you, loop heen! — Go it! houd je
taai ! houd je ferm! — Go it, you cripples! vecht maar door of kijft
maar door, ezels ! — Go on ! onzin ! zanik niet ! — Go to ! vooruit ! komaan !
Ook verkorting van go to the devil! loop heen ! Soortgelijke uitdrukkingen zijn ook : Go to Banff and bottle skate, Go to Bath and
get your head shaved, Go to Battersea and get your simples cut,
Go to B u n g a y and get your breeches mended, Go to C o v e n t r y,
Go to grass, Go to Jericho, Go home, and eat coke. (Zie coke).
Go. — To go, failliet gaan. (S.) Ook to go due North. -- To go ahead,
goed opschieten. — To go all lengths, voor niets terugdeinzen. — To
go along with some one, onder de mindere klassen : met elkaar loopen,
vrijen. — To go bad. — Zie b a d. — To go back on a person. Zie b a c k.
— To go back on one's word, zijn beloften breken. — To go back on your
hash, midden in een zaak of onderneming ophouden. — To go by the
board, verloren raken. — To go down, in den smaak vallen (speciaal
theater) ; gedurende de vacantie de Universiteit verlaten. — To go down
the wind, in verval komen. — To go for anyone, iemand aanvallen.
—Togfrthelvs,
bij races wedden tegen een paard zonder geld
te hebben om te betalen ingeval het wint. Deze praktijk heet g 1 o ving-it en degenen, die het doen the glove s. — To go home by
beggars bush of to go by beggars bush, in verval raken, zijn ondergang
tegemoet gaan. — To go in, de plaats van „batsman" voor de „wicket"
overnemen (cricket). — To go in for, zich toeleggen op, trachten naar,
ten gunste zijn van, mededingen naar. — To go in swimming, een
ochtendbad gaan nemen. (A.) — To go into a subject, een zaak bepraten.
— To go it, een verkwistend, of losbandig leven leiden. — To go it
blind. Zie blin d. — To go it with a looseness of with a rush, onnadenkend handelen. (A.) — To go on all fours. Zie a 1 1. — To go one
better, verslaan, uitmunten boven. (A.) — To go out, in betrekking
gaan, (speciaal als dienstbode) , door alle examens komen (Univ.); zijn
betrekking neerleggen (v. hooggeplaatste staatsambtenaren) ; op diefstal
uitgaan. (C.) — To go over, overgaan tot de R. Kath. Kerk (term onder
geestelijken in gebruik). — To go republican of democrat, republikeinsch
of democratisch worden (gezegd van een staat of een stad). (A.) — To
go the jump, door een venster een huis binnenkomen. (S.) — To go
the whole figure, the whole hog, the entire animal, the big figure, zich
met hart en ziel ergens op toeleggen, nergens voor terugdeinzen als
men eenmaal begonnen is. (A. S.) — To go through, iemand berooven
van alle voorwerpen van waarde. (A. S.) — To go through the mill,
practische kennis verkrijgen (A.) — To go to bed in one's boots, stom-
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dronken zijn. (S.) — To go to boarding. school, naar de gevangenis
gezonden worden. (C.) — To go to Canossa, zich vernederen. Zie e a t.
— To go to pot, in het ongeluk geraken, in de ellende komen, gerulneerd worden, op niets uitloopen (v. e. zaak). — To go to see a man,
een glaasje drinken, een hapje nemen. (A. S.) -- To go to smash,
bankroet gaan, gerumneerd worden. — To go to the bad. Zie b a d.
— To go to the wall, uit het veld geslagen worden, zich moeten terugtrekken, over het hoofd gezien worden. — To go under, vergaan,
zinken. (A.) — To go under the name of, bekend zijn als. — To go
up, in prijs stijgen. — To go up the spout, gehangen worden, sterven.
(A. S.) in den lommerd gezet worden (S). — To go upon tick, op
crediet koopen. — To go wrong, den verkeerden weg op gaan. — To
go your pile, alles, wat men heeft op een kaart zetten. (A.)
Goat, grot, waar de zee binnendringt, slootje. — To goat, in een sloot
slaan (bij het g o l f s p e 1).
Goatee, bokkebaardje, sik.
Gob, de mond, speeksel, mondvol. Soms gebruikt in plaats van g a b.
Zie aldaar. — Onder schooljongens: een portie (speciaal v. vleesch).
In deze beteekenis ook g o b b e t. — A spank on the gob, drawing the
gravy, een slag op den mond, zoodat er bloed komt (boksers).
Gobbler, kalkoensche haan, kalkoen.
Go-by. — To give one the go-by, iemand voorbijgaan alsof men hem niet
ziet ; iemand in den steek laten ; verwaarloozen.
God. — Bowyer God, Cupido.
God-father. — To stand god father, het gelag betalen. — God-fathers,
juryleden.
Gods. — The gods, zij, die in een theater in het schellinkje zitten.
Goggles, bril (S.) Ook goggle eyes.
Going, toestand van een renbaan ; zwangerschap. — To be going to, in
Amerika een veel gebruikte vorm om den toekomenden tijd aan te
duiden, b.v. : It is soon going to be impossible. — Re is going too fast,
hij leeft te losbandig. — Goings-on, gedrag, gebeurtenissen (meestal in
ongunstigen zin). — Going-away dress, reistoilet (v. een bruid.)
Gold. — Gold-hunters, bewoners van California. (A.)
Goldbacked'uns, ongedierte op het lichaam. Ook Greybacked uns. (S.)
Golden. — Golden-Gate, San Francisco. (A.) — Golden shoe, massa
geld. — The want of a golden shoe, gebrek aan contanten. — GoldenState, California. (A.)
Goldfinch, sovereign. Zie c anary; rijk man. (S.)
Golgotha, hoed (studenten S). In de Universiteitskerk Cambridge : de
galerij waar de Masters en fell o w s zitten.
Golly! gossie!, heere bewaar me.
Golopshus of golumpshous, prachtig, heerlijk, schitterend. (S.)
Gombo, Fransch, zooals het in de Fr. W. India, Mauritius, etc., gesproken wordt.
Gommy of gummy, prima, uitstekend, elegant, chique. (S.)
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Gondola, een platboomde vrachtboot. (A.)
Gone, geruineerd ; gestorven. — A gone case, een hopeloos geval ; iemand,
voor wien geen hoop meer is. In deze beteekenis ook gone beaver,
gone coon, gone goose, gone gander, gone gosling, goner. (A. S.)
—Goneagirl,
verliefd op een meisje. — It is four gone, het is over
vieren. — To be gone over something, zich ergens heel druk om maken. —
Gone up, uit den weg geruimd, opgehangen. (A.)
Goneness, gevoel van zwakte en gedruktheid. (A.)
Goner. — He is a goner. — Zie g o n e.
Goney of gong, sufferd, domoor.
Gong, gemak, privaat. (A.) — Gong-punch, machine om kaartjes enz. te
knippen, die schelt als zij gebruikt wordt. (A.) In Engeland bellpunch.
Gonnof, gonnoph of gonof, geslepen zakkenroller of lief, schurk. (S.)
Good. — As good as, zoo goed als, eigenlijk. — As good as a play, zeer
interessant, hoogst amusant. — As good as wheat, door en door goed.
(A.) In Engeland As good as gol d. — Good gracious ! good-lack!
of good-now ! uitroep van verwondering. — Good-lady, huisvrouw, echtgenoote. Ook good-woman en good-wife. — Good morning
to anything, dat telt niet meer mee, dat heeft niets meer in te brengen. —
Good people, de tooverwereld. — To feel good, zich aangenaam of gezond
gevoelen. — To the good, batig saldo.
Goodish, vulgair voor good, b.v. A goodish many years ago.
Goods, in de sportwereld : menschen of paarden. Zoo spreekt een sportman van good of best goods, goede of beste renners. — Good goods,
een prima artikel (winkelterm). — Goods, in plaats van goods train,
goederentrein. (S.)
Good-self. — Your gooclself, een handelsterm voor y our s e l f. (A.)
Goody, schoonmaakster der studentenkamers in een college (Univ. S.) ;
sul; niet kwaad, sentimenteel goed, moreel en vroom maar zwak. Vaak
verdubbeld tot goody-goody, b y. Goody-goody literature, femelende, kwezelachtige litteratuur. (S.) — Goodies, suikergoed, bonbons.
Goose. — The goose and the Gridiron, spotnaam voor den Amerikaanschen adelaar en de vlag van de Vereenigde Staten. — Goose-flesh of
goose-skin, kippevel door angst of koude. — Goose-party, partij waarop
alleen vrouwen zijn. — Goose-persuader, kleerenmaker. Ook s n i p,
steelbar-driver, cabbage-contractor en the ninth
part of a man. (S.) -- Sound on the goose of gone on the goose,
sterk vOOr de slavernij. (A.) — The goose hangs high, alles gaat goed.
(A.) — To goose, bederven, vernielen ; uitfluiten. (theater S.) — To
goose boots, nieuwe voorbladen en zolen aan laarzen maken. (A.) — Zie
ook big, cook, gander, Green svich en Guinea.
Gooseberry. — As green as a gooseberry, onbekend met de wereld, groen.
— Gooseberry-picker, iemand die bij een vrijend paartje als fâcheux
troisieme medegaat. — Like old gooseberry, met kracht, met energie.
— To play gooseberry, als derde persoon met een vrijend paartje mee-
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gaan met het oog op „de menschen". — To play (up) old gooseberry
with people, iemand op een snelle en afdoende wijze verslaan of tot
stilte brengen. (S.) ; misbruik maker van eens anders eigendom.
Gooser, laatste beslissende slag (boksers) ; dooddoener, mondstopper. (S.)
Gophers, bewoners van Minnesota; (A ) verschillende soorten van dieren
die onder den grond wonen.
Gorge, gulzig eten ; een stevige maaltijd. — Rotten gorgers, de hongerige kinderen, die in Covent-Garden-Market de weggeworpen vruchten opeten. (S.)
Gorger, fat, mooi gekleede, opzichtige man. Soms : patroon, baas. (S.)
Gosh. — By Gosh, verbastering van by Go d. Zie b y.
Gospel, plan om een groote verbetering tot stand te brengen ; panacee.
— Gospel grinder, geestelijke. iemand die tractaafjes uitdeelt, hagepreeker. Zie ear wig. — Ook Gospel- s harp. (A.) — Gospel shop,
kerk. (S.) Ook Gospel-mil 1. (A.) — Gospelizing pedlar, rondreizend
predikant. (A. S.)
Goss, hooge hoed. — To give a man Boss, iemand afranselen, half dood
slaan. — Zie gas.
Gossoon, jongen, knaap. (Iersch.)
Goth, ruw, onwetend, onbeschaafd, ongemanierd mensch.
Gotham, New-York. (A.) — Gotharnites, typische New-Yorkers. Zie b ow e r y.
Gothamists, bewoners van Gotham in Nottinghamshire die
bekend zijn als de Kampenaren in Nederland, de Schildbiirgers in
Duitschland enz.
Gotten, het verleden deelwoord van het werkwoord to get. (A.)
Gouge, bedriegen, beetnemen. (A.) — Zie c h o u s e. In het boksen een
oog uitslaan.
Gourock-ham, haring. (Schotsch.)
Governmental, betrekking hebbende op het staatsbestuur.
Governor, varier, iemand op leeftijd, patroon, meester. Ook gebruikt om
respect aan te duiden in plaats van „Sir" en vaak verbasterd tot g u NT' n e r.
Gown. — Cap and gown, vol academisch costuum aan de Universiteit. —
Town and gown, verbastering van townsmen and gownsmen, burgers.
in tegenstelling met de studenten en professoren van de Universiteit.
Gownsman, student aan een der Universiteiten ; advocaat.
Grab, grijpen, vastpakken. — Grabbed, gevangen, in hechtenis genomen.
— The grab game, diefstal, zwendelarij, oplichterij van welken acrd
ook. (S.)
Grabber of grab-all, gierigaard, hebzuchtig mensch ; hand. — A landgrabber, iemand, die de boerderij of het land van een uitgezetten pachter
inhuurt. (lersch.)
Grace. — Grace-card, harten zes. (Iersch.) — Means of grace, gelegenheden om ter kerk te gaan.
Grade. — At grade, op dezelfde hoogte. (A.) — Down-grade, dalende
helling. (A.) — Up-grade, stijgende helling. (A.)
Gradely, door en door, flunk, betamelijk, mooi, goed. (N. v. Engeland.)
Gradgrinds, de menschen die geen rekening houden met de zwakheden
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van de menschelijke natuur. Deze gewoonte heet gradgrindery. (Naar
Thomas Gradgrind in Dickens's Hard Times.)
Graft, (enten), werken, b.v. w hat g r a ft a r e y o u at? Wat doe je
tegenwoordig ? (S.) ; zakkenrollen. (A. S.) — To graft boots, nieuwe
zolen en voorbladen maken. (A.) Zie f o x en go o s e.
Grain, rogge, tarwe, haver enz. (A.) Met corn wordt in Amerika altijd
mars bedoeld. Zie c o r n. — A knave in grain, een hooggeplaatste
schurk. Hier is grain = scharlaken. — A rogue in grain, molenaar.
— With a grain of salt, onder voorbehoud.
Grand, een hooggeplaatste, iemand die in het oog van het yolk de meerdere is in rang of manieren. Ook swell, nob, toff, don en top sawyer.
(S.) — To do the grand, het heertje zijn. (S.)
Grandacions, allergrootst, prachtig, grootsch. (A.) Ook grandiferous. (neger.)
Grange, een coOperatieve vereeniging van landbouwers. (A.) — Granger,
lid van een g r a n g e. (A.)
Grangerize of grangerise, een boek voorzien van illustraties, anecdoten,
brieven enz. enz, in een woord van alles, wat in eenige, zelfs de verst
verwijderde betrekking staat tot bet onderwerp of den schrijver. Zoo
is er ook grangerist, grangerism, grangerisation enz. Zie B o w d 1 e rizati on.
Granite. — Granite City, Aberdeen. — Granite State, New Hampshire.
(A.) — Granite Boys, bewoners van New-Hampshire (A.)
Granny, verbastering van g r andmother; een knoop die niet houdt
doordat hij verkeerd gelegd is (zeem. term). — To granny, kennen,
herkennen. (C.)
Grappling irons, de vingers. (Zeem. S.)
Grass, verbastering van s p a r r o w-gr as s, asperges (A.) — Grasscomber, boer, buitenman. (S.) — Grasshand, zetter, die tijdelijk een
open plaats vervult. — Grass-hopper, kellner in een theetuin. (S.)
onbestorven weduwe. — To bring to grass, overwinnen,
—Gras-wido,
tegen den grond slaan (sport). — To give grass, zich gewonnen geven,
zich overwonnen verklaren (sport). — To go to grass, sterven; met de
noorderzon verdwijnen ; den bons krijgen ; zich uit het openbare leven
terugtrekken (S.) — To grass, overwinnen, tegen den grond slaan
(sport); als g r as s-han d dienst doen. — Go to grass! loop naar de
hel ! — His calves are gone to grass of veal will be clear, gezegd van
iemand met spillebeenen. (S.)
Grave. — Grave as a judge of grave as an owl, met een ernstig en wijs
voorkomen.
Gravel, in het nauw brengen, in moeilijkheid brengen. — I'm regularly
gravelled, ik weet niet wat to doen. — Gravel-agitators, de infanterie
(leger S.) Zie to e y s. — Gravel-rash, gezicht, dat de sporen draagt
van vallen door dronkenschap (S.), geschaafde knieen (schooljongens).
Graven. — Hungry as a graven image, zeer hongerig, zoo hongerig als
een wolf. (A.)
Gravesend sweetmeats, garnalen. (S.)
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Gray, halfpenny met aan beide zijden kop of aan beide zijden wapen,
gebruikt bij kruis of munt spelen om altijd te winnen. (C.) — Graycoat parson, geestelijke. Zie ear w i g. Ook leek, die de tienden gepacht
heeft. Gray-mare, vrouw die den broek aan heeft. Ook the gray
mare is the better horse.
Grays. — Scotch grays, gray backs en goldbacked'uns. luizen. (S.)
Grease. — To grease, omkoopen. Ook to grease one's fist of palm. —
Like greased lightning, verbazend vlug. — We shall let him stew in
his own grease, wij zullen hem in zijn eigen vet laten gaar smoren.
Greaser, een Mexicaansche creool (A.); iemand, die een ander omkoopt.
Greasy, stormachtig, regenachtig (zeem. term). — To climb up the greasy
pole, een moeilijk werk verrichten.
Great. — Great go, zie g o. — Great gun, groote Piet, beroemd redenaar.
Heer in den Hemel! — The great unwashed, de arbeiders—GreatSco()!
klasse. — He rides the great horse, hij zit op zijn stokpaardje.
Grecian, een jongen in de hoogste klasse in Christ's Hospital.
Greek, dief, valsch speler, afzetter. (S.) — The Greek calends, zie c a 1 e n d s.
— Greek to anyone, totaal onverstaanbaar, niet te begrijpen. — St.
Giles's Greek, dieventaal (oud). — When Greek meets Greek then is the
tug of war, als de partijen gelijk staan is de strijd het moeilijkst.
—Grektus,
geen vertrouwen. — Greeks, het mindere yolk in Ierland.
Green, groen, onnoozel. — Green-backer, voorstander van een onbeperkte
uitgifte van papiergeld. — Green-backs of greens, N. Am. papiergeld.
Gren-colud,
bleek, ziekelijk. — Green-eyed, jaloersch, de dingen —in
een valsch licht beschouwend. — Green-goose, jonge gans. — Greenhands, licht-matrozen. Ook boys genoemd; nieuwelingen bij een yak.
melkmuil, n gef mensch. — Green labour, het slechtst be—Grenho,
taalde kleerenmakerswerk. — Greenlander, hetzelfde als g re e n h o r n.
Ook: Ier. — Green Mountain City. Montpelier, Vermont. (A.) — Green
Mountain State, Vermont. (A.) — Green Mountain Boys, bewoners
van Vermont. (A.) — Green ribbon,day, 18 Maart, St. Patrick's day in
Ierland. — Green room, algemeene kleed- en wachtkamer voor de
artisten (tooneel) ; kamer in een pakhuis waar het nieuwe laken wordt
ontvangen. — Gentlemen of the Green Baize road, whistspelers.
—GentlmofhrCad,
billardspelers. — Do you see any
green in my eye of in the white of my eye (of eyes), zie ik er uit als
iemand, die zich gemakkelijk laat beetnemen ?
Greener, vreemdeling, die kleerenmaken of schoenmaken gaat leeren bij
zijn komst in Engeland. Ook a green hand. (S.)
Greenwich. — Greenwich barbers, kleinhandelaren in zand. (S.) — Greenwich goose, invalide in het Naval Hospital te Greenwich.
Grey. — Grey-hen, groote steenen kruik. Ook gray bear d. Groote en
kleine kruiken dooreen worden Hen and Chickens genoemd. — Greymare. Zie g r a y. — The Greys (vroeger the Scotch Greys) het 2de
regiment dragonders, die alien op schimmels rijden.
Gridiron, dagvaarding om voor het gerecht te verschijnen. (S.) — Gri-
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diron and dough boys, de vlag van de Vereenigde Staten (zee.) —
Zie g o o s e. — Gridiron pattern, geruit patroon. (S.)
Griffe, kind van een mulattin en een neger.
Griffin, nieuw aangekomen recruut in Eng.-Indie. Ook griffo n. In 't
algemeen : nieuweling. (S.). — Griffins, het overblijvende van een
maaltijd, waarvan de levering is aangenomen en waarvan de helft naar
den kok teruggaat.
Grig. — To grig, sarren, plagen, kwaad maken. (A.) — As merry as
a grig of as a Greek, jolig.
Grin. — To grin and bear it, iets manmoedig, zonder klagen, verduren.
Grind. — To grind, voor een examen blokken ; onaangenaam of moeielijk werk verrichten ; arbeiders of ondergeschikten slecht behandelen
of slecht betalen ; als zoodanig ook : To grind the face of (S.)
— To grind one down, het loon verminderen, afdingen op den prijs.
— To take a grind, voor zijn gezondheid een wandeling doen. Zie
constitutional. Zoo spreken studenten van the physical
grind en the literary grind.
Grinder, repetitOr, zie coach; blokker. (S.) — A hard grinder, een ijverig
student. (S.) — To take a grinder, een langen neus trekken. (S.)
Grindery, schoenmakersbenoodigdheden. — Grindery and kit, winkel
van schoenmakersbenoodigdheden. Zie finding-stor e.
Grinding-mill, de lessen door coaches gegeven. (S.)
Grindstone. — A tight-fisted hand at the grindstone, bloedzuiger in zaken.
— To hold anyone's nose to the grindstone, iemand onder den duim
houden, onderdrukken ; voortdurend aan den arbeid houden.
Grip, griep, influenza. (A.) — The grip, de maconnieke handgreep.
Grips. — At grips with, in hevige worsteling met.
Gripsack, reistasch, reiszak. (A.)
Griquas, kinderen van Hollanders en inboorlingen in Zuid-Afrika.
Grist, een groot aantal. (A.)
Grit, moed, vastberadenheid. (A.) Zie b a c k b o n e. Gritty, moedig. (A.)
Grizzle. — To grizzle, grienen (kindertaal). — Grizzle-pot, grienebalk.
Grizzly, beer, speciaal grijze beer.
Grocery, kruidenierswinkel. (A.) ; tapperij. (Zuid West A.)
Grog. — He has grog on board, hij is dronken. (S.) — Grog-blossom(s),
roode puisten op den neus van een dronkaard. (S.) — Grog-fight, zuippartij (leger).
Groggery, tapperij, kroeg. (A.) Ook Dogger y, Dog- h o 1 e, r u m hole en rum-mill. (A.) Zie gin.
Groggy, dronken ; van worstelaars : zwak op de beenen ; ook gezegd van
paarden die overwerkt zijn.
Grogham, paard, knot.
Grogram. — Full of the blood of the Grograms, zich laten voorstaan
op een adellijken stamboom, die niet bestaat. (S.)
Groom, croupier in een speelzaal. (S.)
Ground. — Ground-bailiff, mijn opzichter. — Ground-ball, bat die lang-
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zaam voortrolt (cricket). — Ground-bridge, hetzelfde als corduroy
r o a d. — Grounded, goed onderlegd (schooljongens.) — That would
suit me down to the ground — zie d o w n.
Grouse. — To grouse, brommen, knorren (leger S.). — Grouser, brompot (leger S.)
Grove. — Grove of the Evangelist. Zie A p o s t l e 's G r o v e.
Growler, vierwielig huurrijtuig, ook crawler; zekere visch, Grystis
salmonides (A.)
Grub, eten, voedsel. (S.) — Grub, klein, dik mannetje ; dwerg ; vuil, slordig mensch ; wat bij het spitten naar boven komt. (A.) — Grub and
bub, eten en drinken, zie b u b. — Grub-trap, mond. (S.) — To grub
of grubbing, eten, voederen.
Grubbery, grubbing-ken of spinikin, werkhuis (C) ; gaarkeuken (S.)
Gruel. — To give a person his gruel, iemand dooden, flunk afranselen, op
zijn nummer zetten. (S.) — Zie g a s en g o s s.
Grumble. — Grumble-guts of grumbletonian, brompot.
Grundy. — Mrs. Grundy, praatjesmakers, kwaadsprekers, ,,de wereld."
— What will Mrs. Grundy say ? Wat zal de wereld ervan zeggen ?
Guam. — To clear out for Guam, gezegd wanneer een schip zonder
bekende bestemming uitzeilt.
Guard, verbreeding van het dek van een rivierstoomboot. (A.)
Gubernatorial, behoorende tot het ambt van ,governor" (A.), niet behoorende tot het government."
Gudgeon, onnoozele hals. Ook pigeon en c a k e; leugen ; lokaas. —
Gaping for gudgeons, verwachten, dat het onmogelijke gebeurt. — To
swallow a gudgeon, zich gemakkelijk laten beetnemen.
Guernsey, soort van tricot weefsel. Ook J e r s e y.
Guess, denken, gelooven, veronderstellen, verwachten. Zie calculate
en reckon. (A.)
Guffaw, schaterlach. — To guffaw, hartelijk lachen.
Guinea. — A guinea to a goose, honderd tegen een, een zeer ongelijke
weddenschap. — Guinea-pig, iemand, die directeur van een maatschappij
wordt gemaakt, opdat zijn naam aandeelhouders zal lokken : hij krijgt
voor iedere vergadering 1 guinea en een lunch; een Midshipman ;
buitengewoon jurylid, die voor iedere zaak 1 guinea krijgt ; militair
ingenieur, die voor buitengewone diensten 1 guinea per dag krijgt;
geestelijke zonder aanstelling in de Anglikaansche kerk, die somtijds
preekt a 1 guinea en reiskosten.
Gulch, diep ravijn, door water uitgehold. (A).
Gulf, de laatste of de twee laatste studenten, die per gratie op de lijst
van de geslaagden worden gezet. (Cambr. Univ.). Degenen, die op deze
manier slagen worden gezegd to zijn gu 1 f e d. In Oxford : iemand, die
een der Brie hoogste graden wil behalen, doch alleen slaagt zonder
graad. — Gulf States, de staten, die aan the Gulf of Mexico liggen. (A.)
Gull, onnoozele hals, dupe. Ook g u 11 y. — To gull, beetnemen, bedrie gen. Ook to gull y.
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Gully, ijzeren rail of plat ijzer, dat als tramrail dienst doet.
Gullyflult, de pluisjes, stof, enz. die zich in de hoekjes van zakken in
kleedingstukken verzamelen (schooljongens).
Gullyrakers, veedieven in Australia, die het vee stelen uit valleien, daar
gullies genoemd.
Gulpin, domine recruut (leger); lichtgeloovig mensch ; drinkebroer.
Gum, gutta-percha, overschoen. (A.) — Gum-game, streek, beetnemerij.
(A.) — Gum-suckers, spotnaam voor de bewoners van Victoria. (A.) —
Gum-sucking, in 't oogvallend minnekoozen. (A.) — Gum-tree, holle
boom, speciaal de soort van gomboom, waarin de opossums en waschberen verblijf houden. (A.) — To gum, bedriegen ; tanden in een zaag
maken. (A.) — Gummy, ongelooflijk, doch waar.
Gumbo, gerecht bestaande uit okra (W. I. waterkers), tomaten en mosterd,
gestoofd en voorgediend met gesmolten boter; soep met okra. (A.)
Gumption, knapheid, bekwaamheid, verstand. (S. en. A) ; niengsel van
mastic en lijnolie, door schilders gebruikt. — Gumptioners, uitgeslapen
menschen. (S.)
Gumptious, knap, bekwaam, slim, handig (A. en S.)
Gun, straatdief, zakkenroller (S.) — A great gun, zie big w i g. — Gunflint, bewoners van Rhode Island. — Gun-reach, kanonschot (A.)
—Sonfagu,
fideele jongen (leger). — Sure as a gun, zoo zeker
als jets.
Gunner, artillerist (S.) — Kissing the gunner's daughter, aan boord van
schepen : afgeranseld worden met the cat o' nine tail s.
Gunning, op wild jagen met een geweer (g u n). (A.) — Gunning a
stock, • pogingen doen om een artikel te doen dalen, als men weet dat
een firma er ruim van voorzien is en het verlies niet kan lijden. (A.)
Guns. — To blow great guns, hevig waaien. — To run away from one's
own guns, zijn woorden herroepen ; zijn beginselen verzaken.
Gunter. — Zie according.
Garry, ongezuiverde traan uit de levers van visschen. (A.)
Gush, sensatie-artikel (courant); sentimentaliteit, groot vertoon van gevoel.
Jonge dames, die veel romans lezen en daardoor over-sentimenteel zijn
geworden noemt men gushing. Een overgevoelig mensch of iemand,
die sentimenteele artikelen schrijft heet a gusher.
Guts, de maag. (S.)
Gutter. — Gutter children, zie A r a b. — Gutter-hotel, klein winkeltje
van ververschingen (Londen). — Gutter-lane, keel. b.v. All goes down
gutter-lane, al zijn geld gaat door zijn keel. — Gutter-snipe, hetzelfde
als curb-stone broker; ook hetzelfde als gutter-child.
—Outofhegr,
of gutter-bred, van lage afkomst.
Guy, slecht gekleed persoon, vogelverschrikker; beschermer (circus S.)—
To do a guy, uitvluchten zoeken, praatjes maken. — To guy, belachelijk
maken, uitlachen; bedriegen ; zich uit de voeten maken, zie h e d g e.
—Toguyascen,
trachten een acteur onder het spelen aan het lachen
te maken.
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Guzzle, onmatig eten en dronken, schrokken. — Guzzler, slok-op, gulzigaard.
Gymshoes, gymnastiekschoenen (schooljongens).
Gyp, bediende van een of meer studenten (Cambridge Univ.) zie scout.

H.
H. U., d. i. hard up, aan lager wal, niet bij kas.
Habitan, heereboer (Louisiana en Lower Canada. A.)
Habnab, luk raak, door elkaar.
Hack, huurrijtuig. Verkorting van h a c k n e y c a r r i a g e. (A.); broodschrijver. — At hack and manger, verkwistend, weelderig. — Hack-inchief, hoofdredacteur.
Hackle, de N. Amerikaansche eekhoorn. (A.)
Hackle, moed. — To show hackle, kamplustig zijn.
Hadn't ought of hadn't oughter, d. i. ought not. (A.)
Hagging, veel laten werken voor weinig geld (mijnwerkers).
Hail. — Hail-fellow well-met, familiaar, intiem. Ook als zelfst.naamw.
voorkomend. — To give anyone a hail, bij iemand komen oploopen
(sport en Univ.). — To give anyone hail Columbia, iemand in verbazing
brengen; verwoed aanvallen. — To hail from, geboortig zijn uit. (A.)
—Toraisehl,
standjes, oneenigheid veroorzaken. (A.) Zie C a i n.
Haint, verbastering van hare not en van am not of is not. (S.)
Hair. — A hair of the dog of a hair of the dog that bit you, een glaasje
sterken drank 's morgens gebruikt om de haarpijn te verdrijven ; het
moet dezelfde soort zijn als die, waarvan men den vorigen avond
dronken is geworden. — Both of a hair, aan elkaar gelijk. — Keep
your hair on, houd je bedaard, maak je niet kwaad. (S.) — To a hair
of to the turn of a hair, precies, nauwkeurig. Zie T. — To comb one's
hair the wrong way, iemand hinderen door zijn vooroordeelen, gewoonten
enz. te kwetsen. — To raise hair, zijn tegenstander verslaan, overwinnen
of verschrikken. (A.) — Without turning a hair, zonder eenig teeken
van vermoeidheid te vertoonen.
Hairpin. — That is the sort of hairpin lie is, zoo'n soort man is hi.j.
(A.) Zie fork.
Hake. — We lose in hake but gain in herring, wij verliezen aan den
eenen kant, maar winnen het aan den anderen kant ruim terug.
Half. — Half-a-bean of half-a-couter, een halve sovereign. (S.) — Halfa-bull of half-a-tusheroon, een halve crown. (S.) — Half -a-hog of halfa-grunter, sixpence. (S.) — Half-and-half, gelijk mengsel van ale en
porter. Zie ook cooper (S.); onoprecht mensch ; onopgewekt, suf. —
Half-a-stretch, zes maanden gevangenisstraf. (C.) — Half-baked, simpel,
onnoozel. Ook half-rocked en half-saved. (A.) — Half-foolish, bespottelijk; dikwijls in plaats van wholly-foolish. -- Half-gone, half gek ;
aangeschoten. — Half-mourning, met een blauw oog. (S.) — Half-
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seas-over, dronken, aangeschoten. — It isn't half bad, 't is nog volstrekt
zoo kwaad niet. Ook proper, pretty proper en tidy. Uitdrukkingen van quasi bescheidenheid. (S.) — To go off at half-cock, onvoorbereid beginnen. (A.) — To have anyone on the half-shell, iemand
in zijn macht hebben, in het nauw gedreven hebben. Zie t o a s t.
Halfpenny. — To come back again like a bad halfpenny, altijd weer
terugkomen ; gezegd van jets (iemand), dat (die) niet zeer welkom is.
— To have one's hand on one's halfpenny, op zijn hoede zijn.
Hall. — A hall ! ruimte ! maakt plaats! — The Hall, voor artisten verkorting van Music Hall; bij vleeschkoopers voor L ea denhall
Market. Zie garden.
Hallelujah lass, vrouwelijke soldaat van het Leger des Heils.
Ham-cases, broek. (S.)
Hammer. — Hammer and tongs, heftig, ruw; roekeloos. Hammermen,
hammering boxers of hammering fighters, boksers, die met veel kracht
maar filet weinig theorie er op los slaan (boksers). — Hammer of death,
vuist. — To go it hammer and tongs, er op los slaan, alle krachten
inspannen. — To live hammer and tongs, als kat en hond leven.
Hammersmith. — He has been at Hammersmith, hij heeft een flunk pak
slaag gehad. (S.)
Hammock, (hangmat), stuk grond dicht met boomen bezet. (A.)
—Themon'stpigufheramock,
de maan komt op.
(Zeem. S.)
Hand, het voile aantal kaarten dat iedere speler in de hand heeft, ook hand
of cards; gemeen soldaat (leger) ; matroos (zee); fabrieksarbeider ;
vijf stuks van een handelsartikel ; een pak tabaksbladeren ; varkenskluif;
kaartspel ; kaartspeler ; beurt om te werpen bij een balspel. — Handglasses, lorgnet, bril. (A.) — Hand-me-downs, tweede-handskleeren. (S.)
— Hand over head, op zijn gemak, zonder moeite. (P.) — Hand-round,
partij, bal, feest. (A.) — Hand-saw, venter van messen en scheermessen.
Zie c h i v-f e n c e r. (S.) — A cool hand, een brutaal mensch.
een matador in 't een of ander. Ook —Adeahntyig, A.
great hand at anything. — An old hand, iemand van ondervinding. — Hot at hand, moeilijk te besturen ; zwaar op de hand.
Ook heavy on hand; het tegenovergestelde daarvan is light in hand.
— Out of hand, dadelijk; geeindigd, over. (P.) — To be hand and glove
with, twee handen op een buik. — To be on the mending hand, aan
de beter hand zijn. (A.) — To bear a hand, een handje helpen; zich
haasten. Zie b e a r. — To drink hand to fist, zich onderling een roes
drinkers. — To get one's hand in, slag van het een of ander krijgen. —
To get of gain the upper hand, de bovenhand krijgen. (P.) — To hold
hand with, niet onderdoen voor. — To lend a hand, een handje helpen.
— To make a poor hand at, niet veel vertoonen, weinig vorderen in.
— To make no hand of, niet kunnen verklaren. — To put in hand,
in dienst nemen. — To set the hand to, zich zetten aan (een werk).
— With a high hand, aanmatigend, gebiedend. Zie verder hand s.
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Handicap, voorsprong toegestaan aan de zwakste partij, bij verschillende
wedstrijden (sport); bij wedrennen : door verschillend gewicht de kansen
gelijk maken (sport). — To handicap, op gelijke hoogte brengen ; bemoeilijken, een nadeeligen invloed uitoefenen op, de handen binden
(fig.) — That handicaps us, dat maakt ons quitte. (S.)
Handle, neus. — A handle to one's name, een titel, als Sir, Doctor, Mr.,
Lord. — To give a handle to, vat geven aan ; gelegenheid geven tot. —
To go off the handle, sterven. (S.) — To handle, handelen in (A). —
To handle without mittens of gloves, funk aanpakken, zonder veel plichtplegingen behandelen.
Hands. — Hands and feet, een Amerikaansche vloek. — Hands down,
gemakkelijk winnende (van een jockey); gemakkelijk. — Shop-hands,
winkelbedienden. — To hold one's hands, zich ergens buiten houden.
Handseller, rondreizend koopman, marskramer. Ook cheap Jac k.
Handsome. — To do the handsome thing by one, to do handsome towards
one, of to do the thing that is handsome, royaal zijn, beleefd zijn. —
Handsomely, voorzichtig, langzaam en rustig (zeem.) — To come down
handsomely, royaal zijn, over de brag komen.
Handspring, dtiikeling met behulp van de handen.
Handy. — Handy as a pocket in a shirt, zeer gemakkelijk. (A.)
Hang. — Hang-dog, gemeene kerel. — A hang-dog-look, arme zondaarsgezicht. — To hang around, in de buurt rondzwerven meestal met
kwade bedoelingen. (A.) ; in Engeland to hang about. — To hang back,
aarzelen, met tegenzin iets doen, achteruit krabbelen. — To hang fire,
ketsen (van een vuurwapen); tot geen resultaat leiden ; niet het verwachte gevolg hebben ; aarzelen. — To hang in the bell-ropes, in de
kerk een huwelijk laten afkondigen en dan het trouwen uitstellen.
aarzelen (zeem.) — To hang (on) by the eyelids,
—Tohangitewd,
aan een zijden draad hangen, in een hachelijken toestand verkeeren. (S.)
— To hang out, wonen, zijn verblijf houden. (S.) — To hang out the
besom, bij afwezigheid van de vrouw aan den zwier gaan. — To hang
up, bestelen en mishandelen ; ook hetzelfde als g a r r o t e. — To hang
up one's fiddle, van lets afzien ; ophouden met praten (neger). Zie get.
Hanging. — Hanging-bee, bijeenkomst van mannen om to beslissen over
het toepassen van de lynchwet. (A.) — Hanging Committee, commissie
van schilders tot het regelen der plaatsing van schilderijen op tentoonstellingen. — Hanging month, November. — A man hanging, in de
sportwereld: iemand die in groote moeilijkheden verkeert.
Hank. — Hank for hank, met gelijke rechten, winst enz. — To han4.,
pootje draaien, beentje lichten (worstelaars). — To have a great hank
upon one, groote macht op iemand hebben.
Hankey-pankey, beetnemerij, bedriegerij; bedriegelijk, met streken. (S.)
Hankeycher, verbastering van handkerchief (vulgair).
Hannah. — That's the man as married Hannah, dat is je ware.
Zie G 1 o's t e r.
Ha'porth, verbastering van halfpenny worth, voor een halven stuiver. —
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Ha'porth o'coppers, Habeas Corpus (rechtsk. S.) — Ha'porth o'liveliness,
de muziek in cafe-chantants en theaters van minderen rang. (S.)
poor ha'porth o'cheese, zieke]ijk, nietig mensch. (S.)
—A
Happen. — To happen in, bij toeval ergens binnenkomen; ergens even
aanloopen. (A.) — To happen upon anyone, iemand toevallig ontmoeten. (A.)
Happenings, gebeurtenissen, voorvallen. (A. couranten S.)
Happify, gelukkig maken. (A.)
Happigram, een gelukkige uitdrukking, een geestig gezegde. (A.)
Happy. — Happy as a clam. Zie c 1 a m. — Happy-despatch, zelfmoord,
speciaal bij de Japanneezen de harikiri. — Happy-go-lucky, zorgeloos,
lichtzinnig ; een zorgeloos mensch, optimist. Zie ook d o 1 e.
Hard. — Hard-bake, noga. — Hard-case, bewoner van Oregon. (A.) ;
doortrapt deugniet, in deze beteekenis ook a hard lot; zie b a d.
— Hard coal, anthraciet. (A.) — Hard-fisted, gierig. — Hard-headed,
slim ; ook 1 o n g-h e a d e d. — Hard-hit, ongelukkig in zaken (handel).
— Hard-lines, moeilijkheid ; ruwe behandeling; ongelukkige toestand.
baar geld in tegenoverstelling met papiergeld. (A.) —Hard-money,
de kern van een zaak ; dus To s t r i k e the hard
—Hardpn,
p a n is achter de waarheid komen van iets waarover lang getwist
is. (A.) — Hard pushed, hard-pressed of hard-run, in een moeilijke
positie. — Hard-shell, naam voor een zeer strenge secte der Doopsgezinden , een partij der Democraten. (A.) — Hardtack, scheepsbeschuit ,
slecht, onvoldoend voedsel. (Londen S.) — Hard up, kort bij kas, arm;
iemand, die op straat de eindjes sigaar opraapt om ze te verkoopen of
op te rooken. (S.) — Hard as nails, streng, ongevoelig, hardvochtig,
met een hard hart. — Hard as the nether millstone, ongevoelig.
schelden doet geen pijn. — In hard
—Hardwosbekn ,
condition, in goeden toestand. (Sport.) — To have a hard row to hoe,
iets moeielijks te doen hebben; een hard leven moeten leiden. (A.)
Zie h o e.
Hare. — Hare-and-hounds, spel waarbij de hares overal op hun weg
papiertjes strooien en de h o u n d s ze op het spoor daarvan moeten
vinden ; ook paper - chase genoemd. — Hare's foot, kwastje door
dames en acteurs gebruikt om zich te blanketten. — Mad as a March
hare, stapelgek. — To kiss the hare's foot, te laat komen. Ook t o
come a day after the fair en to kiss the post. — To make
a hare of anyone, iemand belachelijk maken ; iemands onwetendheid
doen uitkomen.
Hark. — To hark away, wegloopen. — To hark back, op een onderwerp
terugkomen ; voortgaan waar men heeft opgehouden.
Harness. — Harness-cask, kist of vat waarin aan boord gezouten vleesch
wordt bewaard. Ook harness t u b. — In full harness, geschikt tot
den arbeid. — To die in harness, in het gareel sterven.
Harry of Old Harry, de duivel. — To play old Harry with one, iemand
ruineeren of kwellen.
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Harry Soph, student te Cambridge, die besloten heeft in de rechten of
de geneeskunde te studeeren.
Harum scarum, wild, roekeloos ; een roekeloos mensch ; 4 paarden achter
elkaar gespannen, dit beet ook s u i c id e.
Hash, een warboel ; b.v. a pretty hash he made of i t, hij heeft
den boel mooi in de war geschopt. — To settle one's hash, met iemand
afrekenen (fig.), iemand een spaak in 't wiel steken, zijn plannen verijdelen; hetzelfde als to cook his goose, to give him his
gruel, to make mince-meat of him, to put a finger in
his pie en to hash his goose.
Haslet, hart, long en lever van een varken (spijs).
Hasty pudding, ketelkoek ; mais met melk, boter en suiker gekookt. (A.)
In Pennsylvania: m u s h, in New-York : suppaw n.
Hat, vrouwehoed (A.) ; alleen in sun-bonnet spreken de Amerikanen
van bonne t. -- A bad hat, een deugniet. — Hat work, werk speciaal
van auteurs, waar geen head (gedachte) in zit. (S.) — To go into a
hat, in de war rakers. To hang up one's hat in a house, doen alsof
men thuis was, in een andermans huis den baas spelen ; ergens zijn
tenten opslaan. ---- To talk through the hat, opsnijden, snoeven, intimideeren. (A.)
Hatband. — As cross of queer as Dick's hatband, in een kwaden bui.
Hatch, nadenken, peinzen ; volgens Farmer : zich verbazen. (A.) Ook
to ketch.
Hatches. — Tight under hatches, onder de pantoffel, onder den duim.
—Underhatcs,
in ellende, in armoede ; gestorven.
Hatchet, fooi om de kommiezen om te koopen. (A.) — Hatchet-face,
mager, scherp-geteekend gezicht. — To bury the hatchet, vrede maken. —
To dig up the hatchet, de vijandelijkheden hernieuwen. — To sling the
hatchet, ervan doorgaan, zich uit de voeten maken. — To take up the
hatchet, den strijd aanbinden. — To throw the hatchet, ongeloofelijke
Bingen vertellen, opsnijden. Hetzelfde als to draw the long
bow, to come it strong en to cut it fat.
Hate. — A hate, een weinig ; b.v. I don't care a hate, I didn't
eat a hate enz. (A.) — To hate out, boycotten. (A.)
Hatter. — As mad as a hatter, stapelgek ; zie h a r e.
Haul. — To haul over the coals, zie c o a 1 s.
Have. — To have at a person, trachten iemand te treffen. To have it
out, een twist door argument of vuistslagen beslissen, iets ten einde
brengen. — A have-at-him, een slag of stoot. In Amerika wordt t o
have in ontkennende zinnen met to do verbogen.
Haw. — To feel haw, like a fish out of water, zich onpleizierig gevoelen,
als een visch op het droge. — To haw, een paard links wenden. (A.)
Haw-haw. — To haw-haw, luid lachen ; geaffecteerd, lijmerig, haperend
spreken.
Hawk. — A hawk, bedrieger. — Between hawk, and buzzard, geen heer
of dame, en geen ondergeschikte, zooals gouverneurs en gouvernantes,
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arme bloedverwanten enz. Zie f 1 e s h. — To hawk, bekend maken,
verspreiden. — To know a hawk from a handshaw of hernshaw, nog
zoo dom niet zijn.
Hawker. — Hawker's news of piper's news, publiek geheim.
Hawkeye State, Iowa. (A.) — Hawkeyes, bewoners van Iowa. (A.)
Hawse. — To come in at of creep through the hawse-hole, den zeedienst
beginnen als scheepsjongen (zeem. term). — To fall athwart one's
hawse, in iemands weg komen (zeem. term).
Hay. — Hay-bag, wijf, vrouw. (S.) — Hay-barrack of hay-rack,, hooiberg.
(A.) — Hay-pitcher of hay-seed, prengel, boer, onnoozele bloed.
tusschen tafellaken en servet, tusschen mal
—Neithraynogs,
en dwaas. Ook between hay and grass. — To hay,
hooien. (A.) In Engel. T o ma k e ha y. — To make hay of, in de
war brengen.
Hazard, beest in 't billard. — To gain a hazard, een beest maken in
't billard.
Haze, onduidelijkheid. — To haze, een ondergeschikte in de war brengen
door onnoodige, onduidelijke en tegenstrijdige bevelen; met overwerk
straffen (matrozen) ; pretmaken (A.) ; voor den mal 'louden, een poets
bakken. (A.) Speciaal gebruikt waar men spreekt van „groenen" aan
de Universiteit.
Hazy, dom, sufferig ; aangeschoten. (S.)
He. — Who's he ? Wie is 'm? (bij krijgertje spelen). I' in he, ik ben 'm,
ik ben 't.
Head, haarpijn, verkorting van headache of van big head. B.v. it gave
me a head; kop (op een bierglas). — Head and front, de hoofdzaak.
de werkman, die door meerdere kracht den baas speelt
—Head-butlr,
over zijn kameraden. — Head-cook and bottle-washer, meid-alleen
(schertsend). — Head over heels, hats over kop, haastig. — Head-rails,
tanden (zeem. S.) — Head stall, gebreid-wollen mutsje. (A.) — Off
one's head, niet bij zijn verstand. — Over head and ears, zie e a r.
of sell a property over one's head, een bezitting koopen —Tobuy of
verkoopen zonder de bewoners daarin te kennen. — To come to a head,
tot een crisis komen. — To eat his head off, zie e a t. — To give a
horse his head, de teugels vieren; loslaten. — To give one's head for
washing, zich laten bedriegen. — To have a long head, slim, uitgeslapen
zijn. — To head, afleiden, van een onderwerp of brengen. — To head
for, koers zetten naar. — To head off, vangen (van een vluchteling
enz.), afleiden. — To head the poll, bij een verkiezing het hoogste
aantal stemmen verkrijgen. — To let a man have his head, iemand
zijn zin laten volgen. — To put a head on a person, iemand heftig te
lijf gaan. (A.) — To turn one's head, iemand het hoofd op hol brengen.
Header, sprong of val in 't water met het hoofd vooruit ; speldenknopmaker ; waagstuk (sport) ; vrijmoedig spel (tooneel) ; iedere schijnbaar
gevaarlijke sprong (theater).
Health-lift, machine voor lichaamsoefening met gewichten. (A.)
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Heap, zeer veel. — Struck all of a heap, stom van verbazing. — That's
heaps, meer dan genoeg.
Hear. — To hear as a hog in harvest, 't eene oor in, 't andere uit. — To
hear tell of, hooren spreken van.
Hearn, in plaats van heard, verl. deelw. van to h e a r. (A.)
Heart. — For my heart, al zou mijn leven ervan afhangen. — Heart
alive! goede Hemel ! — Heartbreaker, coquette ; haarlok bij vrouwen,
ook lore-lock genoemd. — Heart's ease, driekleurig viooltje. Ook genoemd
butterfly flower, kiss-me-quick, kiss-behind-the-garden-gate, love-in-idleness,
pansy, three-faces-under-one-hood, variegated violet. — His heart sank
into his boots of fell into his hose, het hart zonk hem in de schoenen.
lafhartig zijn. — To have one's heart
—Toharen'stiul,
in one's mouth, bang, verschrikt of bevreesd zijn. — To laugh one's
heart out, zich half ziek lachen. — To take heart of grace, zijn moed
voelen herleven. — Out of heart, krachteloos, verwaterd, doorweekt ;
terneergeslagen, mistroostig.
Hearty. — Hearty as a buck, door en door gezond, flunk. — My hearty,
mijn liefste, bovenste beste.
Heat, loop in een wedren ; bokspartij. — Dead heat, zie d e a d.
Heath. ,-- To come to the heath, inlichting geven omtrent wedrennen.
Heavies. — The heavies, de 2ware cavalerie.
Heavy. — A heavy book, een boek, dat weinig aftrek vindt. — Heavy
dragoons, weegluizen, zie ligh t. — Heavy in hand, zwaar op de hand.
—Heavyld,
duenna. — Heavy-man, acteur, die de rol speelt, welke
relief geeft aan de heldenrol. — Heavy-wet, bier. — Heavy-weight,
groote, sterk gespierde bokser ; renpaard, dat een zwaren jockey kan
dragen. Het tegenovergestelde is light-weight.
He-biddy, haan. (A.) Zie Gentlema n.
Hebrew-wise, in tegenovergestelden zin (omdat Hebreeuwsch van rechts
naar links wordt gelezen).
Heckle, een candidaat voor de verkiezing door lastige vragen plagen.
iemand, die zulke vragen stelt.
—Hecklr,
Hedge, zoodanig op verschillende paarden enz. wedden, dat het verlies
niet groot kan zijn. Hedging wordt ook laying-off genoemd.
boeken van laag allooi. — Hedge in samenstellingen wordt
-Hedgnot,
meestal gebruikt in de beteekenis van : laag, gemeen, verachtelijk.
Heel. — Down at heels of out at heels, in armoedige omstandigheden.
staartjes in de glazen. Zie daylight s. — Neck and heels,
—Hel-taps,
van top tot teen, in zijn geheel. — To cool of kick one's heels, zie
c o 01. — To get the heels of another, iemand achter zich laten. —
To kick up the heels, vroolijk rondspringen (S.) ; sterven. — To lay by
the heels, in boeien slaan ; machteloos maken.
Heeler, baantjesjager; iemand die staatsambtenaren lastig valt om een
betrekking, een leverantie enz. to verkrijgen. (A.)
Heft, gewicht, het grootste gedeelte van ; op de hand wegen. (A.) —
Hefty, zwaar. (A.)
10
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Hegira, iedere overhaaste vlucht.
Heifer, familiare term van begroeting van vrouwen der lagere klasse.
Hell, speelhuis. — A hell of a row of hell's own row , een helsch
lawaai.
Hello ! groet, waarop het antwoord moet zijn: hello yours el f! (A.)
Help, dienstbode. (A.) — Helping, portie voedsel. — To help a matter
in telling, een verhaal opsmukken. — To help oneself to something,
jets stelen (ironisch).
Helve. — To put the axe on the helve, den spijker op den kop slaan. —
To send the axe after the helve of to throw the helve after the hatchet,
schoon water bjj vuil gooien.
Hemp. — To have some hemp in your pocket, geluk hebben zelfs in de
meest ongunstige omstandigheden.
Hempen. — .Hempen candle, touw van den beul, galgetouw. Ook Hempen
collar en hempen cravat. — Hempen fever, dood aan de galg. — Hempen
widow, weduwe van een gehangene (oud). (S. en C.)
Hen. — Hen and chickens, zie g r a y. — Hen-biddy, kip. (A.) — Henfrigate, schip waarop de kapiteinsvrouw het hoogste woord heeft.
eieren. (A.) — Hen-party, (A.), hetzelfde als goose-part y. —Hen-fruit,
overdreven angstig op kleinigheden—Asfuyahenwitock, ;
lastig bezorgd om. — Like a hen on hot grits, zie fidget y. — To
sell one's hens on a rainy day, met verlies verkoopen.
Here. — That's neither here nor there, dat doet niets ter zake. — Here's
to you! op je gezondheid! — De lagere klasse plaatst dikwijls here
tusschen een aanwijzend voornaamw. en het volgende zelfst. naamw.
b. v. This here gent.
Herod. — To out-Herod _Herod, alle grenzen van levenmakerij, opsnijderij
enz. te buiten gaan. (P.)
Heroics. — To go into heroics, bombast spreken.
Herring. — Blown herring, gerookte bokking. — Caller herring, versche
bokking. — Red herring (bokking), soldaat. (S.) — The herring-pond, de
Atlantische Oceaan; de zeeen tusschen Australia en Engeland. Ook
The Big Ditch en Duck-pond. (A.) — To be sent across the herring-pond,
gedeporteerd worden. (S.)
Hessian, politieke huurling. (A.) — Hessian fly, een insect, waarvan de larve
verwoesting aanricht in de graanvelden. (A.) — Hessians, verkorting
van Hessian-boots, verlakte kaplaarzen.
Het, verleden tijd 'van het werkw. to heat. (A.) — The building is all
het up, het gebouw heeft centrale verwarming of overal stookplaatsen.
(A.) — She doesn't like to have „vittles het over", zij houdt er niet van
het eten te laten opwarmen. (A.)
Hetch, zie hatch.
Hiccatee, een rivierschildpad. (A.)
Hie Jacet, grafzerk.
Hickery-pickery, verbastering van h i e r a p i c r a, een mengsel van
gelijke deelen gestampte kaneelbast en aloe.
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Hickory, walnotenboom, bekend om zijn taai, elastisch hout. (A.) ; taai,
vasthoudend, onbuigzaam, b. v. a hickory r e p u b l i c a n. (A.)
—Hickorysht,
blauw gestreepte katoenen blouse veel door werklui gedragen. (A.) — Old Hickory, Generaal Andrew Jackson. (A.)
Hicksite, volgeling van Elias Hicks, een Amerikaansch Quaker, die zich
in 1827 van de hoofdsecte afscheidde. (A.)
Hide. — To curry, to dress of to tan a person's hide for him, zie c u r r y.
— Hide-rope, karwats, leeren zweep. (A.)
Hiding, pak ransel (schooljongens).
High, adellijk, een weinig bedorven ; uitstekend, geestig. (S.) ; verwaand, snoevend; opgewekt, levendig. — High and dry, hoog en
droog, veilig, boven peil; de Orthodoxe geestelijkheid op het eind der
vorige eeuw, tegenwoordig vaak the High Church; de L o w
Church wordt the Low and slow genoemd, terwijl de Broad
Church dan the Broad and Shallow heet. — High-binder,
verrader, schelm, levenmaker, twistzoeker. Oorspronkelijk : Chineesch
rechercheur. (A.) — High Church, streng Episcopaalsche kerk, die
beweert dat de priesters de macht van absolutie hebben en haar
doop wedergeboorte is. — High-Cockelorum jig, het katje van de
baan. — Highfalutin', of hifalutin, bombast; bombastisch, geaffecteerd;
als het politieke bombast is, heet dit in Amerika ook spread-eaglism.
— High-flier, alles wat boven het gewone is, b.v. een vlug student, een
extra sneltrein, enz. — High-fly, bedelarij door middel van sluwe
bedelbrieven. (S.) — High-flyer, een fatsoenlijk gekleede bedelaar, of
zwendelaar; iemand, die met bedelbrieven rondloopt (S.); Turksche
schommel; opgeschikte straatmadelief. — High-heeled, trotsch. (A.) —
High-jinks, groote pret, groote feestelijkheden, een dolle boel.
—High-lvn,
woning op een dakkamer (S.); lekker eten, goed leven. —
High-low, halve geregen bottine. — High old time, jolige, prettige tijd. —
High-stepper, paard, dat de pooten hoog optilt; iemand, die „aanstellerig" loopt of zich zoo gedraagt. — High-strikes, verbastering van
hysteric s. — High-tea, thee met koud vleesch, groente, gebak, enz., in
plaats van middagmaal gebruikt. — High-water mark, lijn tusschen het
schoone gezicht en den ongewasschen hals (vooral bij kinderen).
—High-wne,
zuivere alcohol. (A.) — How's that for high, die is goed.
he? Hoe vindt je die? ; vindt je dat niet eenigszins bedorven? (A.)
Zie s t e e p. — To be on the high horse, —How'sthafrig-e? of
the high ropes, of to ride the high horse, trotsch en hoogmoedig, arrogant zijn. — To have on one's high-heeled shoes of boots, een hoogen
toon aanslaan. (A.) — With a: high hand, aanmatigend, uit de
hoogte.
Hilary term, een van de 4 zittingstijden der Engelsche gerechtshoven
(11 Jan.-31 Jan).
Hill, een plantengroep met de aarde er omheen opgehoogd. (A.)
Hilt. — To live up the hilt, een vroolijk leventje leiden. — To prove
something up to the hilt, iets onweerlegbaar en duidelijk bewijzen.
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Hinge. — Hinge-and-pluck, hart, long en lever van een geslacht varken
(slagers). — Off the hinges, in verwarring.
Hip. — A hip, verkorting van hypochondria c. — Hipped, terneergeslagen, melancoliek. — To hip, melancholiek maken, ontstemmen,
hinderen. Zie h y p.
Hired. — Hired girl, man of woman, dienstbode, meid of knecht. (A.)
—Hiredgf,
lijkbidders, aansprekers, enz.
Hist, verbastering van hois t. — Give us a hist, help eens een handje.
Hit. — A great hit, een meevallertje; een groot succes. — To hit it off
together, samen goed over weg kunnen. — To hit off; iets goed raden ;
kort en duidelijk beschrijven ; het vereischte aantal runs" in cricket
maken. — To hit out, bij geluk iets doen ; recht voor zich uit slaan,
flunk er op losslaan (boksers).
Hitch. — A hitch, tijdelijke hulp in een moeilijkheid. — There is some
hitch, er is een kink in de kabel. — To hitch, goed met elkaar over
weg kunnen ; bij elkaar behooren ; een compagnieschap aangaan (A.) ;
samen trouwen (A.), ook to hitch horses of t o hit c h
together.
Hittites, boksers van beroep.
Hive, hooge dameshoed.
Iliirites, de studenten van St. Bee's college, Cumberland.
Ho. — There is no ho in him, hij weet niet van ophouden. (A.)
Hob, looper van een slee. (A.) — To hob-and-nob, gezellig een glaasje
samen drinken, klinken ; de hoofden bij elkaar steken ; in overeenstemming met iemand handelen.
Hobbadehoy, hobbledehoy of hobbletehoy, jongmensch, tusschen 13-18
jaar ; tusschen tafellaken en servet. Zie h a y.
Hobble, onaangenaamheid, moeilijkheid. Iemand wordt gezegd to be in
a hobble als hij zich heeft schuldig gemaakt aan een overtreding van de
maatschappelijke wetten. — To be hobbled, van dieren : met de voorpooten samengebonden zijn ; rechtsingang verleend krijgen tegen.
Hobbler, lichte cavalerist, die op een hobby (1) rijdt.
Hobby, sterk, vlug paard van gemiddelde grootte ; telganger; stokpaardje ;
domoor, sukkel. In deze 3 laatste beteekenissen ook hobby horse.
Hobson's choice, geen keus. Naar Tobias Hobson, een stalhouder te
Cambridge, die zijn klanten schijnbaar liet kiezen, maar per saldo
geen ander paard gaf dan dat wat aan de beurt was.
llob's pound. — To be in hob's pound, in onaangename positie verkeeren,
moeten boeten voor een dwaasheid.
Hock-dockies, schoenen. (S.)
Hocks, de voeten en enkels.
Hocus, bedrieger; bedrog ; sterke drank, waarin een bedwelmend middel
is gedaan. — To hocus, bedriegen ; knoeien in ; sterken drank bedwelmend
maken ; iemand bedwelmen, met het doel hem te bestelen.
Hod, kolenschep. (A.)
Hodge, Boer, prengel.
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Hodman, leerling van Westminster school, die toegelaten wordt tot

Christ Church, Oxford. (S.)
Hoe. — Hoe-cake, geroosterde of gebakken maIskoek, die somtijds op een
schoffel (h o e) gebakken wordt. (A.) — A long row to hoe, een moeilijk
werk. (A.) — To hoe one's row, zijn werk doen. (A.) Zie h a r d.
Hog, shilling; ook beong, bob, breaky-leg, deener, gen, levy, peg, stag,
teviss en twelver (C. en S.) ; een zilveren muntstuk ; verdierlijkt mensch.
-- Hog and hominy, boerenkost in W.-Amerika, bestaande uit varkensvleesch en mats. (A.) — log in armour, onbeholpen mensch, die zich
in zijn mooie kleeren Diet weet te bewegen. — Hog in togs, ordinair
mensch, die overdreven opgeschikt is. — Hog-shearing, veel levee om
niets. — Hog wallows, kuilen in den grond van prairies. (A.) Ook
Buffalo wallows genoemd. — Hog wash, slechte whisky, slechte
drank. — Like a hog in a squall, buiten zichzelf van angst. (Zeem. S.)
— To go the whole hog, zie g o. — To hog, schrokken, gulzig
eten. (A.)
Hoggers, kousen zonder voeten, door mijnwerkers gedragen.
Hogmagundy, sexueele gemeenschap. (Burns.)
Hogmanay, hogmany, hogmena of hagmena, Oudejaarsdag of avond; feestje
of geschenk op dien dag gegeven (Schotsch).
Hogo, walm, stank. Ook f o g o.
Hogshead, vat, inhoudende 100— 140 gallons. (A.) In Engeland houdt
een hogshead 52 1/2 imp. gallons in.
Hoi polloy, zij die een graad behalen zonder honours (Univ.) ; het
proletariaat.
Hoist, winkeldief (C.) val. (A.) — Hoist with of by one's own petard, met zijn
eigen wapenen verslagen. (P.) — To hoist the blue flag, herbergier of
vischhandelaar worden. — To go upon the hoist, openstaande ramen
inklimmen. (C.)
Hoisting, het bestelen van winkels. (C.)
Hold. — Hold hard ! houd op ! — Neither to hold nor to bind, in de
hoogste mate opgewonden. — To hold a penny, om een kleinigheid
wedden. — To hold by, goedkeuren, steunen , ook t o hold wit h.
— To hold one in hand, iemand aangenaam bezig houden, ter wille
van voordeel, dat men van hem hoopt te trekken. — To hold over
anyone, in bluff de beste kaarten hebben. (A.) — To hold the
market, effecten op prijs houden. (A.) — To hold up, met geweld berooven. (A.) — To hold up one's end of the line of of the rope, deelnemen aan een gesprek. (A.) — To hold water, steek houden. — To
hold wool for a woman, zich naar de luimen eener vrouw schikken.
Holden, het verl. deelwoord van to h o 1 d. (A.)
Hole. — Bole-and-corner, geheim, slinks, heimelijk, ter sluiks. — In a
hole, in een moeielijke positie. — To be in the hole, bij het kaartspel
in de minus zijn. — To make a hole in the water, in het water springen
(schertsend). — To pick a hole in of in one's coat, critiseeren, bevitten.
To put one's foot into a hole of in it, er in loopen ; zie f o o t.
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Holiday. — Blind man's holiday, zie b l i n d. — St. Crispin's holiday,
de Maandag der Maandaghouders.
Holing axe, smalle bijl om gaten in palen te hakken. (A.)
Holler, verbastering van h o 110 a, schreeuwen of van h o 11 o w, hol.
Hollow. — To beat hollow, all hollow of to leave nowhere, zie b e a t.
Holp of holpen, verl. tijd en verl. deelw. van to help. (A.)
Holus-bolus, hals over kop. (teem. S.)
Holy. — By the holy poker! alle duivels ! — Holy-Joe, scheepsgeestelijke.
— Holy land, Seven Dials. (C.) — Holy-water clerk, arme geleerde.
waperistok met ijzeren punten. — _More holy
—Holywaterspink,
than righteous, vol gaten (schertsend).
Home. -- An at-home, receptie in den namiddag voor alle vrienden en
bekenden ; gezellig avondpartijtje. — At home with, familiaar, op vriendschappelijken voet, zonder cQmplimenten. — Home-bird, huishen.
—Homelt,
stuk grond, waarop een woning staat, met het omlig gentle land.
(A.) — Home spun, iemand met een alledaagsch gezicht. — To bring
oneself home, terug winnen wat men verloren heeft, zich er weer
bovenop werken. — Zie h u m.
Homely, alledaagsch, niet mooi en niet leelijk ; leelijk. (A.)
Honest. — Honest injun .1 term waarmee men iemand aanspreekt ; term
om te verzekeren, soort van vloek. (A.) — To turn an honest penny of
to earn an honest shilling, geld verdienen door prostitutie. (S.)
Honey. — My honey, mijn waarde, mijn lieve. — Honey-dew, een soort
van tabak gedrenkt in suikerstroop en tot pakken geperst. — To honey
fogle of to honey fuggle, bedriegen, afzetten.
Honour. — Honour bright ! op mijn woord van eer ! — To do the
honours, de honneurs waarnemen.
Hoodlum, een ruwe, gemeene kerel (California). Ook fruitverkooper. (A.)
Hoof. — To beat the hoof, to hoof it of to pad the hoof, loopen, te voet
gaan ; zie beat.
Hook, buitenkansje, voordeeltje ; zakkenroller. (S.) — Above one's hook,
boven iemands begrip of macht. Zie above. — By hook or by crook, zie
crook. — Hook it! Take your hook! of Sling your hook ! pak je weg !
in verwarring ; dood ; op zij gezet ; afgedankt. — On one's
—Oftheoks,
own hook, op zijn eigen houtje. — To angle with a silver hook, visch
op de markt koopen en voorgeven ze gevangen te hebben. — To fish
with a golden hook, omkoopen, ook hetzelfde als het voorgaande.
stelen. — To hook it, zich uit de voeten maken. — Yes, with
—Tohk,
a hook at the end, toestemming met eenig voorbehoud ; belofte die men
niet denkt na te komen; ook over the left en all round my hat.
Hooker, schip (teem. term).
Hook(e)y. — By Hook(e)y ! bij alle heiligen ! — Hookey Walker, zie w al k er.
Hookum. — What's the hookum ? welke oefeningen zullen morgen gehouden
worden ? (leger S.)
Hoop. — To go thro' the hoop, zich failliet verklaren (handel). — To hoop
anyone's barrel, iemand flunk afranselen.
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Hoople, hoepel. (A.) — To roll hoople, hoepelen. (A.)
Hoosier, bewoner van Indiana. (A.) — Hoosier State of Hoosierdoin,
Indiana. (A.)
Hooter, heelemaal niets. (A.)
Hop, dans. — Hop (ball), bal in cricket die met kleine sprongen naa r de
wicket komt. — Hop merchant, dansmeester. — Hopping Giles, zie
G i 1 e s. — Hop out of kin, kind dat niet naar een der ouders of familieleden aardt. — To catch a young man on the hop, een jongmensch
weten te bekoren (van dames gezegd). — To hop in, binnenkomen.
—Tohptewig,
wegloopen (speciaal voor schuldeischers) ; sterven. In
de laatste beteekenis o.a. ook To cave in, to give up the ghost, to give up
of in, to join the majority, to fall asleep, to kick the bucket, to lay
down one's knife and fork, to be snuffed out, to throw up the sponge
en pegging out. — To set a man on the hop, iemand kwaad maken.
Hopeful. — Young hopeful, veelbelovende (!) zoon des huizes ; jongmensch,
die nogal vroolijk leeft.
Hopper, danser ; trichine ; kaasmijt ; goederenwagen die van onderen
kegelvormig toeloopt. (A.)
Hopping. — Hopping mad, woedend. (A.)
Hoptics, oogen. (S.)
Horn, riool. (A.) — His horn is exalted, hij is trotsch en gelukkig. (P.)
Horn-bug, gehoorndekever. (A.) — Horns of a dilemma, zie d i 1 e m m a.
— To crawl out of the little end of the horn, er ongelukkig of komen ;
zie c o m e. — To draw in one's horns, voorzichtig worden in wat men
zegt ; lagere eischen stellen. — To lower one's horn, zich vernederen,
een trapje lager komen. — To show one's horns, de gespleten hoef
laten zien. — To take a horn, een borreltje drinken. (S.)
Hornet, onaangenaam mensch. — To bring of raise a hornet's nest about
one's ears of to poke one's head into a hornet's nest, zich last en verdriet aanhalen (hoofdzakelijk door bemoeizucht).
Hornpipe (horlepijp). — Every word savours of pigtail and hornpipe, ieder
woord verraadt den matroos.
Hornswoggle, onzin. (S.)
Horrors. — The horrors, delirium tremens ; neerslachtigheid, die op dronkenschap volgt ; zwaarmoedigheid ; zie b 1 u e.
Horse. — Dark horse, zie d a r k. — Dead horse, zie d e a d. — Horse,
bankbiljet van vijf pond ; hoogmoedig zeeofficier ; werk, dat betaald is
voor het is afgeleverd. — Horse-buss, harde, klinkende zoen. — _Horsec2r, tramwagen. (A.) — Horse-chanter of chaunter, iemand, die oude
paarden opkoopt en ze door kunstmiddeltjes weer weet op te knap pen.
— Horse-faker, paardenkoopman. — Horse-flesh, paarden (sport).
—Horse-gdmth,
groote, sterke vrouw. — Horse-laugh, ruwe, harde
lath. — Horse-marine, sukkel, sufferd. — Horse-milliner, cavalerist, die
als soldaat niet veel waard is (Scott). — Horse-nails, geld (S.) ; zie
d u s t. — Horse-play, katjesspel. — Horse-rail-road, tramweg. (A.)
—Horse-ad,
rijweg. — Horse-shoe, soort van krab (A.) ; in het Engelsch
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king -crab. — Horse-stinger, horzel. — _Horse's meal, eten zonder
drinken. — On one's high horse, zie h i g h. — One-horse, klein, gering.
onbeteekenend. (A.) — The Black Horse, het 7de regiment dragonders ;
ook the Strawboots en the Blacks. — The Blue Horse, het
4de regiment dragonders. — The Green Horse, het 5de regiment dragonders. — The White Horse, het vroegere 8ste regiment infanterie,
dat tegenwoordig heet The King 's (naar hun standaard). — They
cannot draw, set of hitch horses together, zie h i t c h. — To die in
a horse's nightcap, gehangen worden. (C.) — To flog a dead horse, zie
d e a d. — To horse, zich laten betalen voor werk, dat nog niet is afgeleverd (S.) ; afranselen ; te paard stijgen.
Horsey, naar den stal riekend ; in amazonen kleeren ; met manieren als
een jockey. — Horsey man, iemand, die de manieren van een jockey
of een paardenkooper heeft aangenomen.
Hose, kousen. (A.) Ook long socks. Het woord stockings is shocking.
Hoss, verbastering van horse; man, speciaal moedige, sterke man. (A.)
Old hoss, kameraad, makker, ouwe jongen. (A. S.)
Hot. — Hot brandy, heete cognac groc. — Hot coppers, haarpijn. — Hot
cockles, zie cockle s. — Hot-foot. spoedig, vlug, snel. — Hot member,
opvliegend mensch, ook awkward c u s t o m e r. — Hot tiger, mengsel van sterk gekruide ale met sherry (Oxford). — In hot water, in een
staat van ongerustheid, voortdurende angst of moeilijkheid. — To give
it one hot and strong, iemand een flunk standje maken, flunk afranselen.
Hour. — The small hours, de eerste drie wren na middernacht. — To
keep good hours, bijtijds thuiskomen, vroeg naar bed gaan.
House, vierkant op een schaakbord ; theater ; toeschouwers. — A house
to let, weduwe. (S.) — As safe as houses, volmaakt veilig. — Housefarmers of house-knackers, huisjesmelkers (Londen). — Rouse-flag, particuliere vlag van scheepseigenaren. — House of call, huis waar werkgevers en werkzoekers bijeenkomen. — House of commons, W. C.
privaat. (S.) — House-surgeon, intern geneesheer in een hospitaal.
eerste gezellige bijeenkomst in een nieuw of een nieuw
—House-warming,
betrokken huis. — Like a house on fire, snel, uitstekend, vlug. — The
House, het armhuis ; theater ; het parlement ; de beurs (city). — To be
in possession of the House, zie f 1 o o r. — To bring down the house,
algemeen applaus en enthousiasme opwekken. — To throw the house
out of the windows, door overmaat van vreugde alles in de war gooien.
Housekeep. — To housekeep, huishouden. (A.)
Housen stuff, meubelen en huishoudelijke artikelen. (A.)
Hove. — Hove, verl. deelw. van to h e a v e. (A.) — Hove-down, bedlegerig (zeem.)
lovelier, strandvonder (zeem.)
How. — How-do? of How-de-do? verbastering van How do you d o.
— Here's a pretty how-do-you-do! dat is een mooie boel ! (ironisch).
zie f i s h. — How-came-you-so ? dronken. — Flow much ? Satirische
vraag om aan te duiden dat de spreker een dwaas lang of geleerd
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woord gebruikt heeft. B.v. Do you know xylopyr o graphy?
— Xylo how much? — How's that for high, zie high. — How's
that for high tea, zie s t e e p.
Howdy, verbastering van ho w do y o u do? (A.)
Ho wler, domme foot. — To go a howler, veel verliezen (sport).
Ho wling, infaam, colossaal, zeer groot. (S.) Zie b a g s.
Hoxter, binnenzak. (S.)
Hub. — Hub of hubbie, verkorting van h u s b an d, liefkoozende naam.
— The hub of the solar system of of the universe, de voornaamste stall
van de wereld. Boston in Massachusetts wordt zoo door de
Amerikanen genoemd.
Hubble-bubble, Indische tabakspijp met waterzak.
Huckleberry, boschbes. (A.) — In Engeland w h o r t 1 e b err y.
Huff, streek, beetnemerij (S.) ; kwaad humeur. — Huffed, verstoord,
beleedigd. — Huffy, prikkelbaar. — To huff, hinderen, beleedigen ; in
het damspel een schijf blazen (wegnemen), vandaar s t a n d i n g the
h u f f, met opzet niet een damschijf nemen. — To take the huff, kwaad
worden.
Hug. — To hug oneself, zich verkneukelen. — To hug the shore, zoo
dicht mogelijk bij de kust blijven (zee). — To hug the wind, alle zeilen
strijken (zee).
Hugger-mugger, beimelijk ; wanordelijk door elkaar, slordig. — To hugger-mugger, in den doofpot stoppen ; in het geheim handelen. (A.)
Hulk, blijven dralen in de hoop ge1nviteerd to worden. (S.) — A great
hulking fellow, een groote, grove, lompe vent.
Hull, huls van koren; de steel en het groen van een aardbei , slechte
uitspraak van whole; onthulzen. (A.) — Hully = who 11 y.
Hullabaloo of hollabaloo, helsch lawaai. In Ierland pullalue.
Hum, sterk (C.); sterke ale met spiritualien vermengd ; een bedrieger;
verkeerde uitspraak van h o m e. (A.) — Hum-box, kansel. (S.) — Hums,
kerkgangers. (S.) — To hum, verkorting van to humbug; goede
zaken doen (gezegd van publieke vermakelijkheden). — To hum = a t
h o m e. (A.) — To hum-and-haw of to hum and ha aarzelend spreken,
uitvluchten zoeken, zie haw-ha w. — To make things hum, Leven in
de brouwerij brengen. (A.)
Human. — A human, verk. van a human b e i n g. (A.)
Humble. — A humble cow, een koe zonder horens. — To eat humble
pie, zie e a t. — Humbly = homel y. (A.)
Humbug, beetnemerij, onzin; bedrieger; praatjesmaker ; beetnemen, bedriegen.
Humdrum, eentonig, vervelend ; saai mensch ; eentonige spraak.
Humming, sterk (van ale). — Humming ale, sterke en schuimende ale,
ook humming October genoemd.
Hummock, vruchtbaar land met veel timmerhout. (A.)
Humour. — To deal in low humour, platte aardigheden verkoopen. —
To humour a person to the top of his bent, iemand in alles toegeven.
Hump, kwaad humeur, neerslachtigheid. — To give one the hump, iemand
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kwaad maken. Zie back en d a n d e r. — To have the hump, slecht
geluimd zijn ; ook to have one 's hump u p. — To hump, knoeien,
broddelen, bederven; zich haasten. (A.)
Humphrey, zie d i n e.
Hundred. — Not a hundred miles off, vlak bij, op de plaats zelf ; ook als
tijdsbepaling : niet ver van.
Hung, opgehangen (ook v. menschen). (A.) — Hung-beef, vleesch, dat ge.
zouten en gedroogd is. (A.) Ook Chip-bee f. — Hung on wires,
onrustig, zenuwachtig.
Hungry. — Hungry as a dog, a hawk, a hunter, a kite, a wolf, zoo
hongerig als een wolf, zie graven en d r u m. — Hungry dogs will
eat dirty pudding, zie d o g. — Hungry evil, geeuwhonger.
Hunker, een conservatief-democraat. (A.)
Hunkey of hunky, goed, uitstekend.
Hunkidorum of hunkidori, een uitstekend iets, iets dat zeer gewenscht is. (A.)
Hunks, gierigaard, vrek, egoist.
Hunt-counter, domoor ; iemand, die altijd fouten maakt.
Hunter, jagershorloge. — liunter-pitching, hetzelfde als c o c k s h y, z.d.
Hunting-shirt, blouse of hemd door prairiejagers gedragen. (A.)
Hurdy-gurdy, zweefmolen.
Hurling, het spel, dat in Engeland hockey genoemd wordt (Iersch).
Hurra's nest, verwarring. — A nice hurra's nest you've made of it, je
hebt den boel mooi in de war gestuurd (term speciaal door vrouwen
gebruikt). (A.)
Hurricane, groote partij, groot feest. Ook d r u m. — Hurrycane-deck,
dek boven de hutten van een rivierstoomboot . (A.)
Hurry. — Hurry up ! maak voort ! haast je wat ! Ook hurry up t h e
cake s. (A.) Ook D o n't hurry H o p k i n s. (ironisch).
Hurrygraph, brief in haast geschreven, of schets in haast gemaakt. (A.)
Hurryment, haast, verwarring, overhaasting. (Z. A.)
Husband. — Husband's boat, stoomboot, die Zaterdags van Londen naar
Margate gaat. (S.) — Husband's tea, zeer slappe thee. — Ship-husband,
matroos, die op het schip blijft wanneer het in een haven ligt.
Hush, doodslaan. (C.) — Hush-mush, gluiperigheid. — Rush-shop of hushcrib, kroeg zonder vergunning. (S.) — Hush up ! stil ! (A.)
Husking-bee, bijeenkomst van boeren om de mais van een hunner to
wannen. (A.) Ook h u s k i n g.
Hussiff, naai-necessaire.
Hustle, zich haasten, iemand haasten, zich druk maken. (A.)
Hutkin, vinger van een handschoen gebruikt als bedekking van een zeeren
vinger.
Hinter, geld. (S. en C.)
Hyp, Hypo, of Hips, verkorting van hypochondria, zie blue en h i p. —
Hyno-y, verkorting van Hypochondriac.
Hyper. — To hyper, bezig zijn.
Hyperion, Labrador thee. (A.)
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Hyphenated Americans, Amerikanen van vreemden oorsprong als GermanAmericans, Irish-Americans etc. (A.)

Hypnobate, slaapwandelaar. (A.)
Hypothecate, hypotheek nemen op. (A.)
Hypped, zie hipped.

I.

I. R.

B., Irish Republican Brotherhood, de Fenians.
Ice. — Ice-boat, ijsbreker ; soort van ijsslede in den vorm van boot, die
door den wind wordt voortbewogen. (A.) — Ice-saints of frost-saints,
de heiligen wier dagen vallen tusschen 11-14 Mei.
Ichabod, 't is uit er mee ! het is gedaan ! Ook verbasterd tot I k y b o d.
Idea. — Idea-pot, hoofd. (A. en S.)
Identiscope, levensgroote photographie.
Idiot-fringe, poneyhaar (bij fabrieksarbeidsters enz.).
Idler, iemand die niet de hondenwacht behoeft te houden. (zee).
If. — She's fifty, if she is a day, zij is vijftig jaar als een dag. —
Not if I know! dat kan je denken ! (Ironisch).
Ikey, Joodsche heler, Jood ; woekeraar ; leep, slim. (S.)
Ile. — The nine iles (oils) een populair wrijfmiddel. — To strike ile
(= oil), een buitenkansje hebben, voorspoedig zijn, geluk hebben, een
zaak aanpakken, die onverhoopte voordeelen afwerpt. (A.)
Ilk. — Of that ilk, afkomstig van de plaats die denzelfden naam draagt
b.v. Staunton of that ilk = Staunton of Staunton. Vaak verkeerd
gebruikt in de beteekenis van : van denzelfden naam of dezelfde soort.
Ill, kwaadaardig; gemelijk, immoreel. (Zuid-West A.)
Illy, in plaats van ill. (A.)
Immediately, in plaats van as so on a s, zoodra. (A.)
immense, zeer goed (A.) ; prachtig, grootsch. (S.)
Immensikoff, pelsjas, met bonten kraag en opslagen.
Imperence, in plaats van impertinence of van impertinent
fellow (S.)
Imperent, in plaats van imp er t in e n t. (S.)
Impertinence, wetsterm voor datgene in eene beeedigde verklaring, dat
niets met de zaak te maken heeft (rechtsterm).
Impo, verkorting van imp o s i t i o n, strafwerk (schooljongens).
Importunacy, in plaats van importunity. (A.)
Improve. — To improve the occasion, een zedeles putten uit een gebeurtenis. — To improve the shining hour, profiteeren van de gelegenheid.
Improvement, de moraal, die op een preek volgt (A.) ; belangrijke verbeteringen, of uitbreiding, zie b et t er m e n t s. (A.)
In. — In course, in plaats van of c o u r s e. — In drink, in spirits of in
liquor, dronken. -- In for a penny, in for a pound, nu het gevaar
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toch even groot is, komt het op wat meer of minder niet aan, ook a s
well be hung for a man as for a sheep. — In for it, in een
gevaarlijke, hachelijke positie, ergens niet of kunnen, „er bij" zijn.
in voorarrest. — In the wind, dronken (zeem. S.) — in
—Inforpate,
with a person, op vriendschappelijken voet met iemand, in een schuitje
met. — The ins and outs, degenen, die aan het bestuur zijn en de
oppositie. — The ins and outs of the matter, alle bizonderheden, het
fijne van een zaak. — To be in, wicketkeeper zijn bij cricket; verkorting van to be in possession (rechtsk. S.) — To go in, het ministerie aanvaarden ; den wicket overnemen (cricket).
I n 'ards of Innard, ingewanden, inwendige organen. (A.)
Inaugural, verk. van inaugural address, inwijdingsrede. (A.)
Inch. — By inch-meal, bij stukjes en beetjes. — Inch-stuff, plank van
1 inch dikte. — To be beaten, flogged, thrashed within an inch of one's
life, zie b e a t.
Incident, onderhevig aan. (A.)
Incog, dronken ; verkorting van i n c o g n i t o.
Incorporator, soort van flesch, waarin de benoodigdheden zijn om sla
aan te maken.
Inculpate, beschuldigen. (A.)
Indeedy, in plaats van . i n d e e d. (A.)
Independence day, de 4de Juli. (A.)
Indescribables, broek, pantalon. Ook inexplicables, inexpressibles, unmentionables, unutterables, unwhisperables en sit-upons.
Indian. — Indian bread, brood van mais en rogge, ook Boston bread
en r y e-a n d-I n d i a s. (A.) — Indian corn, mais. (A.) — Indian file, een
voor een, achter elkaar. (A.) — Indian gift, geschenk waarvoor men
een grooter verwacht; geschenk, dat men naderhand weer terug wil
hebben. (A.) — Indian hating, felle haat. (A.) — Indian liquor, de
slechtste whisky, vermengd en aangelengd met scherpe stoffen en kleurmiddelen. (A.5 — Indian reservation of reserve, strooken grond, die
den Indianen tot verblijfplaats zijn aangewezen. (A.) — Indian summer,
warme nazomer. (A.)
Infantry, kleine kinderen (schertsend). — Light infantry, vlooien. (S.)
Inflationists, zij, die voor grootere uitgifte van papiergeld zijn. (A.)
Infliction, moeilijkheid, last, plaag.
Infra dig, verkorting van infra dignitatem, beneden iemands waardigheid.
Infract, inbreuk maken op. (A.)
Infumation, drogen door rook, rookerij. (A.)
Injun, verbastering van Indian. (A.)
Injunct, bevel (injunction) uitvaardigen. (A. wetsterm).
Ink. — Ink-slinger, broodschrijver, journalist (A.) ; in Engeland : pennya liner. — Ink-spiller, slecht schrijver:
Innings, tijd of beurt bij het cricket om den wicket te verdedigen (sport) ;
winst, geluk; land, aan de zee ontrukt ; tijd dien iemand aan het staats-
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bestuur is. — A good innings, een voorspoedige tijd in zaken. — Re's
had a long innings, hij heeft langen tijd goede zaken gemaakt.
Innocent. — Massacre of murder of the Innocents, het intrekken van
alle wetsvoorstellen tegen het einde van de zitting van het Parlement,
wegens gebrek aan tijd om ze to behandelen.
Inside, ingewanden , passagier die „binnen" zit. — Inside lining, maaltijd,
eten, voedsel. — Inside of, inplaats van within bij tijdsbepalingen ,
b.v. inside of an h o u r, binnen het uur. (A.) — Inside-track, de
kortste weg tot succes. (A.) — To get of have the inside track of
anything, weten hoe de boel in elkaar zit. (A.)
Installation, installatie van een beroepen predikant. (A.)
Instantly, in plaats van as soon as. b.v.: Instantly he saw u s, h e
crossed the street.
Institution, gewoonte, gebruik , lets dat er bij behoort; onafscheidelijk
deel van het groote geheel. (A.)
Insurrect, in opstand komen. (A.)
Instruct. — To instruct out, op hoog bevel van een staatsambt on tslaan (A.)
Instrumentoon, kwispedoor. (A.)
Intelligence-office, informatie-bureau voor dienstboden. (A.)
Interfere, ruw behandelen, mishandelen, aanvallen. (A.)
Interior. — Department of the Interior, Departement van Binnenlandsche
zaken. (A.)
Intermediate. — Intermediate schools, middelbare scholen.
Internationalize, internationaal maken.
Interval of Intervale, alluviale grond aan de oevers van een rivier. (A.)
Into. — To drop, pitch of slip into a man, iemand aanvallen.
Invite, in plaats van invitation, uitnoodiging.
Involvement, verwikkeling.
Inwardness, het doel, belang. (A.)
Ipsal dixal, verbastering van ipse dixit, verzekering die door niets gestaafd is.
Irish, kwaad humeur. (A.) — Irish apricots, aardappelen. (S.) — Irish
brogue, het Iersche dialect. — Irish cockney, kinderen van Iersche
ouders, die in Engeland geboren zijn. — Irish horse, pekelvleesch (zee).
— Irish legs, beenen, waarvan de kuiten tot dicht bij den enkel doorloopen. — Irish stew, hutspot van vleesch, uien en aardappelen.
cachot (leger). — You're been to an Irish wedding,—Irishtea, I
see, gezegd tot iemand die een blauw oog heeft.
Iron. — An inch of cold iron, steek met een dolk of zwaard. (P.)
Pittsburg. (A.) — Iron doublet, gevangenis. (C.) — The iron
—IronCity,
had entered into his soul, het brak zijn geestkracht, hij voelde de smart
het diepst. (P.)
Irrigate, een slokje nemen. (A.)
I should smile, uitroep van verwondering of ongeloof. (A.)
Island, met boomen begroeid land in het midden van de prairie. (A.)
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Issue. — To join issue, niet eens zijn met, bestrijden. (P.) — To join
issues, een zaak door het gerecht laten beslissen. (P.)
Isthmus of Suez, de overdekte brug van St. John's College, Cambridge,
die het college verbindt met de tuinen aan de overzijde van de rivier
(Univ. S.) — Suez is een woordspeling op sus, zwijn, daar de studenten
van dit college hogs genoemd worden.
Istle, soort van Mexicaansche agave of de vezels der bladeren, die gebruikt worden om touw te maken en om balein te vervangen. (A.)
Itch, sterk verlangen naar. — lichland, Schotland (S.); zie fiddl e.
Item, tijding, courantenbericht, bijdrage aan een courant. (A.) — To give
an item, onder valsche spelers : elkaar een wenk geven. (A.)
Itemize, in bizonderheden verhalen ; classifieeren, regelen (A.) ; gereed
maken (A.); verzamelen (A.); een courantenbericht maken van (A.)
Ivories, de tanden ; dobbelsteenen. (S.) — A box of ivories, stel tanden,
mond. (S.) — To show one's ivories, zijn tanden laten zien, lachen. —
To wash one's ivories, den mond spoelen ; drinken. (S.)
lxion's wheel of the Ixionic wheel, de tredmolen. (S.)

a.
Jab (pr. j o b), doorsteken met een puntig wapen. (A.)
Jabber, praten, snateren.
Jack, jonge snoek ; matroos ; 1/2 of 1/4 pint ; inrichting om een braadspit
te doen draaien , laarzenknecht. — Before you could say Jack Robinson,
in een oogwenk, onmiddellijk ; ook verkort tot before you coul d
s a y J. R. — Black-Jack, aardvloo. — Cheap Jack, rondreizend koopman. — Cousin Jack, bewoner van Cornwallis. — Every man-jack of
them, allen zonder uitzondering. — Fresh-water Jack, nieuweling.
—JackAdms,
gek, dwaas. — Jack-a-dandy, dandy, saletjonker, vlugge
knaap ; brandy (S.) ; in Ierland : whisky. — Jack-and-Jill, man en vrouw,
boer en boerin. — Jack-ass, groote gek. — Jack-at-a-pinch, vriend
in den nood ; noodhulp ; niet beroepen geestelijke, die bij ontstentenis
van den predikant dienst doet. — Jack-at-bowls, mikpunt voor de spotternijen der spelers. — Jack Brag, ordinaire opsnijder. — Jack-boots,
waterlaarzen. — Jack-by-the-hedge, maagdepalm. — Jack Drum's entertainment, een pak slaag. — Jack Frost, vorst, koude. — Jack-in-office,
ambtenaar, die een hoogen toon aanslaat. — Jack-in-the-box, duiveltje
in de doos ; iets dat met groote snelheid verschijnt en verdwijnt ; kleine
sterke schroef om brandkasten te forceeren (C.); ongeboren kind. (S.) —
Jack-in-the-water, iemand, die aan de landingsplaats van schepen en
booten staat om, zoo noodig, te helpen. — Jack Ketch, de beul.
groot knipmes met hoornen handvat, door zeelui gebruikt. —Jack-nife,
matroos ; koksjongen (zee). — Jack-of-all-trades and
—Jack-nstyfe,
master of none, twaalf ambachten, dertien ongelukken ; iemand die veel
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ambachten kent maar nergens knap in is. — Jack-of-both-sides, iemand,
die zich met beide partijen te goed vriend tracht te houden. — Jack
of Dover, stokvisch ; flesch wijn samengesteld uit overblijfsels en
staartjes. — Jack-o'-Lantern, dwaallichtje. — Jack-pan, pan door barbiers gebruikt om het scheerwater te warmen. — Jacks en half-jacks,
speelfiches, die gelijken op sovereigns en half-sovereigns. (S.) — Jack's
Beanstalk, gezegd van iets dat bizonder snel groeit. — Jack Snip, lapkleerenmaker. (S.) — Jack Sprat, zeer kleine jongen of man; dwerg. —
Jack-straw, iemand die niet meetelt, onbeteekenend mensch. — Jack Tar,
Britsch matroos. — Jack-towel, grove lange handdoek om een rol
gewonden, ten dienste van het personeel. — Jack will never be a gentleman, een parvenu wordt nooit een heer. — Yellow Jack, gele koorts.
Jackal, stroopsmeerder ; vleier ; iemand, die voor een ander de Bingen
doet, die niet fair" zijn ; politieke handlanger.
Jacked, geruineerd bedorven afgeloopen. (S.)
Jacket, de schil van een aardappel. Aardappels die ongeschild worden
voorgediend zijn: served with their jackets on. — To jacket,
een document bij andere voegen, die op dezelfde zaak betrekking hebben. — To dust of to lace one's jacket, of To jacket, zie d u s t.
Jacketing, pak slaag.
Jackey, jenever. (S.)
Jacob. — Jacob's ladder, touwladder met houten sporten (zee); overlangsche scheur in het been van het tricot eener balletdanseres. (S.)
Jade, knol, slecht paard ; oud wijf; jonge vrouw, meisje (schertsend of
minachtend).
Jagger, heer, sportman. (S.)
Jail. — Jail-bird, galgebrok, verhard misdadiger. (S.) — To jail, gevangen zetten. (A.)
Jam, drijfijs of drijvend hout, dat een dam in de rivier vormt (A.); gedrang, menigte; mousselinen japon in Indic gedragen ; kinderjurk ; een
lief meisje. — Jammed potatoes, aardappel purée. (A.) — Jam-up, uitstekend, prima. (A.S.) — Real jam, uitstekend. (S.) — She's real jam,
ze is een verduiveld knappe meid. (S.) Als zoodanig ook Yum-yum
en nyam-ny a m. (S.) — That's real jam, dat is je ware, zie ticket.
Jambed, propvol. — The street was jambed, er was geen doorkomen aan. (S.)
Jambon, soort van geweer (leger).
Jamboree, standje, herrie. (A.)
James, sovereign, of 20 sh. (S.)
Jampot, herberg, kroeg.
Jangler, sovereign. (S.)
Janders of yellow janders, verbastering van j a u n d i c e, geelzucht.
Janus cloth, stof, die aan beide zijden gelijk is en dus gekeerd kan worden.
Jap, verkorting van Japanese, Japannees ; goochelaar, jongleur.
Japan. — To japan, tot geestelijke wijden (Univ.). — To japan trottercases, schoenen poetsen. (S.)
Jaquima, hoofdstel, dat gebruikt wordt bij het temmen van paarden. (A.)
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Jar. — On the jar, in plaats van a j a r, op een k ier.
Jark, vrijgeleidebiljet (Oxford).
Jarvey, huurkoetsier ; huurrijtuig, ook j a r v i s. — Jarvey's (upper)
Benjamin, manteljas der Londensche koetsiers. (S.)
Jasey, pruik, kalotje (S.) ; ook jazey. Zie b 1 o k e.
Jaunt, rijtochtje in een jaunting-car, een dos-a-do s (Iersch).
Jaw, gebabbel, gepraat ; klachten ; sche1dwoorden ; kijfpartij. — Break-jaw
word, lang, moeilijk uit te spreken woord ; ook jaw-breaker, en jaw
twister; zie break-teeth-words. — Hold your jaw, houd je mond ; ook
shut up your j a w. — I gave her a bit o' my jaw, ik heb haar eens
duchtig de waarheid gezegd. — Jawing gear, de mond (zeem. S.)
niet zooveel praats ! ook none of your c h e e k. —
—Nonefyurjaw!
Slack jaw, dwaze praatjes. — Stop your jaw, houd je mond. — To
jaw, spreken. (A.); brutaal toespreken ; tw isten ; zeuren ; schelden.
waarover staan jelui toch zoo te zeuren—Whatreyoujwingb, ?
Jawbone, krediet, belofte. (A.)
Jawtackle. — To loosen the jawtackle, praten (zeem. S.)
Jay, onnoozele . hals ; verkwister.
Jay-hawkers, bewoners van Kansas; politieke maraudeurs. (A.)
Jeames, type van den gegalloneerden gepoederden lakei ; spotnaam voor
de Morning Post.
Jean Crapaud, Franschman. (S.)
Jedwood justice, iemand ter dood doen brengen en daarna zijn zaak
onderzoeken. Ook Jeddart justice, Jedburgh justice, Cowper Law, Cupar
Law, Abingdon Law.
Jehu, huurkoetsier, koetsier ; iemand, die veel van rijden houdt.
Jelly. — To beat to a jelly of to a mummy, half lam ranselen. Zie b e a t.
Jemminess, opgeschiktheid. (S.)
Jemmy, netjes, mooi (S.) ; schapekop (S.) ; er zijn boiled jemmies, baked
jemmies en sanguinary jemmies, ook sanguinary james genoemd d. i.
rauwe schapekop ; breekijzer van inbrekers, dat uit elkaar genomen kan
worden, ook jimmy, jenny, jinnie en betty. (C.) — Winterjas ; ezelin.
opzichter over het gevogelte (zee). — Jemmy Jessamy,
—JemyDucks,
ook jemmy, dandy, hetzelfde als jack-a-dandy. — Jemmy-John, kruik
voor sterken drank. — Zie d e m i j oh n.
Jeremy Diddler, zwendelaar. (S.)
Jericho. — Go to Jericho, zie g o. — I wish you were at Jericho, ik wou
dat je op de Mookerhei zat. — Gone to Jericho, spoorloos verdwenen,
met de noorderzon vertrokken.
Jerked beef, zie c h a r q u i.
Jerkers, nieuw bekeerden op de anxious seats (z. d.) die zenuwtrekkingen krijgen van opgewondenheid. (A.)
Jeroboam. — A Jeroboam of claret or rum, is 8 flesschen; —of whisky is
3 pints (1.7 L.) — Jeroboam, groot drinkglas of flesch ; kamerpot.
Ook Jerry.
Jerry, een horloge ; kroeg ; kamerpot. (S.) — Jerry-and-slang, horloge
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met ketting. (C.) — Jerry-builder, bouwspeculant, die de huizen licht
en dicht laat optrekken. Jerry-built, ondegelijk. — Jerry-go-nimble,
diarrhee. (S.) — Jerry-linch, gepekelde varkenskop. (S.) — Jerry-nicking
of jerry-sneaking, het rollen van horloges. (C.) — Jerry-shop, bierhuis
(S.) ; ook Torn-and perry-shop. — Jerry-sneak, lief, die speciaal horloges
steelt (C) ; man, die onder de plak zit. (S.) — Jerry-work, slechte onsolide
gebouwen. — To tjerry, kwellen, tarten, plagen.
Jersey Blues, bewoners van New Jersey. (A.)
Jerusalem pony, groote ezel ; arme geestelijke, die als hulpprediker dienst
doet. (S.)
Jes. — Jes so, in plaats van just s o. (S.) Ook j e s t.
Jess. — To give a person jess, Jesse, Jessie of jessy, ofparticular , essie, zie gas.
Jet, advocaat. (C.)
Jew. — Jew-fencer, Joodsch venter. (S.) — Jew's eye, iets zeer kostbaars.
afdingen, pingelen (A) ; bedriegen. (S.)
—Tofew,
Jib, student in 't eerste jaar (Dublin Univ.) ; schichtig paard (S.) ; onderlip ; gezicht. (S.) — Jib-door, geheime deur, die niet in den muur zichtbaar is. — The cut of his jib, voorkomen, uiterlijk, gezicht. — To hang
the jib, pruilen, een lip trekken. — To jib, in Engeland gezegd van
een voorgespannen paard, dat schichtig wordt ; in Amerika van een dat
weigert te loopen. Zie b a u k.
Jibber, schichtig paard; knol (Sh.).
Jibe, goed met iemand overweg kunnen. (A.)
Jiffy. — In a jiffy, in een oogwenk.
Jig, streek, grapje, beetnemerij. — The jig is up (A.), of the game is up,
alles is verloren, het is uit met ons. — To jig, beetnemen, bedriegen.
Jigamaree, een onbeteekenend iets; hetzelfde als thingumbob, z. d. (A.)
Jigger, deur (C.); cachot (leper); tooneelscherm (theater); oogglas oni
klein schrift te lezen (drukkers) ; verbastering van c h i g o e, klein
W.-Indisch insect dat de voetzolen doorboort ; geheime distilleerderij.
(S.) — Jigger-dubber, cipier. (C.)
Jiggered. — I'm jiggered if you will, ik laat me hangen als 't gebeurt. (S.)
Jiggot o'mutton, schapebout. (S.)
Jigs. — To whistle jigs to a mile-stone, nutteloos werk doen.
Jigwater, slechte whisky. (A.)
Jilt, hetzelfde als jemmy (breekijzer); coquette. — To jilt, een blauwt,je
laten loopen.
Jim Crow, negerzanger; renegaat ; iemand, die zich altijd bij de winnende
partij aansluit.
Jim-jams, delirium-tremens. (A.)
Jingle, overdekte tweewielige kar in Ierland ; rijmelarij. — Jinglebrain,
warhoofd.
Jingo. — By Jingo! of by the living Jingo ! Een soort van vloek.
—Jingosm,
pocherij, die beweert dat Engeland in een oorlog steeds
onoverwinnelijk is. — The Jingoes, de oorlogspartij in 1877; de oorlogzuchtige partij; zij die Engeland beschouwen als het eerste land ter wereld.
11
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_High finks, zie h i g h.
Jinks.
Jo, man, minnaar, geliefde (Schotsch).
Joan. — Darby and Joan, een oud paar dat zeer veel van elkaar houdt.
— Joan is as good as my lady in the dark, 's avonds zijn alle katten
grauw. (Sprw.)
Job, karwei ; betrekking bij, of contract met het gouvernement, door
„back-stairs influence" verkregen; plotselinge slag, stoot of steek (S.) ;
werk of betrekking speciaal in 't leven geroepen ten voordeele van hem,
lie het uitvoert of die ze bekleedt. -- A bad job, een slechte speculatie ;
hopelooze onderneming ; werk, dat nooit tot succes leiden kan. —
Job-carriage, huurrijtuig. — Job lot, een partij uit verschillende soorten
van goederen samengesteld, die in een koop verkocht wordt. Jobmaster, verhuurder van paarden en rijtuigen. — Job-printer, drukker,
Job-tailor, lapkleerenmaker. — Jobs, alle drukdie allerlei werk doet.
werk, dat niet begrepen is onder book-work (drukkers). To do the
job for a man, iemand dooden ; iemands dood veroorzaken. — To job,
slaan, stooten, treffen ; aanbesteden (van werk) ; verhuren.
Job (lange o.) — As poor as Job's turkey, broodmager. In Amerika ook
as poor as Job's turkey, that had but one feather
in its tail of that had to lean against the fence
to g o b b l e. — Job's comfort, verwijten in plaats van troost. — Job's
comforter, valsche vriend, die verwijtingen doet in plaats van troost te
bieden. — Job's pound, de gevangenis. Zie H o b 's p o u n d.
Jobation, berisping, verwijtingen, lange, vervelende boetpredikatie.
Jobber, iemand die karweitjes doet ; tusschenpersoon in zaken ; iemand
die van een hooge betrekking persoonlijk voordeel weet te halen;
iemand die werk doet, dat niet zeer eervol is. — Stock jobber, handelaar
in effecten, die geen beeedigd makelaar is.
Jobbery, politiek geknoei ; geknoei in zaken.
Jockey, paardenkooper, bedrieger, afzetter. — Jockeys, Zigeunerstammen ;
ook c a i r d s. — To jockey, bedriegen in zaken ; afzetten, beetnemen,
bedriegen ; in wedrennen: op zij trachten te duwen (sport).
Joe. — Artful Joe, bijnaam voor den radicalen leider Joseph Chamberlain. —A Joe of Joe Miller, een afgezaagde aardigheid, kolossale leugen,
onmogelijk verhaal.
Joey, vierstuiversstuk. (S.) Zie b i t.
Jog. — Jog away ! jog off! jog on ! ga voort ! pak je weg ! — Jog-trot,
langzame, regelmatige gang. — To jog one's memory of one's elbow, of
to give one's memory a jog, iemand herinneren aan een belofte of plicht.
John, een Chinees ook John Chinaman (A.); contanten, ook John
Davis of Ready J o h n. (A.) — John Blunt, eerlijk oprecht man,
die zegt wat hem voor den mond komt. (S.) — John Bull, het
Engelsche yolk. — John Company, de vroegere 0. I. Compagnie.
iemand de deur uitgooien. — John o'nokes
—JohnDrum'setai,
and John o'styles, boeren ; ook country Johns. — John Roberts, drinkkan waar genoeg drank in gaat om een gewoon mensch voor Zaterdag
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en Zondag te dienen. — John Tamson's man, man, die onder de
pantoffel zit. (Scott). — John Thomas, bediende, lakei ; zie fl u n k e y
en Jeames.
John Audley of John Orderly. — Is John Audley there? signaal om een
voorstelling te bekorten, daar er genoeg publiek is om een nieuwe te
beginnen (kermistenten, enz.) (S.). — We will John Audley it, wij
zullen het bekorten (theater S.).
John Long. — To stay of wait for John Long, the carrier, zeer lang wachten.
Johnnies, de Engelsche burgerlui; naam door de soldaten der Zuidelijken
gegeven aan die der Noordelijken (A.); ook Johnny Rebs.
Johnny, half glas whisky (Iersch) ; onbeteekenend mensch ; ploert; spotnaam voor een Franschman. Ook Johnny Crape au of J o h n n y
Crap a u d. (S.) — Johnny Cake, koek van maismeel, melk en water (A.) ;
bewoner v. N ew - En glan d. (A.) — Johnny Darbies, politie-agenten ;
handboeien; zie d a r b i e s. (S.) — Johnny Raw, recruut ; onervaren
matroos ; volwassen man die leerling is bij het scheepstimmeren ; onervaren mensch. (S.) — Johnny Rebs, zie Johnnie s. — Regular soft
Johnny, sul, sufferd, iemand, die zich gemakkelijk laat beet nemen.
Joint. — Out of joint, in verwarring, in de war. — To put one's nose
out of joint, iemand onderkruipen.
Joke. — Practical jokes, ruwe grappen, handtastelijke aardigheden enz.
Jollification, fuif, pretje, jool. (S.)
Jolly, marinier (zee); zeer, bizonder, nog al b. v. He's a jolly good fellow,
hij is een prettige, gezellige vent. — Jolly dog, bon-vivant ; joviale vent.
kaart in het bluff of poke r, die door den houder
—Jolyjker,
gedeclareerd kan worden tot iedere waarde. — Jolly old cock, hetzelfde
als joHy do g. — The jolly Roger, zeerooversvlag. — To chuck a
jolly, de waren van eon venter bij het publiek aanprijzen. (S.) — To
- jolly, uitschelden, de les lezen ; tot koopen aansporen. (S.)
Joiner, liefje; zie blower (1). (S.)
Jonathan of Brother Jonathan, Amerikaan, de Amerikanen.
Jonnick, eerlijk, goed, correct. (S.)
Jordan, kamerpot.
Joruni, gerecht, groote hoeveelheid; een groote schaal waarin pap, puree
enz. wordt opgediend.
Joseph, gelapte jas. (A.) — Not for Joseph, om alles ter wereld niet.
Joskin, boer, prengel.
Josser, man. (S.)
Jossop, stroop of gelei in een vruchtentaart of pudding ; saes, jus (school).
Jour of jur, verkorting van journey-man, iemand, die bij den dag wordt
aangenomen en betaald. (A.)
Judas. — Judas-slits of Judas-holes, de kijkgaten in de deur van een eel,
waardoor de cipier in de eel kan zien.
Judge of the plains, iemand, wiens taak het is geschillen tusschen veehouders te beslechten (California).
Judy, Katrijn uit de poppenkast; domoor, onnoozele hals (A.); ezel. (S.)
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Jug, gevangenis; ook stone jug (C.); bank-instelling. (A. C.) — To jug,
verbergen (A.) ; in een kan stoven.
Jugful. — Not by a jugful, bij lange na niet. (A.) Zie c h a 1 k.
Juggins, gek, dwaas, domoor.
Julep, bedwelmende drank, hoofdzakelijk bestaande uit cognac of whisky,
suiker en gestampt ijs. Als er kruizemunt in komt heet het mint-julep. (A.)
Jumbee, de duivel der negers. (Zeem.)
Jump, weduwe. (A.) — From the jump, van den beginne af. (A. S.)
verwaand, zelfingenomen. — Jumper, zeer primitieve
—Jumped-,
slede. (A.) — Jump-seat, open rijtuigje met verschuifbare zitplaats of
zitplaatsen. (A.) — Not by a long jump, nog lang niet, bij verrre na
niet. — On the jump of on the keen jump, vlug, snel. — To go the
jump, door een raam springen. (S.) — To jump a claim, zie clai m.
— To jump a house, een huffs bestelen. (C.) -- To jump a man, op
iemand aanvallen en hem bestelen of mishandelen. (C.) — To jump
at, gretig aangrijpen, met graagte aannemen. — To jump bail, zich
uit de voeten maken, met de Noorderzon vertrekken. (A. en S.) —
To jump like a parched pea, erg opgewonden zijn, heen en weer sprinTo jump over the broomstick, zie b r o o m s t i c k.
gen van woede.
— To jump over the moon, een fuifje hebben. — To jump up behind,
een forma-wissel endosseeren (handel).
Junior, student van het 3de jaar op de Hoogeschool. (A.) — Junior
optime, student die bij het mathematisch examen den derden graad
behaalt (Cambridge). — Junior soph, student v. het 2de jaar (Cambridge).
Juniper, jenever.
Junk, pekelvleesch (zeem.) ; oud roest enz. (A.) — Junk-bottle, zwart
glazen bierflesch voor porter. (A.) — Junk-dealer, handelaar in vodden,
oud-roest enz. (A.) — Junk-shop, oud-roestwinkel. (A.)
Junket, gestremde melk met room, suiker en specerijen ; iedere soort
van lekkernij ; een soort van bonbons.
Jury. — Jury-leg, houten been. (Scott.)

K.
Kam. — Clean kam, niets met de zaak to maken hebbende. (Sh.)
Ka me, ka thee, de eene dienst is de andere waard. (Scott.)
Kanaka, een inboorling der Sandwich-eilanden.
Kanuck, bewoner van Canada, voornamelijk een Fransch Canadees.
Kaow. — To kaow-taow, zich nederig, onderdanig betoonen.
Karimption, een groote menigte menschen. (W. A.)
Katydid, soort van sprinkhaan, een bleekgroen viervleugelig insect. (A.)
Kadge, gezond, levendig, opgeruimd ; ook hetzelfde als c a d g e, bedelen. (S.)
Keel. — Keel-boat, een groote overdekte boot zonder zeilen. (A.) — Keelbully, steenkolendrager. — Keeled up, verzwakt, niet in staat tot werken
door ouderdom of ziekte. — Keelhauling, (kielhalen), ruwe behande-
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ling, flunk pak slaag, mishandeling; langdurig vervelend onderzoek of
herhaaldelijk lastig vallen door staats- of stadsambtenaren. — To keel
over, aan lager wal rakers, op niets uitloopen. (A.)
Keen. — As keen as they make 'en?, uitgeslapen, slim. — Keen of a job.
verlangend naar werk.
Keener, een uitgeslapen vogel. (A.)
Keep, voedsel, onderhoud. — Keep the game up of keep the pot aboiling,
houd den boel aan den gang, zorg dat er geen gauze komt. — Keep
your breath to cool your porridge, bemoei je met je eigen zaken. — Keep
your powder dry, houd je op alles voorbereid, houd je in gereedheid,
zorg dat je den moed niet verliest. -- To keep, wonen met of wonen
bij. (A. en student. S.) Ook verkorting van to k e e p s h o p, winkelen,
winkel houden. (A.) — To keep abreast of, op de hoogte blijven van.
(P.) — To keep a pig, met een nieuw ingeschreven student zijn kamers
moeten deelen. (Oxford Univ.) — To keep a stiff upper-lip, koppig zijn ; •
zijn positie handhaven. (A.) — To keep body and soul together, zie
b o d y. — To keep between hawk and buzzard, van het kastje naar den
muur sturen. — To keep company with, zie company. — To keep
in, geheim houden: laten school blijven. -- To keep in with a man,
iemand to goed vriend houden. — To keep it up, aan den zwier blijven. — To keep one's hand in, zorgen dat men in de gewoonte blijft
zijn kracht, kennis enz. aanwenden. — To keep to oneself, teruggetrokken
zijn van karakter.
Kelter, geld, geldstuk. (C.)
Ken, huis (C.) ; kroeg of slaapstee van den minsten rang. (S.) — Kencracker of ken-miller, inbreker. (C.)
Kennedy, pook. (S.) — To kennedy of to give kennedy, met een pook
dood slaan. (S.)
Kenning-glass, verrekijker. (Zeem.)
Kent rag, katoenen zakdoek. (S.)
Kentish fire, geestdriftig applaus van drie maal drie en nog een.
Kernoozer, verbastering van connoisseur, kenner. (S.)
Kerchunk, kerslap, kechug, kersouse, cosouse, kerwallop of chewallop, plof !
plomp ! (geluidnabootsing) kerslap is ook : dadelijk, onmiddellijk. (A.)
Kersey, leelijk (van personen.) (S.)
Ketchup of catsup, een soort van saus die voor soja verkocht wordt,
maar niet zoo goed is.
Kettle, tinnen emmer (A.) ; horloge (C.), ook kittle; a red k i t t l e,
een gouden horloge, a tin k i t t 1 e een zilveren horloge. — A pretty
kettle of fish, een mooie boel, een gek geval. -- Kettle-drum, theevisite; zie drum en h u r r i c a n e. — Kettle-of-fish, landelijk feest
waarbij versch gevangen en gekookte zalm den hoofdschotel vormt.
(Scott.)
Key. — Keystone State, Pennsylvanie. (A.) — The house of keys, een
van de drie standen op het eiland M a n. — To have the key of the
street, buitengesloten zijn, geen thuis hebben.
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Khedive, privaat-leening (1870) van den Khedive van Egypte (beurs.)
Kibosh, onzin, praatjes. — To put on the kibosh, belasteren, verongelijken,
onmogelijk maken. — To put the kibosh on anything, voor goed een
eind maken aan het een of ander.
Kick, zak in een kleedingstuk (S.) ; oogenblik, b.v. I'll be back in
a kick; six pence b.v. two-and-a-kick = 2 shilling; geluk
(sport.) — A good kick, een goed footballspeler (sport.) — A pretty
kick-up, een groote herrie. — It is our kick, het is onze beurt (football.)
eerste worp, voorrecht van het eerst te mogen gooien (foot—Kickof,
ball.) — More kicks than ha'pence, meer slagen dan brood, zie m o nk e y. — Quite the kick, een echte dandy. (S.) -7- To kick, een blauwtje
laten loopen. (A.) — To kick against the pricks, tegen de overmacht
strijden ; weigeren een afgebakenden weg te volgen, de verzenen tegen
de prikkels slaan. — To kick over the traces, verkwistend zijn, zich
heftig verzetten tegen, gehoorzaamheid weigeren ; de maatschappelijke
vooroordeelen kwetsen; weigeren het hoofd van een politieke partij te
volgen en zelf onafhankelijk optreden. — To kick the beam, zie
b e a m. — To kick the bucket, sterven. — To kick the wind, gehangen
worden. (C.) — To kick up a dust, a row, a shindy of the devil's
delight, zie d u s t. — To kick up dust, nuttelooze twistgesprekken
voeren. — To kick up the heels, zie heel s.
Kicker, politicus die zich niet onderwerpt aan den partij-leider (A.), zie
kick; paard (zeem. S.)
Kickeraboo, dood. (W. Ind. negers.)
Kickseys of kicksies, broek (S.), ook what-do-you-call'ems, zie in de scribables.
Kickshaws, kleinigheden ; liflafjes ; alles, wat ondegelijk is.
Kicksies-builder, kleerenmaker. (S.)
Kicksy, lastig, onaangenaam, knorrig. (S.)
Kid, kind ; kalkoensche haan ; onzin ; handschoen (verk. van k i d -g 1 o v e s);
schote], waarin de matrozen hun rantsoen krijgen ; takkebos. (S.)
het jonge element in een politieke partij, zie mossback s. —Kids,
is dat ernst, geen bedrog ? — To kid, pretmaken, beetnemen.
—Nokidnw?
Kidder, verkorting van Kidderminster carpet, een goedkoope tapijtstof.
Hidden of kidken, slaapstee voor jongens. (C.)
Kiddier, varkensslachter. (S.)
Kiddily, netjes, opzichtig. — Kiddily togged, netjes opgeschikt. (S.)
Kiddley wink, kleine winkel, waar van allerlei verkocht wordt. (S.)
Kiddy, man, jongen.
Kidment, onzin, ruwe grap. (C.)
Kidney (vier). — All of a kidney, van een slag. — Of that kidney, van
lien aard, van dat karakter. (S.)
Kidsman, iemand, die jongens tot dieven en zakkenrollers opleidt. (C.)
Kilkenny. — A Kilkenny cat, verslindend of woest mensch of Bier. Zie cat.
Kill. — A kill, het slachten van een Bier in de jungle om de roofdieren te lokken. — Killed off, dronken onder de tafel liggende. (S.)
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Killing, bekoorlijk, onweerstaanbaar.
Kinchin, kind. (C.) — Kinchin-cove, man, die kinderen besteelt; kleine
man. (C.) — The kinchin-lay, het berooven van jonge kinderen. (C.)
Kind. — Kind of, kinder of kindersorter, min of meer, eenigszins. (A.)
King, dam (damspel). — King cash, de macht van het geld ; zie A 1migh t y dolla r. — King Mob, de groote menigte, het gepeupel.
—Kingofshredaptc,
romanfabrikant. — King of Spain's
trumpeter, ezel ; ook K i n g s w o o d 1 i o n. (S.) — King of waters
de Amazone rivier. (A.) — King of the jungle, tijger. — King of the
sea, haring. — King's chair, zitplaats gevormd door twee ineengestrengelde handen. — King's keys, de werktuigen door gerechtsdienaars
gebruikt om deuren en sloten te forceeren. — King's (tegenwoordig
Queen's) picture, geld. — To turn king's (tegenwoordig queen's) evidence,
als gevangene zijn medeplichtigen verraden ; zie b 1 o w. —Unwilling
to call the Icing one's cousin, den koning te rijk.
Kingdom. — Kingdom-come, het leven hier namaals.
Kingsman, groene zakdoek met geel patroon, gebruikt door Londensche
fruitventers en dergelijken.
Kingswood lion, zie k i n g.
Kink. — There is a kink in it, er is een kink in den kabel ; zie h i t c h.
— To have the kinks taken out of one, een toontje lager gestemd
warden.
Kinkle, een idee, een begrip. (A.)
Kinky, lastig, excentriek, met zonderlinge hegrippen behept.
Risky, aangeschoten. (S.)
Kiss, schuimpje. — Kiss-curls, krulletjes aan de slapen door dames
gedragen. Ook b ow -cat c h e r s. — Kiss-me-quick., kleine dameshoed. (A.) Zie ook g u n n e r, heart en h a r e. — To kiss and be
friends, vrede sluiten. — To kiss the dust, in het zand bijten.
Kisser, de mond ; ook kissing-trap (boksers).
Kissing. — Easy as kissing, zeer gemakkelijk. — Kissing-and-hissing
of Clapping-and-hissing, een gezelschapsspelletje, waarbij veel gezoend
wordt. — Kissing comfits, soort van cachous om een wielriekenden
adem te krijgen. — Kissing crust, kant van het brood die aanduidt
waar twee brooden aaneengezeten hebben.
Kit, dansmeesters viooltje ; kilt, die al de werktuigen enz. van een werkman bevat ; uitrusting. — The whole kit of 'em, het heele zoodje. Ook
the whole kit and boodle (A.) en the whole kit and
biling. (A. S.) Zie biling.
Kit-cat, portret niet geheel ten voeten uit maar tot aan de knieen, van
70 X 90 c.M. groot.
Kit-cat-cannio, tik-tak-tolspel.
Kite, forma wissel ; wit halfhemdje. — To fly a kite. Zie f 1 y.
Kittle. — Kittle cattle to shoe, geen katje om zonder handschoenen aan
te pakken.
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Knacker, oud paard ; paardenslachter. — Knacker's yard, paardenslachterij.
Knap, stelen. (C.) — Won't he just knap it ! vat zal hij er van langs
hebben ! (S.) — Knapping-jigger, tolhek. (C.)
Knave. — Knave of hearts, coquette.
Knicker. — Knicker of nicker, knikker (A.)
Knickerbockers, oorspronkelijke bewoners van New-York, van Nederlandsche afkomst ; kniebroek, in deze beteekenis ook k n i c k e r s. (A.)
Knife. — Knife-board (slijpplank) : een der beide zijden van den imperiaal
van een omnibus. (S.) — Knife it! snij uit! houd op! loop heen! —
To knife, doorsteken. — To play a capital knife and fork, een kolossaal eter zijn.
Knight. — Knights of St. Crispin, schoenmakers. — Knights-of the-bag,
handels-reizigers. — Knights-of-the-Carpet, Knights-of-Carpetry, Knightsof-the-Green Cloth, hetzelfde als carpet knight (z. d.). — Knightsof-the-cleaver, slagers. — Knights-of-the-handcuffs, politiedienaren. —
Knights-of-the-jemmy, inbrekers. — Knights-of-the-needle, kleermakers. —
Knights-of-the-order of the Golden Fleece, advocaten. — Knights-of-thepencil, welders en b o o k m a k e r s (sport). — Knights-of-the-pestle
(and mortar) apothekers en drogisten. — Knights-of-the-rainbow, livreibedienden. (Scott.) — Knights-of-the-shears, kleerenmakers. — Knightsof-the-stick, letterzetters. — Knights-of-the-thimble, kleerenmakers.
smulpapen. — Knights-of-the-wheel, velocipede—Knights-oferc,
rijders. — Knights-of-the-whip, koetsiers. — Knights-of-the-yard-stick,
ridders van de el. (A.) Zie counter-jumper s.
Knob, begroeide heuvel (A.) ; hoofd (S.) officier (zee). — To knob on to,
verliefd worden op ; het hof maken. (S.)
Knob-lick, zoutbron, waar het vee heengaat terWille van het tout. (A.)
Knobstick, werkman, die weigert zich bij een vakvereeniging aan te
sluiten, of aan een werkstaking mee te doen ; of een, die onder den
prijs werkt. Zie r a t en 1 e g.
Knock. — A knock-down, slechte tijding (S.); afdoend argument. (A.)
Zie clincher en flo or e r. — A knock-out, verkooping, waarbij
de koopers een onderlinge afspraak hebben omtrent het bieden.
laat de flesch rond gaan. (S.) — Knock-down —Knockabuthe, of
Knock-me-down, zware ale (S.) ; gedrang, waarbij men licht van de
been raakt. (S.) — Knock' em downs, uitspanningslokalen van het laagste
allooi (S.) ; het kegelspel. (S.) — Knock-outs of knock-ins, een combinatie die op verkoopingen tot zeer lage prijzen koopt, terwijl het gekochte naderhand in een herberg opnieuw wordt geveild. — To knock
about of round, zonder doel rondloopen of reizen. — To knock a cock,
tegen den grond slaan. (S.) — To knock it down, applaudisseeren, door
met bierglazen enz. op de tafel te slaan. — To knock off, ophouden
met werken, gereed maken, voorbereiden ; afdiugen. — To knock on
the head, verijdelen, verslaan, den kop indrukken. — To knock out, een
paard, dat ingeschreven is uit de noteeringen verdringen (sport). Zie
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k n o c k e d. — To knock out the wedges, iemand in een moeilijkheid
brengen en hem dan aan zijn lot overlaten. (A.) — To knock the spots
out of one, iemand een toontje lager stemmen. — To knock under,
zich gewonnen geven. — To knock up, porren, wekken, een visite
maken bij , gaan opzoeken.
Knocked. — Knocked into a cocked hat. Zie cock. Ook into the
middle of next wee k. — Knocked-up, zoo moe als een hond,
doodvermoeid, half ziek door overmatig wekken; in gezegende omstandigheden (A.). — Knocked-out, geruIneerd. failliet, „op," gezegd van
b o o k m a k e r s, wedders enz. (sport),
Knocker. — Knocker-face, leelijk mensch. — To be dressed up to the
knocker, naar de allerlaatste mode gekleed , zie d eat h. — To be up
to the knocker, voor zijn taak berekend zijn.
Knocking. — Knocking in. in het college komen na den sluitingstijd.
(Oxford Univ.)
Knot. — He has tied a knot with his tongue he cannot untie with his
teeth, hij is getrouwd. — To seek for a knot in a rush, zoeken naar
iets dat niet bestaat.
Know. — In the know, uitgeslap en, slim. (S.) Ook knowing, knowing
one's book, knowing a thing or two, knowing a
trick or two, knowing something. knowing wot's
wot, fly, up to wot's wot, the right sort, up to the
time o'day, wide-awake. (S.)
Know-nothings, een geheime politieke vereeniging wier eerste stelregel
was: Amerika voor Amerikanen. (A.) — They are all know, zij zijn
echte boekenwormen. — To know enough, gezond verstand hebben. (A.) —
Zie ook butte r.
Knowledge-box, hoofd. (S.)
Knuckle, zakkenroller. (C.) — Down on the knuckle, aan lager wal. Zie
beam. - Knuckle-duster, boksijzer. (S.); groote, in het oog vallende
ring. (S.) — To knuckle, met vuisten vechten. — To knuckle to, down.
of under, zich overwonnen verklaren, zwichten voor. — To rap a
man's knuckles, iemand op de wingers tikken als men hem op een font
betrapt heeft enz.
Koniacker, valsche muster. (A. S.)
Koolsla, salade, ook coldslaw. (A.)
Kudos, lof, roem. — Kudized, geprezen. (Univ.)
Ku-ku-klan, een geheime politieke partij in de Zuidelijke Staten, die de
negers zeer vijandelijk gezond was en wier leden vele moorden begingen
of verminkingen aanbrachten (1864-1876 ) (A.)
Kye, eighteenpence. (S.)
Kyrie Society, vereeniging in 1878 opgericht voor het versieren van
hospitalen, arbeiderswoningen enz.
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L.
L. L. D. (Doctor of laws) long-legged-donkey, langbeenige ezel. (S.)
La ! Goede hemel ! verbastering van L o r d. Ook 1 a w en l a w k s.
Lace. — I'll lace your jacket for you, zie j a c k e t.
Laced. — Tea or coffee laced with spirits, een kop thee of koffie met
cognac of whiskey.
Lace-ups, verkorting van laced-up-boots, rijglaarzen.
Lacing, pak slaag. (S.)
Lacrosse, soort van balspel, dat van Canada naar Engeland is overgebracht,
Ladder, scheur in een zijden kous ; zie J a c o b. — He can't see a hole
.
in a ladder, hij is stomdronken.
La-de-da, fat, saletjonker, onbeteekenend heertje. — To do the la-de-dcc
to the ladies, het galante heertje zijn.
Ladies-mile, dat gedeelte van Hyde-park waar de meeste dames to paard,
of in rijtuig verschijnen.
Ladle, kerkezakje. — Born with a wooden ladle in one's mouth, niet van
rijke afkomst , zie s p o o n.
Lady, een vrouw (A.); in alle gevallen gebruikt waar men in Engeland
het woord woman heeft, b.v. forelad y. — Lady-bountiful, liefdadige dame. (P.) — Lady-bug, Onze-Lieven-Heer's beestje (A.) ; in
Engeland: lady-bird, lady-fly, lady-cow, May-bug.
zie e a s y.
—Ladyofesvirtu,
Lag, een ex-gedeporteerde; ex-gevangene zoolang hij nog onder politietoezicht staat. (S.) — Lag-fever, gefingeerde ziekte van een gevangene.
(S.) — To lay, gevangen nemen ; deporteeren, tot dwang-arbeid veroordeelen. (S.)
Lager, lagerbier. (A,)
Lagger, matroos (S.) ; verklikker. (C.)
Lagniappe, cadeau bij iederen koop in een Winkel. (A.)
Laid, zie to lay.
Lake State, Michigan. (A.)
Lam. — To lam, afranselen (A.) ; ook to lamb a s t e en to la m b a s t at e.
Lamb. — Cold lamb, een jongen op een kouden steen neerzetten (schooljongens). — Lamb-pie, pak slaag. (S.) — Lamb's wool, warme drank
bestaande uit ale, sulker, nootmuscaat en fijngemaakte gebraden appelen.
Ook flannel en hot flanne 1. — To lamb down, drinken tot het
geld, dat vooruit gedeponeerd is, op is.
Lame. — Lame duck, zie duck; iemand, die zijn schulden niet kan
betalen ; iemand die zonder kapitaal zaken doet. — To help a lame
dog over a stile, iemand, die in ongunstige omstandigheden is, een
handje helpen.
Lammas. — At latter Lammas, St. Juttemis, nooit, zie n e v e r.
Lamming, pak slaag. (S.) — Zie 1 a m.
Lammy, wollen deken. (S.)
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Lamplighter. -- Off like a lamplighter, in een oogenblik verdwenen.
Lamps, oogen. (S.)
Lance. — Lance-corporal of lance-sergeant, soldaat, die tijdelijk den rang
van korporaal of van sergeant heeft. Eerstgenoemde heet ook 1 a n c ejack en zijn strepen dog's elb o w.
Land. — Land-grabbers, zii, die in het Congres elkaar helpen om land
te verkrijgen voor spoorwegen enz. (A.); zie log-rolling; in Ierland:
iemand, die land pacht, waar een ander is uitgezet. — Land-lubber,
landrat, onhandig matroos (zeem.). — Land of cakes, Schotland. —
Land of steady habits, Connecticut. (A.) — Land of Stars and Stripes,
de Vereenigde Staten van N.-Amerika. — Land-office, kantoor waar de
verkoop of huur van landerijen wordt geregistreerd. (A.) — Land-rat,
lief, roover. — Land-scrip, koopacte van land, dat het eigendom was
van den Staat. (A.) — Land-shark, advocaat (zeem S.) ; iemand, die
zeelui tracht of te zetten als ze aan land komen, zie c r imp; iemand,
die tegen hooge rente wissels disconteert van menschen, die in geldverlegenheid zijn. (A.) — Landslide, onverwachte, groote verandering in
de politieke volksstemming. (A.) — Gone to the land of shadows, in
slaap gevallen. — To go to the land of nod, naar bed gam. — To land,
profiteeren van, winnen, stelen. To see how the land lies, zien hoe
de boel in elkaar zit.
Landing, perron. (A.) In Engeland, platform.
Landscapist, landschapschilder. (A.)
Lane. — The Lane, verkorting van Dr u r y-L an e Theatr e (theater).
Zie garden.
Languishment, verlies van gezondheid, tering. (A.)
Lantern. — Blind man's lantern, stokje, dat den blinde den weg wijst;
ook eyes to the blind. — Lantern-jaws, holle wangen, iemand met holle
wangen. (S.) — To lantern, iemand aan een lantaarnpaal ophangen. (A.)
Lap, drank, sterke drank, jenever (S.) ; de omtrek van de renbaan waarop
hardloopers wedrennen houden ; als een der racers de anderen een
volle baan voor is zegt men dat hij de anderen heeft lapped (sport).
Lapper, zuiplap. (S.) — To drinken. (S.) -- To lap the gutter,
stomdronken zijn. (S.)
Large, gezet, dik. (A.) — A gentleman at large, iemand zonder bepaalde
bezigheden. — Large merchants., groothandelaars.
That's a large of
a strong order, dat is geen kleinigheid, dat is heel wat. (S.)
Lariat, lasso. (A.)
Lark, pret, beetnemerij, plezier ; fuif; zwierpartijtje ; zie ook m u d lark s. — To lark, zwieren, pret hebben. — When the sky falls we
shall catch larks, uitdrukking om een gemaakte veronderstelling bespottelijk te maken en te kennen te geven, dat men hare vervulling hoogst
onwaarschijnlijk acht.
Larrikin of larakin, vechtersbaas ; ruw, wanordelijk, woest. (Australia). —
Larrik,inism, ruw gedrag, twistzoekerij. (Austr.)
Larrup, slaan, afranselen. (A. en S.) — Larruping, pak slaag. (A. en S.)
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Lashings, groote hoeveelheid.
Lasso. -- To lasso, met een lasso vangen ; iemand vangen of tegenhouden; jets bemachtigen. (A.)
Last. — On one's last legs, half flood ; bijna totaal gerulneerd. — To die
in the last ditch, zie d i t c h.
Latch, inlaten, binnen laten. (C.)
Latchpan, de onderlip. — To hang one's latchpan, pruilen.
Late. — Rather late in the day, wel wat laat, te laat, met de nachtschuit. — The latest thing out, het laatste nieuwtje.
Lathy, tenger, buigzaam, lenig. (A.)
Lather, afranselen. (S.) — Lathering, pak slaag.
Latter-day Saints, de Mormonen. (A.)
Laudanum. — To laudanum, met laudanum vergiftigen.
Laugh. — To have the laugh of, triompheeren over. — To laugh off,
met een lach en een aardigheid van een onderwerp afstappen. — To
laugh on the other side of one's mouth, lachen als een Boer, die kiespijn
heeft. Ook To laugh out of the other corner of one's
mouth. — To laugh on the wrong side of one's face, zich vernederd
gevoelen. — To laugh to scorn, in den wind slaan.
Launch. — Launched into eternity, opgehangen. (S.)
Lavender. — Laid up in lavender, zorgvuldig bewaard ; in den lommerd
gezet. (S.)
Law. — Law, vet bastering Lord ! Ook laws en 1 a w s - a - m e (d. i.
Lord have mercy on me.) — Laws catch flies but let hornets
go free, kleine dieven worden gevangen en groote laat men loopen.
een zekeren voorsprong geven ITO& de honden warden
—Togivelawt,
losgelaten (jacht); een koopman gelegenheid geven zijn zaken weer op
orde te brengen door hem uitstel van betaling toe te slaan. — To have
of take the law of anyone, iemand voor het gerecht vervolgen. Ook t o
1 a w of lawing (A.) — To lay down the law, het hooge woord voeren.
Laving, rekening bij een herbergier. (Schotsch.)
Lawn. — To go up the lawn-market, gehangen worden. (Scott.)
Lawyer, Himantopus nigrocolli s, zwartnekkige pluvier. (A.)
Aldus genoemd „on account of its long bill."
Lay, plan; slimme streek, true; prijs (A.); toestand (A.); condities voor
een koop (A.) ; aandeel in een onderneming of in de winst daarvan (A) ;
richting. — Lay-down, dutje, slaapje. — Lay-out, de 5 kaarten, die men
openlegt wanneer in „poker" of „bluff" de tegenpartij vraagt te „zien";
iets dat men achteraf houdt om te geschikter tijd te kunnen gebruiken ;
eet• en drinkwaren, die men in voorraad genomen heeft als men visite
verwacht; voorgestelde onderneming ; troep, gezelschap. (A.) — To be
on the same lay, in hetzelfde geval verkeeren, betrokken zijn bij.
voor gezamenlijke rekening iets ondernemen, botje bij
—Tognlays,
botje leggen. (A.) — To lay, wedden tegen ; zie b a c k. — To lay by
the heels, zie h e e 1. — To lay down the knife and fork, zie h o p.
op den loer liggen, aanvallen. (A.) — To lay heads together,
—Tolayfr,
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de hoofden bij elkaar steken. — To lay into, of to lay it on to, er op
los slaan. — To lay it on, overdrijven; verkwistend zijn; zeer hooge
prijzen rekenen. — Ta lay it on thick of with a trowel, brutaal vleien,
stroopsmeren. — To lay on, aansluiten bij gas- of waterleiding; er op
los slaan; de bladen in de drukpers opleggen. — To lay oneself out
for, zich met hart en ziel toeleggen op ; zich inrichten op. — To lay
out, geld verteren, geld beleggen ; de zorg op zich nemen voor; een lijk
afleggen ; uitstallen ; etaleeren; plannen maken ; iemand de baas of
worden, in zijn macht krijgen. (A.) — To lay out to, van plan zijn. (A.) -To lay the land, het land langzamerhand uit het oog verliezen, doordat
het schip verder in zee gaat. (zee.) — To lay to, zeker zijn van, zich
overtuigd houden van ; wedden op. — To lay up in a napkin, up in
ordinary, of on• the shelf, zijn conge geven, gedaan geven.
Layer, iemand die wedt tegen een mensch of dier. Zij die op iemand of
iets wedden, heeten takers (sport.) — Layers over for meddlers,
niets dat jou aangaat. Antwoord gegeven aan nieuwsgierige kinderen
die vragen wat men doet of maakt. Letterlijk : een zweep voor bemoeials.
Laylock, verbastering van lilac, sering. (A.)
Lazy. — Lazy as Joe the marine, who laid clown his musket to sneeze,
zeer lui. (teem. spreekw.) — Lazy-bones, luiaard. — Lazy man's load,
last, die te zwaar is om te dragen. Zie L u d 1 a m.
Lazy-land. — Gone to lazy-land, in de hoogste mate lui en zorgeloos.
Lead, het uitspelen van een kleur, die nog niet aangeraakt is (kaartspel) ;
onderlinge collecte bij arme lui voor een hunner, die in moeilijkheid
is. — To lead apes (in hell.) Zie a p e s. — To lead one a pretty dance,
a jolly dance of a nice dance; zie d a n c e.
Lead. — As dull as lead, vervelend, onbeteekenend; zie ditch w a t e r. -Leaded, van interlinies voorzien (drukkersterm.) — To strike lead, hetzelfde als to strike il e, zie i 1 e.
Leaf. — To take a leaf out of another person's book, iemand navolgen in.
Lean-to, gebouw, waarvan de balken steunen op de huizen, die er naast
staan; schuur of loods met een hellend dak. (A.)
Leather. — Leather-coat, appel of aardappel met taaie schil. — Leather
or Prunella, van geen beteekenis, zonder eenig belang. — Nothing like
leather, wat ik aanraad is het beste. — To leather, afranselen.
Leathering. — To give one a leathering, iemand met een leeren riem
afranselen.
Leathern Conveniency, rijtuig. (S.)
Leathers, schimpnaam voor een kind nit het Armhuis.
Leatherheads, bewoners v. Pennsylvanie. (A.)
Leave. — Leaving-shop, hetzelfde als dolly-shop, z. d. — To leave out in
the cold, zie c o 1 d.
Leaves without figs, woorden, maar geen daden ; veel beloven en weinig doers.
Led. — Led-captain, klaplooper, tafelschuimer.
Leeds, Lancashire and Yorkshire Railway ordinary Stock. (Beurs).
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Leek. — To eat of swallow the leek, beleediging intrekken. Ook to eat
one's words. dirt of humble pie, zie eat.
Lees. — Settling on the lees, zich zoo goed mogelijk in een slechten toestand schikken ; zuinig 'even van wat overgebleven is van een kapitaal
dat men verkwist heeft.
Leeway, achterstallig werk, verloren tijd. — • To make (up) leeway, vooruit
komen, opschieten.
Left. — A left-handed compliment, een compliment, dat ook als beleediging
kan worden opgevat, onhandig compliment. — A lefthanded oath, eed,
waaraan men zich niet denkt te houden. — Lefthander, vuistslag in 't
gezicht. — Over the left, juist andersom ; uitdrukking om ongeloof aan
te duiden. — To be left, niet slagen in een onderneming ; overwonnen,
verslagen worden ; in de schaduw gesteld worden. (A.)
Leg. — Black-leg, werkman, die blijft werken als zijn kameraden staken ; een
die de plaats vervangt van stakende werklieden ; lief bij kaartspel en wedrennen. Ook 1 e g. — Leg-bail, dwarshoutje bij het rechterbeen van
den batsman (cricket) ; ontsnapping. — Leg-bye, worp, die den
batsman op eenig ander gedeelte van het lichaam raakt dan de handen;
de „run" die daardoor verkregen wordt (cricket.) — Leg-drama, ballet. (A.) — Leg of mutton, schapepootjes, zie trotter s. — Leg of
mutton fist, groote, sterke, gespierde of beenderige hand. — Leg-stretcher,
een borreltje. (A.) — To get on one's legs, opstaan om te spreken.
up on one's hind-legs, beklimmen, bestijgen. — To give a leg
—Toget
(up), iemand in 't zadel helpers. — To give of to take leg-bail, zich uit
de voeten maken. — To have good sea-legs, geen last van zeeziekte
hebben. — To leg it, zich uit de voeten maken. — To make a leg, een
lompe buiging maken. — Without a leg to stand on, geen kans van
slagen hebben ; in de klem zitten ; geen reden van bestaan hebben.
Legislative, verkorting van the Legislative Chambers, de wetgevende
macht. Ook the L e g i s l a t u r e. (A.) — To sit on the Legislature,
lid zijn van de Legislative Chambers. (A.)
Length, paardlengte of bootlengte in races; 42 regels manuscript (theater);
zes maanden. gevangenisstraf. (C.) -- She gave him the length of her
tongue, zij heeft hem eens duchtig onder handen genomen. — To the
length of, in zoo hooge mate, dat.
Lengthen. — To lengthen spirits, water bij sterken drank doen.
Lenten. — To be lenten, hongerlijden. (A.)
Let. — Let alone, zooveel te meer, hoeveel te eerder (of te minder)
dan. — Let be. laten wij daarover niet spreken, laat rusten. (A.)
daling in prijzen. — Let her rip of let her slide, het kan mij
—Letdown,
niet schelen, het kan naar den duivel loopen. (A.) — Let up, excuus,
oponthoud, tusschenpoos. (A.) — To let drive of fly, aanvallen, er
op los slaan ; zie f 1 y. — To let go of, los laten. — To let in, beetnemen, bedriegen, er in laten loopen. (S.) — To let on, laten merken,
voorwenden, beweren, doen blijken. — To let one in, iemand buiten
zijn weten voor jets laten opdraaien. — To let out, zich laten ontval-
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len (P.); vloeken (S.); een verhaal beginnen (A.) ; een verklaring geven
van. (A.) — To let out at, bespringen. zich werpen op. — To let slide,
aan zijn lot overlaten. — To let the cat out of the bag, zie c a t.
—Toletupn,
ophouden met. (A.) — To let up on anyone, iemand
verraden. (A.)
Letty, bed (circus S.). — To letty, logeeren (circus S.).
Levant. — To levant, zich uit de voeten maken, met de Noorderzon
vertrekken.
Levanter, valsch speler ; iemand die schulden maakt en als hij ze niet
kan betalen zich uit de voeten maakt. Zie w e l s h.
Leve, pak je weg, Scheer je weg. (A.)
Levee, kade van een rivier. (A.)
Level. — Level-headed, verstandig. — Level-money, gelijke inleg aan beide
zijden (sport). — To do one's level best, zijn uiterste best doers. (A.) — To
have one's head level, een fielder hoofd hebben. (A.) — To level down, alles
gelijk maken door het tot den laagsten standaard terug te brengen.
(P.) — To level up, gelijk maken door tot den hoogsten standaard op
te voeren. (PI.
Leviathan, groote speculant (sport).
Levy, shilling (S.) ; gedeelte van het werkloon vooruit betaald (S.) ;
eleven pence ook eleven penny bit (A.) ; in sommige Staten
1/8 dollar. (A.)
Liberty, verlof (zeem.) — Liberty-boys of liberty-men, matrozen met
verlof (zeem.) — Liberty-ticket, verlofpas (zeem.).
Libs, verkorting van Liberals.
Lick, slag; zoutbron. (A.) — Licking, pak slaag. — Lick-penny, gierigaard.
— Lick-spittle, lage vleier, kruiper. — To lick, slaan, afranselen ; de
baas worden over ; overtreffen. — To lick into shape, polijsten, vorm
geven aan, goede manieren leeren.
Licker, groote leugen. — That's a licker to me, dat gaat mijn verstand
te boven.
Lickety. — Lickety
lickety cut of lickety liner, snel, vlug. (A.)
Zie chisel.
Lie. — To lie around loose, Been betrekking hebben, niets om handen
hebben. (A.) — To lie close together, vlak naast elkaar rijden (sport).
—Toliew,
zich verbergen, zijn bedoelingen verhelen. (A.) — To lie
on hand, onverkocht blijven. — To lie to one's work, flunk doorwerken.
Lie. — To lie like a conjurer, liegen als een ketter. — A white lie, leugentje om best wil.
Lieutenant-commander, zee-officier in rang staande tusschen een 1 i e utenant en een commander. (A.)
Life. — To know life, de wereld kennen.
Lifer, levenslange gevangenisstraf (C.) ; iemand, die daartoe veroordeeld is. (C.)
Lift. — On the lift, kant en klaar om ergens anders heen te gaan. (A.
S.) — To give a lift, een handje helpen ; een Bind laten meerijden.
To lift. stelen ; zie s h o p. — To lift hair, scalpeeren. (A.)
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Lifting of lifting the little finger, drinken ; zie e 1 b o w.
Light. — Light, vertrouwen, krediet; leven, levenslicht. — Light-bob,
soldaat bij de lichte infanterie. (S.) — Light blue, jenever. (S.) — Light
Blues, roeiers v. d. Universiteit Cambridge. — Light bread, gerezen
brood. (A.) — Light-comedian, acteur die in tooneelstukken meespeelt,
niet in kluchten of drama's. — Light-feeder, zilveren lepel. (S.)
zakkenrollers en winkeldieven. (S.) — Light gains
—Light-fnerdy,
make a heavy purse, kleine winst (bij grooten omzet) is de snelste
manier om rijk to worden. — Light-handed, met onvoldoende bemanning (zeem.) — Light infantry, vlooien (Oxford) ; zie h e a v y.
lichte cavalerie, zie heavies; luizen. (S.) — Light—Lightrops,
weight, jockey, die 69 kilo of minder weegt ; handige kleine bokser ;
renpaard, dat voor lichte jockeys bestemd is ; zie heav y. — Lightwood, hout, dat een heldere vlam geeft. (A.) — To get a light at a
house, crediet krijgen. — To have one's light put out, zijn krediet verliezen. — To light out, zich uit de voeten maken. (A.) — To stand in
one's own light, zelf zijn plannen of wenschen verijdelen.
Lightning, jenever. (S.) — Flash of lightning, glas jenever. (S.) — Zie 1 i k e.
Lights, de oogen (S.) ; de longen (ook v. menschen) (S.) ; slecht stuk
vleesch (slagers); sul, sufferd. (S.)
Like, in plaats van as (A) ; voor vergelijkingen met as of like zie a p p en di x. — Like the book, door en door. (A.) — Like fun, like greased
lightning, like a thousand of bricks, like one o'clock, like a good one,
like winking, winkin, winky of wink, like blazes, like bricks, like bean, like
old boots, like a bird, like Jemimer, like anything, fameus, colossaal,
verbazend, snel, als iets.
Likely, innemend, mooi, knap, flunk, verstandig, achtenswaardig, bekwaam. (A.)
Liking. — On liking, op proef (handel.) Zie a p p r o.
Lilt, Iersche dans met zang.
Lily. — Lily-pad, blad van de waterlelie. (A.) — Lily-white, schoorsteenveger. (S.)
Limb, been (A.); lastig, neuswijs kind, wildzang. — Limb of the law, advocaat; klerk in dienst bij een advocaat.
Limbo, gevangenis. — Go to Limbo, loop naar de hel ! — To be in limbo,
gevangen zitten.
Lime. — His fingers are lime-twigs, hij is een lief.
Limpsy of limsy, zwak, buigzaam. (A.)
Line, handel, zaken, vak ; b.v. What line are you in? I'm in the grocery
line enz. — All along the line, in alle onderdeelen. (P.) — Hard lines
(on), ongelukkige omstandigheden ; slechte behandeling ; onverdiend
ongeluk. — Lines, teugels. (A.) — To cut the line, een eind maken
aan een beetnemerij. — To get one in a line, iemand tot mikpunt van
spotternijen en flauwe aardigheden maken. (S.)
Liner, verkorting van penny-a-liner, iemand, die van tijd tot tijd eens
een courantenberichtje schrijft. Zie 1 n k.
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Lingo, taal, spraak, bargoensch, slang, cant.
Linguister, tolk ; iemand, die welbespraakt is. (A.) Ook verbasterd tot
linkister.
Lint-scraper, chirurgijn. (Thackeray.)
Lion. — A lion of a great lion, zeer populair persoon ; iemand, die algemeen gezocht wordt. — Cotswold lion, schaap. — Lion-hunter, iemand,
die op alle mogelijke manieren met beroemde personen in aanraking tracht
te komen. — Lion's provider, nederig personage, die zijn beschermer
gelegenheid geeft te schitteren, dikwijls door zich tot doelwit van zijn
spotternijen te laten gebruiken. — To see the lion washed, iemand als
Aprilgek rondsturen. — To tip the lion, voor den neus knippen.
Zie K i n g.
Lionesses, dames, die de studenten te Oxford bezoeken, speciaal op
Commemoration Day. (Univ.)
Lionize of lionise, iemand de stad rondleiden om hem het voornaamste
te laten zien ; iemand overal ophemelen en als lion laten fungeeren.
Lions. — To see the lions, de beroemdheden van een plaats bezichtigen ;
zie elephant.
Lip, onbeschaamdheid, brutaliteit ; zie c h e e k. — To lip, zingen ; kussen ;
noemen, spreken. — To keep of carry a stiff upperlip, een kwaadaardig
humeur hebben, koppig zijn ; zie k e e p.
Liquor. — Fresh liquor, ongezouten spek. — In liquor, zie i n. — To
liquor of to liquor up, sterken drank drinkers. (A. en S.)
List, verkorting van to enlist, dienstnemen.
Little. — Little go, zie g o en m o d s. — Little Rhody, de Staat Rhode
Island. (A.) — Little-snakes-man, jonge dief, die in het huis kruipt om
voor de bende de deur te openen. (C.) — What's your little game,
wat heb jij in zin, wat ben je van plan te doen ; zie g a m e.
Live. — To live in the Bermuda's, uit zuinigheid in een afgelegen plaatsje
wonen. — To lire under the cat's foot, zie c a t.
Live, flink, energiek, ondernemend (A.) van een geleidingsdraad : geladen
met electriciteit. (A.) — Live-horse, extra werk (drukkers); zie d e a d.
passagiers, vee, en gevogelte aan boord (zeem.). — Lif(-—Live-lumbr,
stock, ongedierte op het lichaam. (S.)
Livener, glaasje sterken drank. (S.)
Liver. — Lily-livered, pigeon-livered, milk-livered of white-livered, lafhartig. — The mounted Liver Brigade, zij, die voor hun leverkwaal paardrijden in Hyde Park.
Liverpudlian, iemand geboortig uit Liverpool (schertsend).
Lizzards, bewoners van Alabama. (A.)
Loaf. — To loaf, zijn tijd verslenteren, baliekluiven.
Loafer, dief, vagebond, landlooper, baliekluiver, chevalier d 'industrie. (S.)
Loan, leenen aan. (A.)
Loaves. — The loaves and fishes, het materieele voordeel.
Lob, winkellade (C.) ; zie damp e r. — Lob-bowler, cricketer die den bal
laat rollen in plaats van hem te werpen. — Lob-sneak, winkeldief.
12
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(C.) — Lob-sneaking, ladelichten. (C.) — Lob's pound, gevangenis ; zie
hob's pound en Job's pound.
Lobb, hoofd (sport, boksers).
Lobby, de couloirs in de gebouwen waar het Wetgevend Lichaam zitting
heeft. In Amerika dikwijls the third house genoemd. — Lobby members, zij die voortdurend de lobbies bezoeken en de Kamerleden lastig vallen om betrekkingen, of zij die daar komen om invloed op de leden uit te
oefenen. Deze menschen en zij, door wie zij worden afgezonden, heeten ook
lobbyist s. — The bill will cross the lobbies, de wet zal van het Lagerhuis naar het Hoogerhuis gestuurd worden. — To lobby, de lobbies
bezoeken om invloed uit te oefenen op de Kamerleden, dikwijls door oneerlijke middelen (A.) ; op listige manier naar zijn hand weten te zetten. (A.)
Loblolly, gort met water, flauwe kost (zeem.). — Loblolly-boy, assistent
van een scheepsdokter (zeem.).
Lobs, woorden, praatjes (C.) ; waarschuwing onder schooljongens; tweede
oppasser in een bosch, enz.
Lobscouse, gehakt met groenten dooreen.
Lobster, soldaat ; zie t a r p a w l in g. (S.) — Lobster-box, kazerne. (S.) —
Unboiled of raw lobster, politie-agent. (S.) — He has boiled his lobster,
hij is van geestelijke soldaat geworden.
Local, locaal trein, (A.) — Local option, een plan, waarbij iedere stall
bepaalt of er spiritualien verkoeht mogen worden. (A.) — Local Parliament, politieke vereeniging met het doel zich te oefenen in 't spreken,
en waar alle vormen van het Parlement worden in . acht genomen.
Locate, land opnemen en de grenzen ervan bepalen ; op een bepaalde
plaats of in een bepaalde houding zetten. (A.) — To locate a person,
zich iemand herinneren, zich iemands naarn herinneren. (A.) — To
locate oneself, zich nederzetten, zich vestigen (te). (A.)
Location, plaats, Egging ; gebied. (A.)
Lock. — Lock, stock and barrel, alles, het geheel, van a tot z.
—Lock-up,
nor.
Locker. — Davy Jones's locker, zie D a v y. — No shot in the locker, geen
geld op zak (zeem. S.).
Lockrums, vreemde ideeen, excentrieke hegrippen. (A.)
Locksmith's daughter, sleutel. (S.)
Loco-focos, ultra-radicalen (A.) ; vroeger: lucifers. (A.)
Lodge, Indianen familie, die in een wigwam woont. (A.)
Log. — Log canoe, canoe gemaakt van een hollen boomstam (A.); zie
dug o u t. — Log roller, iemand, die een ander in zijn plannen helpt,
die de werken van zijn vrienden aanprijst enz. (A.) — Log-rolling, samenwerking van verschillende politieke partijen, waarbij de eene hand de
andere wascht ; het rollers naar de rivier van gevelde boomstammen;
critiek berustende op wederzijdsche bewondering; (A) zie Ian d- gr a bb e r s. — To log, boomen vellen en vervoeren. (A.) — To log down,
opschrijven, toerekenen als (zeem S.)
Logger, iemand, die boomen velt voor tirnmerhout ; houthakker. (A.)
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Logger-head, domkop, sufferd. — To be at loggerheads, twisten. — To
come to, to fall to, of to go at loggerheads, handgemeen worden.
Logic chopper, wauwe]aar.
Logie, valsche juweelen, klatergoud (theater S.)
Lollipop of lollypop, bonbons, ulevellen.
Lolly, hoofd (boksers.)
Lombard. — Lombard brokers, bank van leeninghouders. — Lombard
fever, luiheid. — Lombard Street to a China orange, een hoogst ongelijke weddenschap.
London. — London ordinary, het strand to Brighton waar de reizigers der
pleziertreinen in de open lucht picnic houden. (S.)
Lone. — Lone Star State, Texas. (A.) De bewoners heeten b e et head s. (A.)
Long. — By a long chalk, of by long chalks, zie c h a 1 k. — Cut and
longtail, zie c u t. — Long crown, slimme vent. — Long dozen, dertien. — Long firm, flesschentrekkers. — Long ghost, lang mager mensch.
—Longhead,
slim, verstandig , geslepen. — Long hop, bal, die met een
grooten boog op den wicket aankomt. — Long hundred. honderd twintig
(speciaal in Billingsgate.) — Long lane, de keel. — Long ley. speler aan
een der uiterste grenspunten van de speelplaats (cricket) ; zie ook
d a d d y. — Long odds, de inzet op een paard waarvan men niet denkt
dat bet winnen zal ; bij iedere weddenschap is het de lage inzet op den
vermoedelijken verliezer tegenover den hoogen inzet op den waarschijnlijken winner ; 1 tegen 100 (sport.) — Long on, speler rechts van den
bowler (cricket); ook long-field on. — Long price, hooge prijs. —
Longs=long-whist. Longs-and-shorts, kaarten die klaargemaakt zijn om
er valsch mede to spelen. (S.) — Long sauce, groenten als wortelen,
penen, bieten etc.; zie s h o r t. (A.) — Long shore butcher. kustwachter. (S.) — Long shorernen, baliekluivers, dokwerkers. (S.) — Longshort,
korte rok door vrouwen gedragen als zij huiselijke bezigheden verrichten. (A.) — Long shot, gissing van jets dat niet voor de hand ligt ; groote
leugen (zeem. S.) — Long stomach, verbazende eetlust. — Long stop,
speler achter den wicketkeeper (cricket.) — Long sugar of long sweetening,
stroop ; ook molasse s. (A.) — Long-tail, hazewind ; de hoogere standen ; zie cut and long tai — Long-tailed beggar, kat. Als een
landrot het hooge woord wil voeren over zeezaken waar matrozen bij
zijn of als iemand erg opsnijdt zegt men spottend: How about the
long-tailed beggar? (naar aanleiding van een jongen, die na
een korte zeereis quasi niet meer wist dat een kat een kat was en zijn
moeder vroeg what she called that 'ere long-tailed beggar.) — Long-tailed 'un, banknoot ; zie f 1 i m s y. — Long tails, Chineezen ; faisanten ; hazewindhonden (sport.) — Long trump, de laatste
troef kaart uit het spel. — That caps Longcrown and he capped the devil,
dat is de grootste leugen die nog ooit gezegd is. — The long and the
short of the matter is, in een woord. To buy long, op tijd koopen in
hoop op rijzing van prijzen (A. beurs.) — To draw of to pull the long
-bow, zie b o w. — To lie in the long feathers, op stroo slapen.
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Loo. — Loo-table, ronde tafel. — To loo, verslaan. (A.)
Looby, slungel, onbeholpen mensch. Ook L o o n, lout en 1 o w n;
zie looney.
Look. — Look alive! let op ! vlug een beet je ! ook Look sharp! en
look slippery! (S.) — Look at home ! bemoei je met je eigen
zaken. — Look before you leap, bezint eer gij begint. (Sprw.) — Look-in,
kans. — Look-up, goede kans van slagen. — Look you ! let wel op wat
ik zeg! — That's your look-out, daar moet jij voor oppassen, dat zijn
uw zaken. — To have of give a look-in, ongegeneerd een visite maken;
werkzaam deelnemen aan ; ernstig mededinger zijn ; goede kans van
slagen hebben. — To look a person up of to look in upon a person,
ongegeneerd komen bezoeken. — To look as big as bull-beef, funk en
gezond uitzien , een hooge borst opzetten ; in de laatste beteekenis ook To
look as big as l i f e. — To look black, kwaad kijken. — To look blue,
zie b 1 u e. — To look daggers, zie daggers. — To look for a needle
in a hay-stack, in a bottle of hay, of in a pottle of hay, zoeken naar
iets, dat niet te vin den is. — To look out, zich in acht nemen ; zich
voorbereiden op gevaar enz. — To look over, over het hoofd zien. —
To look through blue glasses of through coloured spectacles, door vooroordeelen de zaken in een verkeerd licht beschouwen.
Looking-glass, kamerpot, nachtspiegel. (S.)
Loon, schelm, deugniet.
Looney, sul, sufferd, ook luny verbastering van 1 u n a t i c; schelrnsch,
dwaas.
Loose. — At loose ends, in wanorde ; zonder bepaalde bezigheden. —
Having a tile of a screw loose, niet wel bij 't hoofd. — Loose box,
afgeschoten gedeelte in een stal waar een vasigebonden paard zich
goed bewegen kan. (stal.) — Loose cash, kleingeld. — Loose fish, zie
f i s h. — Out on the loose, aan 't pierewaaien. — To loose the pursestrings, over den Krug komen, afschuiven.
Loot, bull, speciaal in den oorlog. — To loot, plunderen.
Lope, sprong. (A.)
Lor', uitroep in plaats van Lord ! ook Lor'-a'-mercy, law en laws.
Lord, bochel, meestal mylord. — By the lord Harry ! Voor den duivel !
Lie Harry. — Drunk as a lord, zie drunk. — Lord Mayor,
groot breekijzer. (C.) — Lord Mayor's day, de 9de November, de installatiedag van den Lord Mayor van London. — Lord Mayor's fool,
iemand, die van goed eten en drinken houdt en van alles dat aangenaam is.
Lose. — Losing a ship for a ha'porth of tar, door het op kleinigheden
uit te zuinigen een groot verlies lijden. — To lose caste, zie cast e.
Lot, stuk land (A.), zie a c r o s s. — Bad lot, zie b a d. — Lots of, heel
veel. (A. en S.)
Lothario of a gay Lothario, verleider, Don Juan.
Loud, opzichtig ; bont, schreeuwend (van kleuren) ; (S.) zie b a g s.
Louse. — Louse-trap, nauwe kam ; zie c a t c h. — Lousy, uiterst laag,
gemeen of verachtelijk.

Love.

— 181 —

Lumber.

Love. — A love game, spel, biljart, whist enz. waarbij een der partijen
geen punten gemaakt heeft. In zoo'n spel is dan b.v. six lov e, waar
een der partijen 6 noteert en de andere 0. — Love-in-idleness, zie
11 e a r t. — Love in-a-mist, passiebloem. — Love-lock, haarkrul aan de
slapen, gedragen door vrouwen. Ook beau-catch er en b ow - ca tcher.
Bij mannen heeten zij bellropes; zie ook aggarawators.
zij mogen elkaar niet lijden. — To
—Therisnolvtbwhem,
do a thing for love, iets doen uit lielhebberij, zonder er voordeel van
to verwachten.
Loveage, restjes uit de glazen bijeengegoten en op nieuw verkocht ; zie
all s; mengsel van bier en jenever.
Lovely, mooi, aangenaam, sierlijk, lekker enz. (A.)
Low, goedkoop (handel); behoorende tot de Low C h u r c h. — Low
and slow, zie h i g h. -- Low church, de Evangelische partij in de Anglicaansche kerk. — Low comedian, bas-komiek, acteur die de comische
rollen speelt; zie 1 i g h t. — Low down, unfair, niet eerlijk. Ook w a y
down en way b a c k. (A.) — Low studded, gebouwd met korte balken. (A.) — Low Sunday, de Zondag na Paschen. — Low-tide of
low-water, zonder geld op zak, tijdelijk gebrek aan contanten. (S.)
Lubber, sufferd, sul, lummel ; landrat, onhandig matroos (zeem.) — Lubber's hole, opening, waardoor een angstig matroos bij het mastklimmen
het gevaarlijkste gedeelte vermijden kan ; laffe uitvlucht ; luie manier
van werken.
Lucivee, de lynx. (A.)
Luck. — Down on one's luck, Zie down; ook fairly chucked en
having had the chuck given him. — Give a man luck and
throw him into the sea, als iemand geluk heeft loopt het altijd goed
met hem af. — Luck-penny, cent met een gaatje.
Lucky. — Cut your lucky! zie c u t. — Lucky-stone, steen met een gat
er in. — Strike me lucky! wel verduiveld.
Ludlam. — As lazy as Ludlam's dog which leant its head against the
wall to bark, uiterst lui, zie 1 a z y.
Luff, in plaats van lieutenant (zeem.). — Luff! ga je gang maar! vooruit
maar (zeem.)
Lug, zware slag; lommerd (S.); in de laatste beteekenis ook 1 ug- ch ovey
(C.) — To lug, zuipen, drinkers. (C.) — To lug in, met de haren erbij
deepen.
Luke. — As light as St. Luke's bird, zoo vlug als een vogeltje dat koe
heet. St. Lucas wordt voorgesteld met een os. — St. Luke's summer,
9 October tot 11 November, mooie, late herfst.
Lumber, timmerhout (A) ; bank van leening. — Lumber-dealer, lumberer
of lumberman, houtkooper. (A.) — Lumbered, in den lommerd gezet ;
gevangen genomen. (S.) — Lumber-house, woonplaats van eenheler. (S.)—
Lumbering, hout koopen. (A.) — Lumber State, Maine, ook Pine
tree S tat e. (A.) — To lumber, timmerhout hakken (A.) ; verpanden. (S.)
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Lummy, uitstekend, prima, prachtig. (S.)
Lump, harde zware slag; werkhuis, ook the pan genoemd ; alles wat
log, zeer groot is. (S.) — If you don't like it you may lump it. of het
je aanstaat of niet, het moet toch gebeuren. — Lump sum, ronde som,
som in eens gegeven tot afdoening van allerlei kleine posten. — Lump
work, werk dat aan het werkhuis verricht wordt. — To have a lump
in one's throat, het huilen nader zijn dan het lachen. — To lump it of
to lump it down, in een -slok door de keel gieten ; zich iets moeten laten
welgevallen. — To lump the lighter, gedeporteerd worden. (C.)
Lumper, iemand, die aanneemt scheepsladingen timmerhout te leveren ,
lief in schepen en dokken (S.) ; iemand, die oud goed voor nieuw
verkoopt.
Lumpy, aangeschoten, dronken.
Lunnon, in plaats van London (vulgar.)
Lurch. — At lurch, verborgen, weggestopt. — To give a lurch, liegen,
bedriegen. (S.) — To leave in the lurch, in den steek laten.
Lurk, bedelarij met vervalschte papieren.
Lush, bier en andere sterke dranken. (S.) — Lush-crib of lush-ken, kroeg,
tapperij. (S.) — To lush, drinken, zich bedrinken. (S.)
Lushington, dronkaard. (S.)
Lushy, dronken, aangeschoten.
Lyceum, zaal waar lezingen gehouden worden ;letterlievende vereeniging. (A.)
Lynch. — Lynch law, toepassing van de doodstraf door het gepeupel. (A.)—
To lynch, zonder vorm van proces ophangen of op andere wijzen dooden. (A.)

DI.
M. — To hare an M. under the girdle, beleefdheidshalve iemand aanspreken met den titel Mr. Mrs. of Madam.
N. A. (Master of Arts), Master of Asses. (S.)
M. B. Waistcoat, kleedingstuk door geestelijken van de High Church
gedragen (1830) M. B. = mark of It he beast.
M. P. (Member of Parliament) Member of the police, politieagent. (S.)
M. T., ledige rijtuigen, leege vaten enz. (spoorweg S.) Ledige voorwerpen
worden gezegd te hebben Moll Thomson 's mark upon them.
Ma'am, in plaats van m o t h e r. (A.) — Ma'am school, school waar een
vrouw aan 't hoofd staat. (A.)
Mab, rijtuig, vigelante.
Mace. — Mace-man of mater, zwendelaar, afzetter. (S.) — To mace,
zwendelen, afzetten, op crediet koopen ; geld leenen zonder plan hebben
het terug te betalen. (S.)
Machine, mechanisch, werktuigelijk ; brandspuit. (A.) — _Machine voter,
iemand, die blindelings stemt zooals zijn partij hem voorschrijft. (A.)
met de naaimachine werken. Zie C o v e n t r y.
—Tomachine,
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Mackinaw blanket, zware wollen deken. (A.)
Mad, kwaad, woedend, geplaagd. (A.) — As mad as a march hare of as
To mad, kwaad maken. (A.)
a hatter, zie hare en h a t t e r.
Made. — Made-up dishes, ragouts, liflafjes.
Madge, uil.
Xadza, half. (S.)
Madzer, halfpenny. (S.) Ook brow n, rn a g, s a 1 t e e, posh en rap. (C.)
Mag, verkorting van magazine (schrijvers en drukkers S.); gepraat,
„ dat
geklets. (S.) Zie madze r. — To mag, praten, overreden. (S.) — In
a may you are, wat ben je een babbelaar.
Maga, Blackwood's Magazine.
-Maggot, bui, humour, gril. — Maggoty, grillig, buiig, prikkelbaar.
Magnum. — A magnum of port, claret etc. een dubbele flesch.
Magsman, boerenbedrieger.
Mahogany. — Amputate your mahogany, loop heen ! verfraaiing van Cut
your stick, zie c u t. — Mahogany flats, wandluizen. (S.) — To have
one's feet under another man's mahogany, leven op kosten van een ander,
bij een ander eten, zijn beenen onder een andermans tafel steken.
Maiden, waschmaehine ; soort van guillotine ; een „over" waarin geen
,runs" gemaakt worden (cricket.) — Maiden land, land dat een man
als huwelijksgift krijgt met zijn vrouw en dat bij haar dood naar haar
familie teruggaat. (A.)
Mail, post ; posterijen ; brieven, die met een post aankomen. (A.)— Mailmaster, degeen, die belast is met de mail. (A.) -- Mail-rider, degeen,
die de mails moet overbrengen. (A.) — Mail-stage, postwagen. (A.) —
To mail, per post verzenden. (A.)
Mailable, geschikt om per post te worden verzonden.
Main, bizonder, zeer, grootelijks ; hoofdleiding of hoofdlijn. — The main
chance, geld, rijkdom, materieele welvaart. — To splice the main brace,
een hapje nemen, een borreltje drinken (zee.) Zie drun k.
Maine. — From Maine to Georgia, tot op zeer grooten afstand, overal. (A.) —
Maine law, strenge wetten voor de beperking van het gebruik van
sterven drank (A.)
Majesty. — Her Majesty's carriage, gevangeniswagen, zie Black Maria
en Salad basket.
Major. — Aid-major, officier, die tijdelijk dienst doet als majoor. (A.)
Majority. — To join the majority, sterven, zie 11 o p.
Make. — A bad (good) make, een slecht (goed) fabrikaat (handel). —
Make-up, voorkomen, kleeding, grime (theater S.) ; praai ,je, logen. —
Make-weight, toegift om het gewicht vol te maken. — To be on the
make, trachten iemand of te zetten. (S.) — To make a bridge of gold
for anyone, iemand een eervollen aftocht bezorgen. — To make a cat's
paw of, als werktuig gebruiken, dupeeren. -- To make a figure, zich
onderscheiden. (P.) — To make a fuss, a stir, a piece of work of much
ado about, drukte maken van. — To make a hit, onver-wacht succes
hebben in een speculatie of een onderneming. — To make a night of
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it, 's nachts blijven pret maken. — To make eyes at, lonken, coquetteeren. — To make flesh, dikker worden. — To make for, losstormen
op, aanvallen. — To make head of head-way against, vooruitkomen,
zie 1 e e w a y ; met succes weerstand bieden aan. — To make it lively
for one, het iemand benauwd maken. — To make mince-meat of, verpletteren, vernietigen, doodslaan. — To make money, geld verdienen. —
To make old bones, zie b o n e. — To make one's bread, zijn brood
verdienen. — To make one's pile, rijk worden. — To make one's self
scarce of to make tracks, zich uit de voeten maken. — To make out,
bewijzen, regelen, schikken. — To make the dust fly, zich haasten,
haasten, voortgang maken met. — To make the fur fly, ernstig wonden,
Kerrie maken, twist stoken, zich kwaad maken. — To make tracks,
zich haasten, voortmaken. — To make up to, het gezelschap zoeken
van, het hof maken. — To make up with, het weer goed maken bij.
Making. — It would be the making of him, daardoor zou hij er boven
op komen.
Makings. — He has the makings of an orator in him, hij heeft alien
aanleg om een groot redenaar to worden.
Malahaek, verminken. (A.)
Malapropism, verkeerd gebruik en verminking van vreemde woorden
(naar Mrs. Malaprop in Sheridan's Rivals).
Malt. — Malt-horse, sufferd, domoor. — Malt-worm, zuiplap. (Sh.)
of the meal, als na het middag—Whentmalgsbovhewt,
maal de gasten min of meer dronken worden.
Mammoxed, erg bezeerd. (A. S.)
Mammy, moeder (kindertaal).
Man, student (Cambr. Univ.) ; iemand die nog geen student is heet biped
brut e. — Every man Jack, iedereen zonder uitzondering. — Man-ahanging, iemand in moeilijkheden. — Man-alive ! uitroep van ongeduld. — Man Friday, gehoorzame en onderdanige dienaar. — Man-inpossession, hetzelfde als bum-bailif f, z. d. — Man of blood and
iron, zie b 1 o o d. — Man of Lawn, aartsbisschop v. d. Anglicaansche
kerk. — Man of remnants, kleerenmaker. (S.) — Man of straw, iemand
zonder geld; sirooman. — Man of whipcord, koetsier. — You'll be a
man before your mother, schertsende bernoediging voor een. knaap.
Manablins, overblijfselen van spijzen. (S.)
Manage. — D' ye think you can manage a glass o'whiskey ? heb je trek
in een glas whisky ?
Mangler, vleeschhakmachine. (A.)
Mango, ingemaakte meloen. (A.)
Mangonize, met slaven handelen (zeem.)
Man-handle, ruw aanpakken ; de deur uitgooien ; afranselen ; gevangen
nemen.
Manner. — By no manner of means of not by any manner of means,
volstrekt niet, integendeel. — To make manners, een buiging maken,
beleefd groeten. (A.)
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Manor, stuk land waarvan de pachters alleen de huur te betalen hebben
aan den eigenaar, doch in geen opzicht aan hem ondergeschikt zijn. (A.)
Mantle place, = mantle piece, schoorsteenmantel. (Z. A.)
Many. — Whe shall be too many of one too many for you, wij zullen je
te slim of zijn.
Maple. — Maple honey, het ongecristalliseerde sap van den suikerahorn.
(A.) — Maple molasses, stroop van dit sap gemaakt. (A.) — Maple
sugar, gecristalliseerde ahornsuiker. (A.)
Marble. -- Money and marbles, geld en meubelen. (S.)
March. — March bird, kikvorsch. — March chick, brutale vent. Zie m a d.
Marchioness, klein, smerig meisje, dat als meid-alleen dienst doet. (S.)
Mare. — Away the mare! weg met alle zorgen! — Mare's tail, regenwolk. — Money will make the ware to go, met geld krijgt men alles
gedaan. — The grey mare is the better horse, zie g r e y. — The twolegged mare, de gaig. (C.) — To find a mare's nest, denken dat men
heel wat ontdekt heeft en dat per saldo blijkt onzin te zijn. — To ride
shanks's mare, loopen. — To win the mare or lose the halter, quitte of
dubbel spelen ; alles of niets.
Margaret, ekster.
Margarine substitute, slechte imitatie.
Margin, profijt, winst (handel).
Margot, soort van haars. (A.)
Marine. — Marine, marine recruit of marine officer, leege flesch (zeem.
S.) — Tell that to the marines, maak dat je grootje wijs.
Marjoram. — As a pig loves marjoram, in 't geheel niet ; gewoonlijk
in antwoord op de vraag: how do you like so-and-so?
Mark. — Beside the mark, niet toepasselijk, niet ter zake. — To make
one's mark, zich onderscheiden, succes hebben. — To set the mark of
the beast upon, als ongodsdienstig uitkrijten. — Up to the mark, goed,
in goeden toestand.
Market. — A market bunch, bouquet. — Market horse, paard, dat alleen
op de lijst voorkomt om er tegen te wedden (sport). — Market-penny,
geld dat de dienstboden hun „ yolk" meer laten betalen dan den prijs
van datgene wat zij gekocht hebben.
Marro, in plaats van Ma d a m. (S.)
Maroon. — To maroon, picnic houden. (A.) — Marooning, voor plezier
op het land campeeren. (A.)
Marriage. — Marriage-finger,' linker-ringvinger. — Marriage-intention,
verloving. (A.) — Marriage-lines, huwelijks-acte. — Marriage-music,
kindergeschrei. (S.)
Marrow, de mijnwerker die met een anderen samen in een galerij vverkt ;
maat, kameraad, rnetgezel. — By the marrow-bone stage, te voet. —
Marrow-fat, groote erwt. — To bring one down upon his marrowbones, iemand doen knielen, doen vergiffenis vragen, vernederen.
Marry. — Marry come up! houd je bedaard! — Marry in haste, repent
at leisure, gauw getrouwd, lang berouwd.
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Marshall, civiel ambtenaar gelijkstaande met een Engelschen sheriff. (A.)
Martinet, streng officier (zeem. en leger).
Mary Ann, de Engelsche dienstbode. De Iersche wordt door Bridge
of Biddy aangeduid.
Mary Anne of Marianne, de guillotine; de republikeinsche partij. (Disraeli.)
Marygold of marigold, X 1.000.000 ; zie p 1 u m.
Maryland end, het smalle uiteinde van een ham ; zie V i r g i n i a. (A.)
Mash, minnaar, vrijer. (A.) — To be bruised to a mash, tot pap geslagen
zijn. — To make one's mash, iemand op zich verliefd doen worden. (S.) —
To be mashed upon, verliefd zijn op. — To mash, verliefd worden op ;
verliefd waken. (S.)
Masher, dandy, fat; hooge boord. (S.)
Maskinonge, een reuzensnoek. (A.)
Mason and Dixon's line, de grenslijn tusschen anti-slavernij Staten en
de Zuidelijke. (A.)
Massacre of the Innocents, zie innocents.
Mast. — To serve of sail before the mast, zie b e f o r e.
Master. — Master of the mint, tuinman. (S.) — Master of the rolls,
bakker. (S.)
Match. — To match, in brand steken, aansteken. (A.)
Mate, vrind, gezel, makker, kameraad. Zie fl i c k.
Mater, in plaats van m o t h e r.
Materialize, verschijnen, voor den dag kornen. (A.)
Matey, gezel, kameraad, handwerksman, dokwerker. (S.)
Matrimony, een gezelschapsspel met kaarten.
Matter. — A matter of, ongeveer, zoo wat. Uitdrukkingen om een bedrag,
een tijdruimte, een gewicht, maat enz. aan te geven. B.v. A matter of
five days, a matter of X 10. — That's what's the matter with me, zoo'n
soort van mensch ben ik nu. Ook That's the kind o'person, of of chipmunk that I am of that's what 1 want. (A.)
Maudlin, Magdalen College, Oxford. — Maudlin drunk, sentimenteel en
huilerig dronken. — Maudlin slip-slop, sentimenteele, flauwe praatjes.
Mauks, publieke vrouw. (C.)
Maul, houten Kamer om palen in te slaan. (A.) — Maul and wedges, met
pak en zak. (A.)
Manley of mawley, vuist ; hand ; slag; handteekening. (S.)
Maw, mond b.v. hold your maw. (S.) — Mawworm, huichelaar. (S.)
Max, jenever. (S.)
May. — May-be, nlisschien, ook verbasterd tot m e b b e; ook m a yh a p. — May-bug, meikever (A.) ; zie la d y. — May-flower, hagedoorn
(A.) ; het schip waarmee in 1620 de 102 puriteinen, bekend als de
Pilgrim fathers van Plymouth naar Massachusetts vervoerd werden. — May-meetings, bijeenkomsten van godsdienstige en liefdadige
vereenigingen die in Mei en Juni in Exeter Hall, Londen, worden gehouden.
Mayno, menu, spijskaart. (S.)
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Mazarine, ruimte onder het tooneel in groote theaters. (theater S.)
Mazy. — The mazy, de dans, het dansen.
Meadow, vochtig weiland ; laag, vruchtbaar land aan den oever van een
rivier. (A.) — Meadow hay, slecht hooi, gemaakt van het gras dat op
zulk land groeit. (A.)
Meagrely, armelijk, schaarsch. (A.)
Meal. — In meal or in malt, direct of indirect, op de een of andere
manier. — Mealy-mouthed, angstig om ronduit te zeggen wat men bedoelt ; zijn gedachten bemantelend. — To eat a horse-meal, eten zonder
er bij te drinken.
Mean, laag, gemeen, gering. (A.) als in : Mean enough to steal acorns
front a blind hog. — Mean white, blanke zonder grondbezit. (Z. A. en
Z. Afrika.)
Measly, armzalig, sjofel. (S.)
Measure. — To measure other people's corn by one's own bushel, een
ander naar zich zelf afmeten. — To take the measure of one's foot,
zie foot.
Meat. — Meat-fosh, opgewarmd vleesch met aardappelen. — Meat-safe,
vliegenkast. — To make cold meat of; dooden, vermoorden. (S.)
Medical, student in de medicijnen ; ook m e d. — Medical Greek, het
argot van de medische studenten, ook m a r r o w s k y i n g.
Medicine. — Bad medicine, good medicine, iets slechts, iets goeds. (Indiaansch.)
Medico, dokter, scheepsdokter.
Meech, gluipen, loeren.
Meeting, godsdienstige bijeenkomst. (A.) — Meeting-house, kerk. (A.)
The Church is in Amerika, de godsdienstige gemeente, niet het
gebouw. — Meeting-seed, karwijzaad, dat gebruikt wordt om slaperigheid
in de kerk te voorkomen. (A.)
Meg, geld. (C.) — To meg, afzetten. (C.) — Without a meg, zonder een
cent op zak. (C.)
Megrims, neerslachtigheid, kwade bui ; zie dumps en blue s.
Mellow, aangeschoten, vroolijk, half-dronken.
Melt. — Melting moments, groote, drukkende hitte. — To melt, zich uit
de voeten maken. (S.)
Mem, verkorting van memento en van memorandum (handel.)
Member. — A hot member, prikkelbaar mensch, opvliegend man, lastig
heerschap. (S.) ; zie c u s t o m e r.
Menagerie, het orkest in een theater. (S.)
Menavelings, het geld dat na het opmaken van de kas aan de spoorwegstations over is.
Mend. — To be on the mend, aan de beterhand zijn.
Merchandise, zaken gaan doen. (A.) ; ook to merchant. (A.)
Mercy Sake alive! hemelsche goedheid. (A. S.)
Meridian, glaasje sterken drank 's middags gebruikt (Scott.)
Merriker, Merriky, Merrikin in plaats van Am erica en American. (S.)
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Merry. — Merry dancers, noorderlicht ; ook L or d D er wen t w at e r's Light s. Merry thought, vorkbeen in de Borst van vogels.
—Rathermy,
aangeschoten.
Mesa, tafelland. (A.)
Mess. —Mess-traps, keukengereedschappen. — To lose the number of one's
mess of to be scratched out of one's mess, gestorven zijn, zie h o p.
of a hash of, zie h a s h. — To mess, zich bemoeien
—Tomakes
met (S. speciaal gezegd van de politie) ; eten. (S.)
Message, het Presidentiale Adres aan de Wetgevende Lichamen. (A.)
Metallician, bookmaker.
Metate, ruwe ovale vijzel door de Mexicanen gebruikt om cacao enz. te
stampen. (A.)
Mets, aandeelen van den Ondergrondschen Spoorweg (Londen-Beurs.)
Michel of Cousin Michael, de Duitscher.
Miching Malicho of niallecho, verborgen misdrijf. (Sh.) — Miching
heeft de beteekenis van verborgen, geheim ; ook kruiperig, laag, gemeen. (A.)
Mickey, zie c r u i t y.
Middleman, makelaar, tusschenpersoon tusschen producenten en consumenten.
Middle States, New-York, N. Yersey, Pennsylvania, Delaware en Maryland. — Middle Western States, W. Virginia, Kentucky, Tennessee,
Missoury, Kansas, Arkansas. (A.)
Middling, vrij wel. — Middlings, het grove gedeelte van het meel ;
varkensribben. (A.)
Middy of mid, verkorting van midshipma n.
Midge-net, sluier, voile. (S.)
Mid-off, de speler of de plaats op eenigen afstand links van den bowler
(cricket.) Rechts van den bowler heeten zij mid-on.
Midsummer. — Midsummer madness ook midsummer moonmadness,
groote dwaasheid, totale krankzinnigheid.
Mike, Ier; Iersch arbeider. — To mike, luieren, slenteren. (S.)
Mild, zwak, on voldoende, inferieur. — Draw it mild, zie draw. — Mild
bloaters, dandies die zich als sportmen willen voordoen. (S.)
Mile. — To make short miles, snelzeilen (zeem.).
Mileage, afgelegde afstand ; vergoeding van reiskosten. (A.)
Milestone-monger, onvermoeid wandelaar (schertsend).
Militate, doen, handelen. (A.) — To militate against, tegenwerken. (A.)
sa menvverken. (A.)
—Tomiltaewh,
Milk. — Bristol Milk, Xereswijn. —Milk-ranch, boerderij, waar boter en kaas
gefabriceerd wordt. (A.) — Milking the street, de markt forceeren (A.
beurs). — That accounts for the milk in the cocoa-nut, dat verklaart de
zaak. — To cry over spilt milk, zie c r y. — To milk, een paard aan een
wedden laten deelnemen om er tegen te kunnen wedden (sport). —
To milk, the ram, het onmogelijke probeeren, nuttelooze moeite doen.
Milker, melkkoe (landhuishoudkunde).
Milky, in plaats van milk ma n. — Milky one's, witte linnen vodden. (S.)
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Mill, vechtpartij (boksers en school) ; de tredmolen (S.) ; cachot, nor
(leger); zie Irish en Jigger. Ook the house that Jack built.
— To go through the mill, na een faillissement gerehabiliteerd worden. — To have been through the mill, ondervinding opgedaan hebben.
(A. en S.) — To mill, vechten, boksen ; in een kring rondloopen van
het hoornvee, waarbij alle naar het midden dringen : dit veroorzaakt
den dood van verscheiden dieren. (A.) — To mill one's canister, iemand
de hersens inslaan. (S.)
Miller, Bokser. (S.) — Joe Miller, zie j o e. — Miller's eye, stukjes ongegist meel in 't brood. — To drown the miller, zie d r o w n. — To give
one the miller, iemand aan de praat houden tot er voldoende lui om
heen zijn en hem dan aanvallen door hem met steenen, vuil enz. te
werpen. (S.) — To put the miller's eye out, soep of puddingbeslag
verwateren of te dun maken.
Millerite, een volgeling van William Miller, die de onmiddellijke regeering
van Jezus op de aarde verwachtte. (A.)
Milling. — High milling, door herhaald malen meel verkrijgen. (A.)
door een keer malen hetzelfde doen. (A.) — Milling —Lowmilng,in
the darlcmans, des nachts vermoorden. (Scott.)
Million, meloen (negers) ; de groote massa.
Mill-stone. — Hard as the nether millstone, zie h a r d. -- I can see into
a millstone as far as a7ty man, zoo slim als jij bent, ben ik ook. In
den tweeden persoon gebruikt beteekent het spottend : je bent een
slimmerdje. — To weep millstones, niet schreien.
Mince. — Not to mince matters of the matter, zonder er doekjes om te winden.
Mincemeat. — To make mincemeat of, verslaan, ten onder brengen.
Mind. — Mind your eye ! let op ! kijk goed uit ! wees op je hoede !
To have a mind of one's own, een eigen wil hebben. — To mind
oneself, zich herinneren. (A.)
Minder, kind, dat ergens in de kost is.
Minions of the moon, straatroovers, struikroovers.
Mint. — Benton's Mint-drops, de kleine gouden muntstukken der Vereenigde Staten. (A.) — Mint, anise and cummin, kleinigheden, bijzaken.
Soms wordt mint en soms anise weggelaten, zie m o n e y. — Mintdrops, geld, geldstukken. (S.) — Mint julep. zie j u 1 e p. —lint-stick,
pijp pepermunt. (A.)
Miscegenation, kruising van Blanken met Negers. (A.)
Miscegenationist, voorstander van de kruising van Blanken en Negers. (A.)
Miscegene, kleurling. (A.)
Miscellaneous imbecility, algeheele ongeschiktheid. (A. politiek S.)
Mischief. — To play the mischief with, in de war sturen ; zie d e v i 1.
-Miscue, misstoot in 't biljart. (A.)
Misery, pijn. (A.)
Misfit, kleedingstuk, dat niet past; aardigheid die niet opgaat.
Misrecollect of misremember, vergeten. (A.) In Ierland, d i s r e m e m b e r.
Miss. — A miss is as good as a mile, of men een geluk of een ohgeluk
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door een kleinigheid ontsnapt of er een heel eind vandaan blijft is per
saldo hetzelfde. — _Miss fire, ketsen van 't geweer ( jacht, sport.) —
Miss-lick, slag, die zijn doel mist. (W. A.) — Miss Nancy, verwijfd
soldaat. (leper.) — To miss a figure, een belangrijke fout maken. (A.)
zijn doel missen.
—Tomistay,
Missing. — The missing link, het schepsel, dat volgens Darwin tusschen
mensch en aap moet hebben bestaan. — To turn up missing, afwezig
zijn ; gedood zijn. (A.) Ook to be among the missing. (A.)
Missionate, als zendeling optreden. (A.)
Missis of missus, vrouw, huisvrouw, mevrouw. In plaats van mis t r es s.
Misstep, misstap. (A.)
Mistake. — And no mistake, zie error.
Mistress. — Mrs. Roper, de mariniers. (zeem. S.) — Mrs. Grundy, zie
G r u n d y. To marry Mrs. Roper, dienst nemen als marinier. Zie ook Mrs.
Mitey, kaashandelaar. (S.)
Mitten. — The mittens, de handschoenen door boksers gebruikt.
—Togethmin,
zie g e t. — To handle without the mittens, zie
handl e. — To mitten of to give the mitten, een blauwije laten
loopen. (A.) — Zie k i c k.
Mix, mengsel van verschillende soorten van eenig verkoopartikel (winkelterm.) — Mixed, inferieur, slecht ; gemeleerd (b.v. een gezelschap) ; in
de war, verward, de kluts kwijt, niet zeker van, in verlegenheid. (S.)
—Togetmixd,
de kluts kwijt raken, verlegen worden.
Mizzle, er van door gaan, zich uit de voeten maken (S.) ; motregenen. —
.Mizzler of rum mizzler, iemand die er slag van heeft wanneer hij in
ongelegenheid komt zich uit de voeten to maken.
Mob, de menigte, het gepeupel ; de handlangers van een dief of een inbreker (S.) ; nachtmuts. — Mob Town, Baltimore. (A.) — To mob, opdringen en lastig vallen. — Zie ook s w e 11.
Mobility, het gepeupel. Volgens Swift is M o b een slang afkorting van
mobility.
Mobocracy, de regeering door overmacht van het gepeupel. In Amerika
ook mobility.
Mobsman, elegant gekleede zwendelaar of zakkenroller. (S.) Zie S w e 11.
Mocassin, Indiaansch schoeisel met slappe zolen.
Mockered, pokdalig ; vol paten. (S.)
Modern Athens, Boston (A.), zie h u b.
Modest Quencher, jenever met water. (S.)
Mods, verkorting van moderations het 2de van de 3 exarnens, die
in Oxford gedaan moeten worden ; n.l. the Smalls, the Mods en the
Greats; zie g o. — Modsman, candidaat voor dit examen. (Oxford.)
Mofussil, de onderafdeelingen van een district in 0. Indie. — Mofussil
Justice, onrechtvaardige, langzame, slechte rechtspraak. — Mofussilite,
iemand, die in het binnenland woont. (E. Indie.)
Moisten. — Moisten your chaffer of clay, drink wat ! zie c h a f f.
Moke, ezel (Coster Slang) ; ouwe vent. (A. S.)
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Moko, faisant, die per ongeluk voor de opening van het jachtseizoen geschoten is.
Molasses, stroop. (A.), zie long en m a p l e.
Moll, meisje. (S.) — Moiled, in vrouwelijk gezelschap. (S.) — Mollsack,
reticule, boodschapmand. (S.) — Moll Thomson's mark, zie M. T. —
Moll-tooler, zakkenrolster. (C.)
Molly. — He's a regular Molly, hij is een echte janhen. (S.), zie C o tbet t y. — Molly, Molly Coddle of Betty, verwijfde man (S.) — Molly
Cotton-tail, konijn. (A.) — Molly Maguires, Iersche geheime vereeniging
georganiseerd in 1543; een soortgelijke vereeniging in Pennsylvania
uiteengejaagd in 1877. (A.)
Mollygrubs of mulligrubs, verdriet, maagpijn (Coster slang.)
Molrowing, aan den zwier zijn met publieke vrouwen. (S.)
Monday. -- Monday pops, verbastering van M o n d a y popular Con
cert s. Er zijn ook Saturday pop s. — Saint Monday, de Maandag
der Maandaghouders.
Mondayish of 1VIondayfied, lust hebben Maandag te houden.
Money. -- A mint, a mine, a power, a sight, an ocean of money, een
hoop geld ; zie Slang Damen voor geld bij dust en rock s. — It
looks like money, het is zeer duur. — Money-dropping, het laten vallen
van valsch geld en daarna de helft eischen van den vinder, die natuur
lijk met goed geld betaalt. (S.)
Monish, geld (vooral under Joden gebruikelijk).
Monk, gemeene kerel ; waarschijnlijk verbastering van m o n k e y. (S.) ;
zwarte smeer of veep veroorzaakt door te veel inkt (drukkers S.) ;
zie friar.
Monkey, X 500, zie M a r y g o 1 d en plum; het vat waarin aan hoord
de groc bewaard of verstrekt wordt (zeem. S.); het instrument waarmee
een vuurpijl wordt afgeschoten (leper). — give him change for a monkey, zie c h a n g e. — Ilionkey board, platform van de omnibus waarop
de conducteur staat. — Monkey boat, lange smalle boot, speciaal gebruikt
in de Londensche dokken. — Monkey's allowance, meer slang dan eten,
zie k i c k. — Monkey shines, kwaadaardige streken. — Monkey-tail,
ongelooflijke geschiedenis. — Monkey with along tail, hypotheek. (S.) —
Take the monkey off your back, maak je niet kwaad, blijf bedaard.
streken uithalen ; zie c u t en c a r l i c u e s. —Tocutpmnkeyshi,
—Toget
of have one's monkey up, driftig zijn of gemaakt worden ; zie
d a n d e r, back en h u m p. — To monkey, spelen, schertsen
met. (A.) — To sling the monkey, spel onder matrozen (zeem). — To
suck the monkey, een gaatje in the monkey maken en met een
stroo de jenever eruit zuigen (zeem.) ; sterken drank drinken nit cocosnootschalen alsof men de melk eruit zuigt (zeem. S.)
Monroe doctrine, het stelsel volgens hetwelk Amerika zich niet moet
bemoeien met Europeesche aangelegenheden en zelf peen Europeesche
inmenging moet dulden. (A.)
Monte, een hazardspel met kaarlen. (A.)
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Month. — A month of Sundays, altijd, onbeperkt lange tijd ; nooit ;
zie never.
Monumental. — Monumental cheek, verregaande onbeschaamdheid. (A.)
Baltimore. (A.)
—MonumetalCiy,
Mooch, klaploopen. (C.) — Moocher, vagebond. (C.) — Mooching of on the
mooch, op den uitkijk om iets te verdienen of iets te eten te krijgen. (C.)
Moon, maand. (S.) — Mooney, dronken. (S.) ; een dwaas. (S.) — Mooning, rondslenterend. — To cast beyond the moon, buitensporige gissingen maken. — To cry for the moon, het onmogelijke begeeren.
—Tolevathmn,
zeer eerzuchtig zijn. — To shoot the moon, met
de Noorderzon vertrekken. — To wish anyone over the moon, iemand
naar de maan wenschen. — Zie ook blue en c h e e s e.
Moon-glade, het schijnsel van de maan op het water.
Moonlight of moonshine, gesmokkelde spiritualien. (S.) — Moonlight flitting, verhuizen met de Noorderzon ; ook shooting of moon s.
Moonlighter, politieke Iersche moordenaar.
Moon-rakers, de bewoners van Wiltshire.
Moonshine, onzin, bedrog, illusies. — Bottled moonshine, sociale luchtkasteelen. — Gilded moonshine, valsche wissels (handel). — Moonshiner,
sterke-drank stoker, die de belasting ontduikt ; smokkelaar van sterken
drank. (A.) Zie m o o n l i g h t.
Moored, zittend, rustend (zeem.).
Moose of moose-deer, eland. (A.)
Mop, verhuurmarkt van dienstboden ; dronkaard. — All mops and brooms,
dronken. (S.) — To be on the mop, in een voortdurenden staat van
dronkenschap verkeeren. (S.)
Moper, deserteur (leger).
Mopes. — In the mopes, gemelijk.
Mopstick, sufferd, sul. — Death's head on a mopstick, lang mager mensch.
Zie anatomy.
Moppy, dronken. (S.)
Mopus of mopusses, geld. (S.)
Moral, verkorting van moral certainty, b.v. the race is a moral for
Ladas, Ladas is zeker te winnen (sport).
More. — More kicks than halfpence„ zie kick en monkey. — To
taste more-ish, naar meer smaken (schertsend). — You can't have more
than the cat and his skin, men kan niet iets opmaken en het toch
behouden ; zie ook cake.
Morgans, de Fransche 6°/o fondsen (beurs S.).
Mormon State, Utah. (A.)
Morn. — My April _Morn, mijn trouwdag.
Morning, het eerste glas whiskey, dat de Schotsche visschers op den
dag drinkers. (Scott.)
Morris, zich uit de voeten maken. (S.)
Mort, vrouw. (C.) Zie a u t e m.
Mortal, zeer veel, in zeer hooge mate, b.v. I saw a mortal 1ot of
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people. — In a mortal funk, in doodsangst ; zie f it n k. — Mortal
bad, doodziek.
Mortar board, stijve studenten barret (Univ. S.).
Mortgage deed, Bank van Leeningbriefje. (S.)
Mose. — Mose in the chine, ruggegraatsziekte bij paarden.
Moses. — By the everliviny jumping Moses, soort van vloek. (A.)
Mosey. — To mosey, zich uit de voeten maken. (A.) Zie Vamoos e.
Moskeneer, lets verpanden voor meer dan de werkelijke waarde. (S.)
Mossbacks, oude partijgenooten der Democraten. (A.) Zie k i d.
Mossbunker, zeer groote oude snoek. (A.)
Mossoo, verbastering van monsieur, Franschman. (S.)
Most, in plaats van almost. (A.)
Mot, publieke vrouw (S.) ; boomen in een weide. Als zoodanig ook
motte. (A.) Zie island.
Mother. — Does your mother knoiv you are out ? spottend gezegde om
iemand die het hooge woord heeft op zijn plaats to zetten. — Mother
Carey's chickens, stormvogels. (Zeem. S.) — Mother Carey's goose,
groote zwarte stormvogel van den Stillen Oceaan (zeem. S.). — Mother
Carey is plucking her goose, het sneeuwt (zeem. S.). — Mother coddle
of mother's boy, hetzelfde als molly-coddle (z. d.). — _3Iother-in-law,
bier bestaande uit half oude en half bittere ale. (S.) — Mother-in-law's
bit, kleine portie eten. (S.) — Mother-of-Presidents, Pennsylvanie. (A.)
Mother 'of States of Old Dominion, Virginia. (A.) — Mother's blessing,
bonbons. -- Tied to one's mother's apronstrings, moeders kindje zijn ;
zie apron.
Notion, stoelgang (kindertaal).
Motto-Kisses, ulevellen.
Mouch, leven als een vagebond, klaploopen. (S.)
Mouldy, met grijs haar. (S.) — Mouldy grubs, kermislui, die hun vertooningen in de open lucht geven. (S.) — Mouldy pate, gepoederde
lakei. (S.)
Mound City, St. Louis. (A.)
Mounseer of Mounseer Cockoolu, bijnaam voor een Franschman (S.) ;
zie mossoo.
Mount, rijpaard, velocipede (sport.) — To have the mount on this or that
racer, een renpaard berijden als jockey. (sport.) — To mount a piece,
een tooneelstuk in scene zetten (theater.)
Mountain. — Mountain-dew, whisky, speciaal Schotsche. — Mountainpecker, schapekop ; zie j e m m y. — Mountain soap, bergkrijt, cont6.
Mounter, valsche getuige. (S.)
Mourner, bekeerling. (A.) — Mourner's bench, zie a n x i o u s. — To
crowd the mourners, politici, die in moeilijkheden zitten, lastig vallen. (A.)
Mourning. — A full suit of mourning, twee blauw geslagen oogen. (S.)
To wear half mourning, een n blauw" oog hebben. (S.)
Mouse, buil, blauwe plek, blauw oog (boksers.) — Mouse sight, bijziendheid. — To mouse, doelloos rondloopen. (A.)
13
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Mouse-trap. — Every man to his mouse-trap, schoenmaker, blijf bij je
leest. — The parsons mouse-trap, het huwelijk. (S.)
Mouth. — Down in the mouth, zie d o w n. — Mouth-almighty, vreeselijke
babbelaar. (S.) — Mouth piece, advocaat van den aangeklaagde. — To
make mouths, kuren trekken. — To mouth, uiten, spreken ; zie lip en give.
Mouthing, vol groote woorden, pralerig, zwetserig. — A mouthing firebrand, snoever.
Movables of moveables, ledematen. (Zeem. S.)
Move. — Up to a move or two, slim, geslepen zijn, zie f 1 y en k n o w.
altijd hetzelfde gangetje gaan.
—Tomveinarut,
Mover, emigrant naar the Far Wes t. (A.)
Moving day, de lste Mei. (A.)
Movy Stars, land, dat niet bebouwd kan worden, onvruchtbaar land. (A.)
Mrs. — Mrs. Gamp, zie G a m p. — Mrs. Grundy, zie G r u n d y. —
Mrs. Harris and Mrs. Gamp, the Morning Herald en the
Standard toen ze beide het eigendom waren van Mr. Baldwin.
No. 100, W. C.
—Mrs.Jone,
Much. — Much of a muchness, tamelijk wel hetzelfde, van een slag ; zie
Arcades amb o. — To be much married, onder den pantoffel staan
(schertsend).
Muck, geld. (S.) — It is all muck, het is allemaal onzin. (S.) — Muckrakes, zij, die in troebel water visschen (A. politiek S.); ook muckrakes and p l a c e m o n g e r s. — Muck-snipe, iemand die door het
spel gerulneerd is. (S.) — Muckworm, gierigaard ; iemand, die geen
gentleman is; zie c a d. — To muck, verslaan, overtreffen. (S.) —
To muck out, plunderen bij het spel. (S.) — To muck up, smerig maken.
Mucker. — To go a mucker, den verkeerden weg opgaan ; zijn toekomst
vernietigen.
Mud. — Mud-crusher, scheldnaam door de cavaleristen aan de infanteristen gegeven. (S.) — Mud head, bewoner van Tennessee. (A.) De
staat Tennessee heet Big-bend State. (A) — Mud-hen, vrouwelijke effecten
speculant. (A.) — Mud-larks, arme menschen die in het slib van de
Theems naar voorwerpen zelfs van de minste waarde zoeken; menschen,
die riolen schoonmaken ; loopers voor bankierskantoren. (S.) — Mudproof, waterdicht (van laarzen.) — Mud-salad market, de groentemarkt
van Covent Garde n. (S.) — Mud-Scow, modderschuit. (A.)
het uitvaagsel van de maatschappij ; dwarsbalk onder spoorweg—Mudsil,
rails, zie c r ossties; grondslag, basis. (A. S.) — Mud-student, student
aan een Landbouwschool.
Muddle, dronken voeren. — Muddled, aangeschoten. — Muddle-headed,
sufferig. — To be in a muddle, in verwarring zijn.
Muff, sul, sufferd ; zie d u f f e r. — To muff it, den boel in de war sturen.
Muffin, heer, die meer dan een dame onder zijn bescherming heeft. (S.) —
Muffin cap, platte wollen pet, gedragen door armhuisjongens enz.
glad, wit, baardeloos gezicht, melkmuil. — Muffin-worry,
—Mufinace,
theepartijtje van oude dames ; zie g o o s e, bitch en t a b b y. (S.)
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Mufflers, bokshandschoenen (sport.)
Mufti. — In mufti, in politiek, in burgerkleeren (leger.)
Mug, gezicht, mond. (S.) — Mug-faker, zanger, acteur. (S.) — Muglumberer, een afzetter bij wedrennen (sport.) — To mug, in het gezicht
slaan, vechten, bestelen, plunderen, drinken. (S.) — To mug oneself,
zich bedrinken. — To mug up, zich grimeeren (theater) ; blokken voor
een examen, als zoodanig ook to mu g.
Mugging, pak slaag (S.), zie M o g g i n g.
Muggy, aangeschoten (S.) ; van het weer : drukkend, zwoel.
Mugwump, iemand, die in de politiek, zich niet bij zijn partij houdt ; een
politicus op wiens stem men niet rekenen kan ; politiek renegaat (A.) ;
zie adullamite en c a y e; een invloedrijk persoon ; opgeblazen
vent. (A.) — The mugwump press, de couranten, die geen partijbladen
zijn. (A.) — To mugwump, zich niet voegen naar de voorschriften van
zijn partij. (A.)
Mull, bewoner van Madras. — To make a mull of it, den boel in de
war sturen, bederven, zich blameeren ; zie h a s h. — To mull, peinzen,
nadenken ; veel drukte maken en niets doen. (A.)
Mulligrubs, zie molly-grubs. — To be in one's mulligrubs, in een
kwaad humeur zijn.
Mullingar heifer, meisje met dikke enkels. (Iersch.)
Mulse, gekookte wijn met honing.
Mum, in plaats van M a 'a m (vulgar.) — As mum as mice, doodstil.
zwijgen is het paroo]. — To be of to keep mum, zich
—Mum'stheword,
stil houden.
Mummer, acteur (S.) ; rondreizend acteur, speciaal een die met Kerstmis
in een pantomime meespeelt.
Mummy. — To beat one to a mummy, zie j e 11 y.
Mump. — To mump, bedelen op een klagenden toon. (C.) — Mumper,
bedelaar. (C.)
Mumping, de streken van een bedelaar ; dat wat een bedelaar heeft opgehaald (C.) ; in dezen laatsten zin ook m u m p u s. — Mumping day,
21 December. (C.)
Mumps, melancholie, slecht humeur ; zie dumps; de bof, een soort van
besmettelijke aangezichtsziekte.
Mung, verward (A. S.); pap van twee soorten van meel (Schotsch).
Mungo, laken, dat gemaakt is van oude stoffen en afval ; zie s h o d d y.
— S'welp me Mungo, zoo waar helpe mij God. Ook S 'w e 1 p me bob
en s'welp me never. (S.)
Murder. — Murder in the first degree, moord met voorbedachten rade.
(A.) — Murder in the second degree, moord bij ongeluk gepleegd.
(A.) — Murder will out, een misdaad kan niet geheim blijven. — The
murder is out, alles is ontdekt. — To murder, verknoeien, slecht
spelen (artisten).
Murphy, aardappel (S.) ; ook wel Do n o van s en p r a t i e s genoemd.
(Iersch.) Schertsend in plaats van M o r p h e u s.
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Murth, overvloed. (A.)
Mush, zie hasty-pudding; parapluie, verkorting van mushroom.
— Mush-faker, zie fake r.
Mushroom, parapluie ; parvenu. (S.) — Mushroom-gentry, nieuwbakken
adel. — Mushroom-ketchup, champignon saus. — Mushroom-men, mannen, die voor eigen rekening werken en met weinig of geen kapitaal
weefgetouwen huren.
Music. — Rough music, ketelmuziek. — To face the music, zie f a c e.
Musical, grappig, humoristisch. (A.)
Muskrats, bewoners van Delaware. (A.)
Muslin, soms gebruikt voor c a 1 i c o, bedrukt katoen. (A.) — A bit of
muslin, een vrouw, een meisje. (A. en S.)
Muss, verwarring (A) ; zie m e s s. — Mussy, slordig, morsig. (A.) — To
muss, in de war sturen. (A.)
Mustang, wild prairiepaard. (A.) — Mustang grape, inferieure druivensoort in Texas. (A.)
Mutter. — To mutter backward blessing, binnensmonds vloeken.
Mutton. — Come and eat your mutton with me, kom bij mij dineeren. —
Mutton-chop-whiskers, korte bakkebaarden. (S.) — Mutton fist, groote,
grove, roode vuist. (S.) — Mutton-head, domoor. — Muttons, vaak geschreven M t t n s, Turksche leening van 1865. (Beurs S.)
Muzzle, mond, gezicht. (S.) — To muzzle, vechten, afranselen, smoren ;
zie garotte. (S.)
Muzzy, aangeschoten. (S.)
My! uitroep van verwondering. — All my eye, zie a 1 1. — My aunt,
aunt Jones of Mrs. Jones, privaat; zie M r s. J o n e s. — My lord, zie
I o r d. — My nabs, ik. (S.) — My tulip, my bloater, my pippin, my
nibs, my ribstone, zie bloater en f l i c k. — My uncle, bank van
leening. (S.)
Mynheer of Mynheer Closh, Hollander.
Mystery. — Bags of skins of mystery, worsten. (S.) — That knocked the
mystery galley-west in a minute, dat helderde alles dadelijk op.

N.
'n., in plaats van t h a n, b y. more'n=more than.
N. C. d.i. enough said ; het zijn de beginletters van n u f c e tl. (S.)
N. F. d.i. no fly, zie n o.
N. G. d.i. no good. (A).
N. II., wandluizen ; het zijn de initialen van Norfolk Howard, den naam,
aangenomen door een Mr. Bugg in 1863.
nth of nth plus one, in de hoogste mate, totaal. (Univ. S.)
Nab. — Nab-man, rakker van den schout. (Scott.) — To nab, bedriegen,
stelen; vangen, grijpen. (S.) — To nab the rust, in zijn kroon gegrepen zijn. (S.)
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Naboth. — Kabotli's vineyard, de bezitting van een buurman, die door
een rijk man begeerd wordt.
Nag, paard. — Nag-beef, paardevleesch. (S.) — To nag of nagging, vitten.
Nail. — A dead nail, een doortrapte schurk ; iemand, die bedriegelijke
weddenschappen aangaat. (S.) — As dead as a nail of as a doornail,
zie d e a d. — Down on the nail of on the nail, dadelijk, contant.
—Rungotheail,
in den lommerd gebracht. (S.) — Nail in one's
coffin, glaasje sterken drank. (S.) -- Nailed, gepakt en in de gevangenis
gezet. — To nail, stelen (S.) ; arresteeren; iemand aan zijn woord
houden. — To nail a lie, een leugen als zoodanig doen blijken. — To
nail the rent, zie d o w n. — To nail to the counter, iets aan de kaak
stellen. (A.)
Nailor, vooroordeel, afkeer. (S.)
Naked. — Naked possessor, in Texas iemand, die eigenaar van land is
door het to bezitten, zonder wettelijk bewijs. — To leave one naked,
iemand in zijn hemd laten staan (fig.)
Namaycush, groote forel der Amerikaansche meren. (A.)
Namby-pamby, flauw, verwijfd, geaffecteerd ; flauwe of dwaas sentimenteele praatjes of lectuur.
Name. — A nice name to go to bed with, een zonderlinge naam ! — In
the name of fortune! in duivels naam ! of in 's Hemels naam! In
Amerika : in the name of wonder ! — To name for, benoemen naar. (A.)
den trouwdag bepalen.
—Tonamethdy,
Nammus ! maak dat je weg komt ! (Coster S.)
Nan, wat ? he? (A.) ; dienstmeid. (S.)
Nanny shop, publiek huis. (S.)
Nap, verkorting van N a p o l e o n, als naam en als spel ; dutje ; hoed. (C.)
iemand, die van tijd tot tijd kosteloos meespeelt (theater.) —Nap-nix,
—Napy,
aangeschoten (S.) ; koppig, slaperig makend (van bier en sterken
drank.) — To catch napping, zie c a t c h. — To go nap, alles wat men
heeft op een kans wagen. — To nap, een dutje doen; breken ; stelen ;
slaan. (S.) — To nap one's bib, huilen, jammeren ; zijn veil doordrijven.
(S.) — To nap the regulars, den buit verdeelen. (S.) — To nap the
teaze, in de gevangenis geslagen worden. (C.) — You'll nap it, je zult
er van langs krijgen.
Napkin. — To make a napkin of one's clishclout, met zijn keukenmeid
trouwen. (S.)
Nark, stille diender, verklikker (S.); ook nose genoemd. — To nark,
gadeslaan, bespieden. (S.)
Narrow, sufferig, dom, bekrompen.
Nary, verbastering van ne'er a of van not any (A.) b.v. Nary red d. i.
never a red cent, geen rooie duit.
Nation! verkorting van damnation (A.) ; zeer veel (S.) ; kolossaal,
enorm. — Nation of shopkeepers, de Engelschen.
Natives. — To astonish the natives, de wereld in verbazing brengen ; zie
brown.
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Nativism, het voorstaan van de rechten van inboorlingen tegenover genaturaliseerden.
Natty, netjes, handig.
Natural, sul, sufferd, idioot.
Navigation, vloot, een aantal schepen bijeen. (Sh. en A.)
Navvy, dokwerker, polderwerker.
Near, gierig, schraperig; vaak gebruikt in plaats van to of at. (A.) — The
near side, bijdehandsch, links van den ruder of koetsier ; zie o f f.
Neat, onvermengd met water, puur (van sterken drank.) In Amerika ook
straight. — Neat as a band-box, as a pin, as a new pin of as wax,
zeer netjes en ordelijk.
Neck. — As coarse as neckbeef, zeer grof, of ruw. — Neck and crop,
geheel en al, volkomen; zie crop; ook Neck and heels. — A neckand-neck race, wedren waarbij twee of meer paarden bijna gelijk
blijven (sport); wedstrijd, waarbij bijna geen verschil is tusschen de
mededingers. — Neck-oil, drank. (S.) — Neck or nothing, er op of er
onder. — Neck-wear, das. (A.) — Neck-weed, hennep, strop. (S.) — On
the neck of, onmiddellijk na. — To break the neck of anything, zie
b a c k. — To go neck and heels into a thing, zich met hart en ziel
aan lets wijden. — To neck, drinken, opslikken, ook to wash one's
n e c k. (S.) — To turn one out neck and crop, iemand de deur
uitgooien.
Ned, guinea, 21 shillings. (S.) — To make one's ned out of, geld verdienen met. (S.) — To raise particular of promiscuous Ned, zie C a i n.
Neddy, ezel; ploertendooder (S.) ; een groote hoeveelheid (Iersch S.) ;
domoor ; laag karretje in Dublin gebruikt.
Need. — Need makes the old wife trot, of needs must when the devil
drives, als de nood dringt moet men zich in alles schikken.
Needcessity, nood, noodzakelijkheid (negers).
Needful. — The needful, het geld (S.) zie d u s t, down en r o c k.
Needle. — To cop of to get the needle, kwaad worden. — To give a man
the needle, iemand kwaad maken, zie h u m p.
Needy mizzler, vagebond, die zijn logies niet betaalt; iemand, die er
sjofel uitziet. (S.)
Negro-delineator, zwarte of zwartgemaakte liedjeszanger, die zichzelf op
een gitaar accompagneert. Ook negr o-m eIodist en banjoist.
Negrohead, tabak, zoetgemaakt en tot koeken geperst.
Negroism, pleiten vOcir de slaverniej der negers. (A.)
Nehushtan, waardelooze dingen.
Neigh. — To neigh (h i n n i k e n), zwetsen, opsnijden. (S.)
Neighbourhood. — In the neighbourhood of, ongeveer, om en nabij. (A.)
Nem. Con., eenstemmig; verkorting van nemine contradicent e.
Nem. disc, verkorting van nemine dissentient e, eenstemmig.
Nerve. — He hasn't the nerve to do it, hij heeft den moed niet om het
to doen. — Nerver, hapje, borrelije, hartsterking. — Nervy, met sterke
zenuwen. (A.)

Nest.
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Nest, goede betrekking. — Mare's nest, zie m a r e. — Nest-egg, som
geld, die men bespaard heeft als begin voor een grooter kapitaal.
zie feather.
—Tofeathrn's,
Net, nor, zie c a g e. — To net, verdienen (speciaal door speculatie of
weddenschap).
Nettle. — Nettle in, dock out, van den hak op den tak.
Never. — I never did ! heb ik ooit van mijn leven ! — Never say die, zie
d i e. — Voor uitdrukkingen voor n e v e r, zie c a l e n d s, d i c k,
Lammas, month en world.
New. — New and novel, nieuw. (A.) — New England of the West, Minnesota. (A.) — New-South, de zuidelijke staten na den burgeroorlog. (A.)
sterk geemancipeerde vrouw, die ook in kleederdracht
—Newoman,
enz. de mannen nabootst. In Amerika ook advanced f e m a l e.
halvezolen opzetten.
—Tonew-ft,
Newcastle. — Newcastle hospitality, uit vriendelijkheid zoo heet stoken dat
men het niet kan uithouden. — To carry coals to Newcastle, zie c a r r y.
Newcomes, nieuwelingen, baren (zeem.)
Newgate. — As black as a Newgate-knocker, zoo zwart als de nacht.
uitgave, die de geschiedenis van bekende moorde—NewgatClndr,
naars enz. bevat; ook Malefactor's Bloody Register.— Newgate fashion, twee aan twee. (Sh.) — Newgate fringe of frill, baard
langs den hals onder den kin ; ook T y b urn c o l l a r. (S.) — Newgate Knocker, zie aggerawators, cow en love.
Newland, zie Abraham.
Newsy, vol nieuws (couranten S.)
Next. — Next door to, bijna, zoo goed als, niet veel beter dan. — Next to
nothing, bijna niets.
Nib. — Nib-cove, een heer. (C.) — Niblike, als een heer. (C.)
Nibble, nemen, stelen ; vangen. (C.) — A nibble, eerste poging. (S.)
To nibble at, vitten op. — We have not had a nibble to day, wij hebben
vandaag niet een keer beet gehad (hengelaars).
Nibs. — My nibs, zie flic k. — Your nibs, his nibs etc. gijzelf, hijzelf etc.
Nic Frog, Hollander (S.) ; zie m y n h e e r.
Nice. — Nice-mouthed, kieskeurig in eten en drinken ; zie n i n e p e n c e.
Nicety. — To a nicety, zeer netjes, om door een ringetje te halen ;
zie apple.
Nick. — In the nick of time, op het juiste oogenblik. — Nick, hoogste
warp bij het dobbelspel. — Old Nick, de duivel ; zie h a r r y. — Out
of all nick, buitensporig, buiten verhouding. — To be out on the nick
of on the pinch, op diefstal uit zijn. (S.) — To nick, stelen. (S.) — To
nick it, zijn doel rakers, zijn planner ten uitvoer brengen. (S.) — To
nick it down, nauwkeurig aanteekening houden van lets. — To nick
the nick, juist op tijd zijn, te reciter tijd komen of doen.
Nickel of Nickle, geld (S.) ; zie dust en r o c k.
Nicodemused into nothing, door een dwazen naam geen carriere kun.
nen maken.
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Nidget, lafaard (zeem. S.).
Nifty, slim, uitgeslapen, verstandig. (A.)
Nigger. — Niggers' heaven, het schellinkje (A. theater). — Nigger's sleep,
lichte slaap, hazenslaap (zeem. S.). — To have a nigger in it of a
nigger in the fence, gezegd van een contract waarin een onbillijke
bepaling voorkomt voor een der partijen of waarin bepalingen zijn
opgenomen, die een der partijen niet kent. (A.) — To hustle the nigger
from under the wool-pile, het geheim aan 't licht brengen. (A.) — To
nigger out, een stuk land uitputten door overmatig bebouwen. (A.)
—Towrklieang,
werken als een paard.
Nigh. — Nigh on, nigh upon (A) of nigh unto (A.), bijna.
Night. — Night-cap, glas sterken drank voor het naar bed gaan ; zie
hors e. — Night-hunter, wilddief; Londensche prostituee (S.) ; in den
laatsten zin ook nigh t- h a w k. — Night-key, straatdeursleutel (A.)
Night-rats, bedelkinderen, die 's nachts geen onderkomen hebben. (S.)
Nightingale. — Arcadian Nightingales, ezels. — Cambridgeshire nightingales, eetbare kikvorschen, zie dutch en f e n.
Nilly-willy of willy-nilly, nolens volens.
Nimble. — Nimble as a cat on a hot bake-stone, op heete kolen staande.
— Nimble-fingered, met lange vingers.
Nincompoop, sul, sufferd, man, die onder den pantoffel staat ; ook n i nc o m, ninkum en ninny en ninnyhammer. (S.)
Nine. — A nine days' wonder, iets dat een korten tijd groot opzien
baart en dan totaal vergeten wordt. — Nine corns, pijp tabak. — Nine
shillings, brutaliteit ; waarschijnlijk verbastering van nonchalanc e.
(S.) — Nine tailors make a man, minachtende term om aan to duiden
dat een kleerenmaker zwak en tenger is. — To look nine ways, scheel zien.
Ninepence. — Nice as ninepence, heel netjes, in de puntjes. — Right as
ninepence, gezond en wel, in uitstekenden toestand.
Nines. — To be dressed up, togged up of rigged to the nines, in de puntjes
gekleed zijn ; zie death.
Nineteen. — To talk nineteen to the dozen, inland overpraten ; zie dozen.
Ning-nang, slecht renpaard. (Paardenkoopers S.)
Ninth. — The ninth part of a man, kleerenmaker ; zie n i n e.
Nip, borreltje (S.); ook nipper (A.), stirn, peg, en pick me-up. (S.) — Nip
and tuck, hetzelfde als bet Engelsche neck and neck, z. d. (A.)
etc., slokje whisky, cognac enz. — Nip cheese —Nipofwhsky,brand of
nip farthing, gierigaard. (S.)
Nippent, onbeschaamd, brutaal. (A.)
Nipper, slimme jongen (S.); zie n i p.
Nippy, robuust, krachtig (sport.)
Nix, niets ; opgepast! houd op! (signaal onder schooljongens en werklui
als de onderwijzer of de baas aankomt.)
Nixon, met een rood gezicht.
No. — A no account man, een onheteekenend mensch. (A.) — No ball,
bal, geworpen tegen de regels van 't spel en die niet geldt (cricket.) —
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No cake, Indiaansch gerecht van geroosterde maIs. (A.) — No end of,
zie e n d. — No flies, zie err o r. — No fly, geslepen, slim, (drukkers S.) ; zie N. F. — No go of no good, het helpt niet, het gaat niet
op ; zie go en N. G. — Nohow, nohow by a long way of nohow you
can fix it, volstrekt niet. — No odds, het komt er niet op aan. — To
feel no-hoivish, zich niet prettig voelen ; zie all- o v e r i s h. — There's
no two ways about it, daar is geen twijfel aan, er zit niet anders op.
Nob, hoofd (S.) ; groote baas, hooge „Oome" ; in deze beteekenis ook
nob of the first water; zie big, boss en panjandrum. —
Nob-a-nob, vertrouwelijk, vriendschappelijk. (S.)
Nobba, negen. (C.) — Nobba saltee, 9 stuiver. (C.)
Nobble, bedriegen, afzetten, te slim of zijn; overreden, bepraten ; arresteeren ;
de baas of worden ; bemachtigen ; omkoopen ; stelen ; lastig vallen ; hinderen ; een paard ongeschikt maken om aan een wedren deel te nemen. (S.)
Nobbler, slag op het hoofd, beslissende slag (boksers) ; iemand, die door
met kwartjesvinders te gaan spelen (waarbij hij wint) anderen tot het
spel moet verlokken (S.); zie b o n n et en b ear er-u p. — That is
a nobbler for him, dat zet hem pal, zie pose r, clin c h e r en
floorer.
Nobby of nobbish, mooi, opzichtig.
Nobody. — They are nobody particular, zij zijn niet van hooge afkomst.
Nod. — A nod is as good as a wink to a blind horse, een goed verstaner
heeft een half woord noodig. (sprw.) — Nodder, slaperig mensch.
To go to the land of nod, in slaap vallen.
Noddle, het hoofd. (S.)
Noddy, sufferd, dwaas; soort van zeevogel. — _2V-eddy-noddy, ezel. (S.)
Noggin. — To go to noggin-staves, in duigen vallen.
Noli-me-tangere, besmettelijke huidziekte, zie S c otch-fid dl e.
Non-com, verkorting van non compos ntentis, niet wel hij 't hoofd.
A non-coin = a n o n-c om m i s s i o n e d of fi c e r, onderofficier ( leger.)
Non-committal, terughoudend, voorzichtig, neutraal (Am. politiek).
Non-con, verk. van n o n-c o n f o r m i s t, dissenter. Zie C ha p e 1 i t e.
Non-plus. — To non-plus, iemand in een moeilijkheid brengeii waaruit
hij zich niet kan redden ; iemand vastzetten in een twistgesprek.
Noodle, dwaas, sufferd, gek. — Empty noodle, domoor. — Noodles, noedels,
soort van vermicelli. (A.)
Nooning, het midden van den dag. (A.) ; rusttijd op het midden van den
dag, gehouden door reizigers in warme landen.
Noose. — To put one's head into the noose, trouwen. — Noosed, getrouwd ,
opgehangen. (S.)
Nop, nope of noppe, neen ; een nadrukkelijke ontkenning. (A.)
Nor, in plaats van t h an (A.), b.v. better nor a mil e, meer dan
een mijl.
Noras, uitgestelde gewone aandeelen van den G r ea t N or thern
Railway (beurs).
Norfolk Howards, wandluizen. (S.) ; zie N. H.
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Norman. — To answer like a Norman, uitvluchten zoeken.
North. — He's too far north for me, hij is mij te slim. — North Country
compliment, jets geven of aanbieden, dat voor den gever noch voor den
ontvanger waarde heeft.
Norther, hevige noordenwind, die somtijds in de Golf van Mexico en
op de prairien woedt. (A.)
Nor'wester, jenever, groc, borreltje. (Zeem. S.)
Nose, dief, die verklikker wordt. (S.) ; betaalde spion, ook p o 1 i c em a n's
n o s e. (S.) Zie n a r k. — As plain as the nose on one's face, zeer
duidelijk. — Copper Nose, bijnaam van Olivier Cromwell. Ook genaamd
Ruby Nose, Nosey en Nose Almighty. (S.) — Nose-bag,
iemand, die in een theetuin zijn eten meebrengt. (S.) ; prettig warm
hoekje. — Nose cough, zwaar ademhalen door den neus ten gevolge
van verkoudheid. — Nosem, tabak ; ook fo g u s. (S.) — Nose-ender, slag
op de punt van den neus (boksers) ; ook n o s e g a y. — To bite one's
nose off, zich zelf benadeelen om anderen te hinderen , ook t o cut
off your nose to spite your face of to be revenged
on your fa c e. — To count noses, bij een verdeeling van het Lagerhuis de partijen tellen. — To follow one's nose, rechtuit loopen.
zie grindstone. — To make
—Tokepsn'thgridoe,
a person's nose swell, iemand jaloersch maken. — To measure noses,
elkaar ontmoeten. — To nose, verklikken bij de politie ; zich in een
geheim trachten te dringen ; rondsnuffelen. (S. ,) — To pay through the
nose, een buitensporig hoogen prijs betalen. — To play with a person's
nose, iemand belachelijk maken. — To put a man's nose out of joint,
iemand een beentje lichten. — To put on the nose-bag, onder het werk
door eten. — To put one's nose in the manger, gaan zitten eten.
kwaadaardig tegen iemand uitvallen. — To wipe
—Tosnape' f,
one's nose, iemand een slag op den neus geven ; affronteeren, bedriegen,
beetnemen. (S.)
Noser, harde slag op den neus ; zie nose-end e r.
Nosey, de hertog van Wellington ; zie ook Copp er N o s e.
Not. — Not a bit of it, volstrekt niet. — Not for Brown, not for Joe
of not for Joseph, om den drommel niet. — Not half bad, zie h a 1 f. —
Not if I know, ik denk er niet aan. — Not I, dat zal ik wel laten ! —
Not in it, telt niet mee, komt niet in aanmerking. — Not much, in
't geheel niet. (A.) — Not worth a rap, a rush of a straw, geen duit
waard.
Notch, bergkloof. (A.) — Out of all notch, alle perken te buiten gaande.
Note. — Flash-note, valsch bankbiljet, (S.) — Note-shaver, iemand, die
valsche bankbiljetten maakt ; iemand, die tegen hooge rente wissels disconteert ; zie l an d s h a r k. (A.)
Nothing. — It is nothing to nobody, het gaat niemand aan. (A.)
Notify, aankondigen, kennis geven van. (A.)
Notion, kleinigheid ; snuisterij. (A.)
Notional, grillig, vol zonderlinge ideeen. (A.)
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Nottingham lambs, het gepeupel van Nottingham.
Nous, verstand, slimheid. (S.) — Nous-box, hoofd (boksers.)
Nowhere. — To be nowhere, in een wedren geen prijs behalen ; er niet
in slagen een eerste plaats in te nem en. — To leave nowhere, in de
schaduw stellen, verslaan.
Nub, 't fijne van een zaak. (A.)
Nubbin, dunne maYshalm. (A.)
Nubia, wollen haarnetje. (A.)
Number. — Number one, zichzelf. — Number-sixes, zie a g g e r a w at o r s. — To lose the number of one's mess, zie m e s s. — To take
care of number one, egoIstisch zijn, voor zijn eigen belangen zorgen.
Numerosity, talrijkheid, overvloed. (A.)
Numerous, behoorende tot een groote klasse van. (A.)
Nunky pays ! de regeering betaalt ! (A.)
Nurly, grommig, knorrig. (A.)
Nurse. — Dry nurse, zie d r y. — To nurse a cold, een verkoudheid door
warmte verdrijven. — To nurse an omnibus, trachten een omnibus van
de baan te knikkeren door er een voor en een achter te laten rijden,
die het op die manier voor de omnibus die ,nursed" wordt, onmogelijk
maken passagiers op te nemen. — To nurse one's legs, zich over de
knieen strijken.
Nursery, wedren voor tweejarige paarden (sport.)
Nut, hoofd, ook cocoa-nu t. — As sweet as a nut, om door een ringetje te halen. — Nutcrackers, het 3e regiment infanterie, tegenwoordig
de East Kent (leger.) — Off one's nut, van de wijs, niet wel bij
't hoofd ; ook off one's Barcelona. (B a r c e 1 o n a s is een soort van
noten). — To be nuts on, zeer veel houden van, zeer gesteld zijn op. (S.)
aangenaam zijn aan, koren zijn op den molen van. —
—Tobenuts,
To have a nut to crack with anyone, een appeltje met iemand te schillen hebben.
Nutmeg State, Connecticut. (A.) De bewoners heeten wooden nutmegs.
Nutshell, waardeloos iets, onbeteekenend iets. — To be of to lie in a
nutshell, voor de hand liggen, gemakkelijk to begrijpen zijn. — There
you have it all in a nutshell, daar heb je het in twee woorden.
Nutty, lekker, zoet, lief, aangenaam. (C.)
Nyam-nyam, volmaakt in alle opzichten ; zie j a m.

0.
0. D. V., schertsend voor eau-de-vie, brandewijn.
0. K. = all correct, gespeld orl korrect: in orde.
0. P. = out of print, uitverkocht (van boeken en dergelijken).
Oaf (wisselkind), domoor, sul, sufferd. — Oafish, dwaas.
Oak, buitendeur van een kamer in een college. — To sport one's oak, de
buitendeur sluiten, als teeken dat men uit is, of wel op zijn kamer,
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maar niet te spreken. — The Oaks, een der drie groote wedrennen in
Engeland, volgende op de Derby.
Oakum (werk, geplukt touw). — To pick oakum, touw plukken ; in de
gevangenis of in het werkhuis zitten.
Oar. — To put in an oar (into another man's boat), zich met anderman's
zaken bemoeien. — To rest of lie on the oars, op de riemen rusten
(zee); rusten, pauseeren. — To ship oars, de riemen op bun plaats
leggen (zee). — To toss the oars, de riemen opsteken, als saluut
(zee). — To unship the oars, de riemen uitlichten (zee).
Oat, een zeer kleine hoeveelheid, zeer weinig. (S.) — Oat stealer, stalknecht, met een schertsende zinspeling op ostle r. (S.)
Oath. — To take the oath, een borreltje nemen. (A.)
Oats. — To feel one's oats, zich van zijn waardigheid of belangrijkheid
bewust zijn. (A. Univ. S.)
Obadiah, een slang naam van een Quaker. (S.)
0 be joyful, glaasje sterken drank (zeem. S.).
Obfuscated, aangeschoten, dronken. (S.)
Obituarist, maker van grafschriften en doodberichten. (A.)
Obligate. — To obligate, aan zich verplichten, verbinden tot. (A.)
—Obligated,
in plaats van oblige d, verplicht. (A.)
Obliged. — To be obliged to be, in plaats van must b e. (A.)
Obligement, in plaats van obligation. (A.)
Obliquely. — He questioned us obliquely, hij deed ons strikvragen.
Obliquitous, op een wijze waarbij de moreele vraag van recht uit het oog
wordt verloren. — Obliquity, afwijking van den rechten, moreelen weg.
Obscurities, onbekende persoonlijkheden. (Couranten S.)
Obsoloscent, verouderd. (A.) In Engeland : o b s o 1 e t e.
Obstination, vooroordeel. (A.)
Obstropolous, eigenzinnig, weerspannig. Verbastering van o b s t r e p er o u s. (Londensch).
Obtusity, domheid, stompzinnigheid ; in plaats van o b t u s e n e s s. (A.)
Occasional, kellner die in groote drukte tijdelijk aangenomen is. (Restaurants).
Occupying claimant, iemand die aanspraak maakt op het land, op grond
van bezit. (A.) Zie n a k e d.
Occurrings, in plaats van occur re n c e s, gebeurtenissen. (A. couranten S.)
Ocean. — An ocean of, een groote hoeveelheid van.
Ochre, geld speciaal goudgeld. Zie d o w n, dust en r o c k.
O'clock. — Like one o'clock, vlug, bliksetnsnel, zie 1 i k e. -- To know
what's o'clock, zijn weetje weten, uitgeslapen zijn ; zie ook f 1 y.
Odd. — Odd come shorts, overblijfselen van spijzen. (S). — Odd man,
iemand die aan de roei-oefeningen meedoet om indien een der aangewezen roeiers verhinderd is, bij de race te kunnen invallen (sport).
The odd trick, de trek boven zes (whist). — Odd's of Od's, verbastering van G o d 's in verschillende uitroepen of vloeken.
Odds. — By long odds, zie 1 o n g. — It's no odds of that makes no odds,
het komt er niet op aan, zie n o. — Odds and ends, allerlei, vele ver-
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schillende kleinigheden. — The odds are in his favour, hij heeft veel
kansen voor. — What's the odds ? en wat zou dat dan nog ?
Off. — An off day, een vrije dag. — Be off with you ! pak je weg ! —
Off and on, beurtelings ; met tusschenpoozen, nu en dan ; besluiteloos.
—I'mof,
ik ga weg. — Off colour, van slechte reputatie ; in kwaden
reuk ; zie ook c o l o u r. — Off-drive, den bal terugslaan naar links
van den ,,bowler" (cricket). — Off-hand, zonder voorbereiding, voor de
vuist weg; ongegeneerd, vrij ; snel, onmiddellijk. (P.) — Off-handish,
kort aangebonden, zonder komplimenten. — Off one's chump (S.), off
one's head, off one's nut (S.), zie n u t. — Off one's feed, zonder eetlust. — Off side, vandehandsch, zie near ; zijde links van den „bowler"
(cricket). — Off the hooks, ongesteld en niet in staat tot werken; dood
(S.) — Off the horn, gezegd van zeer taaien biefstuk. — To be off,
weigeren op een voorstel in te gaan. — To have the bags off, zijn
schaapjes op het droge hebben. — To go off the handle (A.) of off. the
hooks, sterven, zie h o p. — To fly off at the handle, zie handl e.
er van door gaan.
—Tofit,
Offal, gerecht, bestaande uit kop en ingewanden, (lever, nieren enz.);
woord speciaal in gebruik onder varkensslachters en zouters.
Offen, in plaats van off from of off on (negers).
Office. — Circumlocution office, spotnaam voor bureaux voor staats- of
stadszaken om de langzaamheid van de ambtenaarswereld aan te duiden (Dickens). — Office-hunter of office-seeker, politieke baantjesjager.
(A.) — To give the office, een heimelijken wenk geven aan een kameraad,
waardoor deze een spel of weddenschap winnen kan ; een rand geven
berustende op verkregen kennis. (S.)
Officer, beleefde wijze om een politieagent aan te spreken.
Officialdom, bureaucratie.
Offish, afgemeten, terughoudend, uit de hoogte behandelend.
Offset, in plaats van set o f f, afrekenen door tegenover debet posten,
credit posten te plaatsen ; terras, park tegen een helling gelegen. (A.)
Ogle, oog. — Ogler, slag op het oog (boksers). — To ogle, lonken.
Oil. — Oil of palms of palmoil, geld; geld tot omkooping gebruikt. (S.)
—Toaplytheifbrc,
afranselen. — To oil one's old wig, dronken
maken. (N. E. S.) — To strike oil, zie i I e.
Ointment, boter (med. stud. S.) — A fly in the ointment, datgene wat
de aardigheid van iets bederft, wat iemands pleizier verstoort.
Old. — Old Abe, bijnaam voor Abraham Lincoln. Verdere bijnamen voor
dezen zijn the Railsplitter, Father Abraham, Honest
old Abe en the Martyr President. — Old as Adam, as
the hills of as history, stokoud, zoo oud als de weg. — High old time,
zie h i g h. — Old blade, uitgeslapen vent, slimme rakker. Ook o 1 d
d o g. — Old blues, zie b 1 u e. — Old bogey, de duivel. Ook the old
gentleman, old gooseberry, old Harry, Old Nick, old
S c r at c h en the old on e. — Old boots, in vergelijkingen als
like old boots, zie 1 i k e; as cheeky as old boots, zeer brutaal ; as quick.
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as old boots, zeer snel, etc. — Old bread, oudbakken brood. (A.)
ouwe jongen. Ook old boy, old man ; zie verder fl i c k. —Oldcokerum,
Virginia. (A.) — Old Glory, de vlag der Vereenigde
—OldDomin,
Staten. (A.) — Old Gooseberry, zie g o o s e b e r r y. — Old gown, gesmokkelde thee. — Old hand, iemand die van zijn vak of werkzaamheden in alle opzichten op de hoogte is. — Old Hickory, generaal
Jackson. (A.) — Old horse, gepekeld vleesch. (Zeem.) — Old hoss,
ouwe jongen, makker, kameraad. (A. en S.) — Old Lady of
Threadneedle Street, de Engelsche bank. — Old Line State, Maryland.
(A.) — Old man, kapitein op een schip. (A. en zeem.) ; ook geplaatst
voor een naam, zonder eenige beteekenis, maar alleen in familiaren
stijl, b.v. I saw old man s o-an d-s o. (A.) — Old North State, North
Car olin a. (A.) — Old Port School, ouderwetsche predikanten, die
zich houden aan Kerk en Staat, oude port en orthodoxy. — Old
Probabilities, zie for e c a s t. — Old rye, whisky uit rogge gestookt. (A.)
oude matroos. — Old sledge, een zeker kaartspel. (A.) —Oldsat,
sigareneindjes en uitgekauwde pruimen tabak. (A.) —Oldsoier,
de zuidelijke staten van de U. S. voor den oorlog. -:-- Old
—Oldsouth,
stager, iemand die de wereld kent; zie ook old ha n d. — Old Tom,
extra sterke jenever ; zie c a t's w a t e r. (S.) — Old woman's poke,
kaarten wasschen door ze in elkaar te schuiven. -- Old women, de
actrices die de oude-vrouwen rollen vervullen; zoo wordt ook gesproken van old men (theater). — The old country, Groot Brittannie. (A.)
Oleo, verkorting van oleomargarine (handel).
Olive. — Olive branches, kinderen (schertsend). — To hold out the olive
branch, vredesvoorstellen doen. (P.)
Oliver, de maan (S.), kous. (C.) — Oliver don't widdle of is sleepy, de
maan schijnt Met. (S.) — A Roland for an Oliver, leer om leer.
Omnibus bill, een wetsontwerp waarin verscheiden wetsontwerpen betrokken zijn. (A.)
Omniophagist, (aleter) iemand, die alles eet wat men hem of haar voorzet (schertsend).
Omnium gathernm, verzameling van heterogene bestanddeelen, zoowel
van menschen als van zaken.
On, vulgarisme in plaats van o f; ook vaak gebruikt in plaats van i D. (A.) ;
aangeschoten (S.) zie d r ti n k ; de zijde rechts van den „batsman"
(cricket). — I'm on, ik ben je man, ik neem dit voorstel of die weddenschap aan, top !, ik begrijp je, ik snap'm ; ik speel (in dat stuk)
mede (theater). — On eend, in plaats van on end. (A.) zie e n d.
wel ergens voor te vinden, b.v. I'm o n for a s pr e e,
—Onforaythig,
ik heb wel lust in een pretje. (S.) — On all hands, algemeen, van a]le
kanten. — On the bile, woedend, razend van woede. (S.) — On the fly,
leven van diefstal of andere oneerlijke middelen ; aan den zwier zijn,
zie fl y. (S.) — On the loose, aan 't zwieren, zie 1 o o s e ; van vrouwen:
leven van prostitutie. (S.) — On the mend, aan de beterhand. — On the
nick of on the pinch, op diefstal uit. (C.) — On the nose, op den nit-
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kijk, op de loer. (S.) — On the ramp, uitgelaten, dartel. — On the
rampage, aan den zwier. — On the shelf, afgedankt, verouderd, op zij
gezet ; zonder kans een man te krijgen (van oude vrijsters gezegd); getransporteerd. (C.) — On the spree, aan den zwier. — On the tiles,
's nachts aan het zwieren zijn. — On the town, rondzwervend als
vagebond. — To be dead on, zie d e a d. — To be dead on end for,
recht lossturen op (zeem.) — To get on a horse of a man, wedden
op een paard of een mensch.
Once. — Once in a way, once in a while of once and away, voor een
enkelen keer, bij uitzondering. — Once in a blue moon, zie b 1 u e.
one. — Like one o' clock:, zie 1 i k e. — One-horse, zie hors e. — One-horse
system, eenzijdig, bekrompen, dweepziek systeem. — One-horse universities, kleine locale universiteiten. — One in ten, geestelijke. (S.) — One
subject men, specialiteiten. — On? too many for of one too much for,
te slim al.
Onst, in plaats van o n c e. (S. en A.)
Oof, geld. (S.) Zie dust en r o c k. — Oof-bird, de hen die gouden
eieren legt ; een rijke bezoeker der wedrennen, die een gemakkelijke
prooi is voor de afzetters die daar komen. (S.)
Open. — An open event, wedren, waaraan iedereen mag deelnemen. —
Open verdict, uitspraak van de jury in twijfelachtige gevallen en bij gebrek aan getuigen ; vrijspraak bij gebrek aan bewijs (rechtst.) — To
open flat of lively, bij het begin van de beurs flauw of gednimeerd
zijn (van effecten). — To open the ball, zie b a 11.
-Operate. — To operate in, handelen in, speculeeren in. (A.)
Opinuated, koppig (negers.)
,Oppidan, leerling van Eton college, die niet in het college, doch in de
stall woont.
Opt, verkorting van o p t i m u s, de primus, de beste leerling (school.)
Optics, oogen (S.), zie h o p t i c s.
Optime, een van hen die bij het examen onmiddellijk volgen op de
wrangl e r s. Er is een senior optime en een junior optime (Cambridge
Univ.)
Option. — Local option, zie local.
Oracle. — To work the oracle, intrigeeren, listige plannen maken, door
list en streken zijn doel bereiken, een ander overhalen aan een onderneming mee te doen.
Orange. — A sucked orange, iemand van wien men alles gehad heeft,
wat men van hem halen kan en lien men dan links laat liggen, een
uitgeperste citroen. — To gather orange-blossoms, uitzien naar een vrouw
(d. i. met trouwplannen).
Orate. — To orate, een redevoering houden, een speech maken. (A.)
Order, vrijbillet (theater.) — That's a strong of a large order, zie l a r g e. —
This or that is ordered done, in plaats van ordered to be done. (A.)
Orderly. — The orderly man, soldaat die het ontbijt brengt in het kampement (leger.)
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Orful, verbastering van awful (vulgar).
Originator, iemand, die er zijn zaak van maakt plannen te maken voor
de oprichting van naamlooze vennootschappen.
Orkard, verbastering van awkward (vulgar).
Orlop (onderste dek van een driedekker, koebrug.) — Demons of the orlop,
adelborsten en marine-onderofficieren (zee).
Ornamentation, opschik.
Ornery, verbastering van ordinary; ordinair, sjofel, min, laag.
(S. en A.)
Oss-chives, mes met beenen handvat. (C.)
Otter, eightpence (C.) ; matroos. (C.)
Out, jeneverglas. Naarmate 2, 3 of 4 glazen een quartern bevatten spreekt
men van two-out, three-out en four-out. — Out and away, verreweg. —
Out and out, door en door, prima, uitstekend, verreweg. — Out and
outer, kapitale kerel, flinke baas, degelijk mensch ; opzichtig kleedingstuk ; excentriciteiten. — Out at elbows, zie e 1 b o w. — Out of collar,
buiten betrekking, zie c o 11 a r. — Out of court, niet de moeite waard,
geen gedachte waard. — Out of fix, in wanorde, verward. (ook out of
kilter. (A.) — Out of harness, niet langer in de gewone bezigheden.
ongesteld, onwel ; uit zijn humeur, ontstemd. — Out —Outofsr,of
the way, ongewoon, afgelegen. — Out of the wood, buiten gevaar.
—Outofriad,
in wanorde, niet in de puntjes. — Out on the loose of on
the spree, zie loos e. -- Out on the pickaroon, uit zijn met het doel
pret of avonturen op te zoeken, sours ook met het doel iets te verdienen
of te verkrijgen op welke wijze ook. — The four outs, zie gentlem a n. — The outs, zie i n. — To be out, in dwaling zijn ; niet meer
aan den slag zijn (cricket) ; geen ambt meer hebben (polit.) ; kwaad
zijn. (Sh.) — To be out with anyone, niet op goeden voet met iemand
zijn. — To count out, zie c o u n t. — To have it out with anyone, met
iemand over 't een of ander onaangenaamheid hebben ; het met iemand
uitvechten ; iemand over een onderwerp eens de voile waarheid zeggen.
de deur uitloopen. — To out-Herod _Herod, zie Herod. — To
—Tout,
stand out, zijn beurt in 't spel laten voorbijgaan. — To stare out of
countenance, iemand aanzien tot hij of zij verlegen wordt.
Outen of outer, in plaats van out of (negers.)
Outface. — To outface the sun at noonday, brutaal liegen.
Outflank, (buiten de gelederen uitstrekken) de baas of worden.
Outing, uitstapje. — A day's outing, een dagje naar buiten, een day
pleizier.
Outlandish, (uitheemsch), vreemdsoortig, zeldzaam.
Outlier, forens, iemand die niet in het district woont waarin hij zijn
bezigheden heeft.
Outrigger, boot met buitenboord staande riemsteunsels ; de voorlooper
van een unicorn team, zie u n i c or D.
Outrun. — To outrun the constable, zie c o n s t a b 1 e.
Outside, passagier buitenop (( , mnibus enz.) zie in s i d e.
At the outside,
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op zijn hoogst. — Outside of, behalve = uitgezonderd ; behalve =
bovendien. — The outside public, het publiek in 't algemeen, in tegenstelling met bookmakers en vaste bezoekers der wedrennen; het groote
publiek, de oningewijden.
Outsider, iemand die niet van de behandelde zaak op de hoogte is;
iemand die bij de bookmakers enz. onbekend is (sport) ; paard dat niet
tot de favourites behoort; renpaard van onbekende afkomst (sport).
Outsize, buitengewone maat (handschoenen).
Over, in cricket duidt aan dat de „fielders" naar de andere zijde moeten
overgaan ; dit gebeurt tegenwoordig na den vijfden worp (vroeger na
den vierden). — Over, in plaats van over again by. het over d. i.
nog eens opgewarmd; made o v e r, gekeerd (van kleedingstukken).
(A.) — Over and over, salto mortale (circus). — Overalls, bovenbroek ;
broek door cavaleristen gedragen. — Over arm bowling of over hand
bowling, het werpen van den bal met gestrekten arm (cricket). — Over
a signature, in courantentaal gezegd van geteekende artikelen. (A.)
—Overdon,
vermoeid (S.) — Overdue, over den tijd (van treinen of
brieven). — Overhotelled, te veel hotels bezittende. — Overly, zeer, in
hooge mate. (A.) — Over-riding commission, provisie van den hoofdagent ook op zaken afgesloten door sub-agenten. — Overs, geld dat na
het opmaken van de kas over is ; zie m e n a v e l i n g s en short s.
—Oversl,
meer verkoopen dan men in staat is te leveren. — Overslaugh,
overslaan ; tegenhouden, hinderpalen stellen. (A.) — Overstreet, aan den
overkant van de straat. — Over the left, over the bender of over! dat
kan je denken! net antlers om; zie 1 e f t. — Overthrow, bal die naar
den wicketkeeper terug wordt geslagen, maar door dezen gemist wordt
(cricket). — That's him all over, dat is net lets voor hem, zie a 1 1.
—Tocmeitvrn,
zie c o m e. — To come this or that over one, zie
c o m e. --. To overheat one's flues, zich bedrinken. (S.) — To over a
post, over een paaltje springen. — To overture, den eersten stap doen,
onderhandelingen openen. (A.)
Overland. — Overland farm, bebouwd land, waar geen huis op staat
(Devonshire).
Owe. — To owe a candle to anyone for something, iemand voor het een
of ander dank verschuldigd zijn.
Owl. — I live too near a wood to be scared by an owl, ik ben een te
oude rot om me door een dwaasheid te laten verschrikken. — Owllight, avondschemering. — Like an owl in an ivy bush, verbazend
leelijk, verwaaid, verward (van personen). — Owly, aangeschoten, zie
d r u n k. — To take owl, zich beleedigd gevoelen. (S.)
Own. — To be owned, proseliten maken (kerkel. S.) — To own up to of
about, zijn ongelijk erkennen ; bekennen. — To own to the soft impeachment, gaarne een beschuldiging toegeven.
Ox. — The black ox has trampled on him, het ongeluk heeft hem getroffen (P.); hij zit onder de pantoffel. — The black ox never trod upon
his foot, hij is altijd gelukkig geweest (P.) ; hij is niet getrouwd.
14
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Oxonian, student aan de Universiteit te Oxford.
Oyster. — Fast like a Kentish oyster, hermetisch gesloten. — An oyster part,
rol, waarin een acteur maar eenmaal optreedt, spreekt of speelt (theater.)

P.
P.P., d. i. play or pay, gezegd van weddenschappen die men Of moet
volhouden Of waarbij men zijn geld kwijt is (sport) ; ook pickpocket,
zakkenroller. (S.)
P's and Q's. — To mind one's P's and Q's, op zijn tellen passen.
P. Y. C., d. i. pay your cash, contant b.v. Meat fetched 6 s. 6 d. p. y. c.
Paas (pr. pawce), Paschen. (A.)
Pace. — To put an animal through its paces of to try its paces, zien hoe
het op verschillende wijzen loopt. — To put a person through his
paces, iemand op proef laten werken, zien waartoe iemand in staat is. —
To put on one's best pace, beenen maken. — To try a man's paces,
iemands capaciteiten op de proef stellen. (Zie boven).
Pacifies, aandeelen van de Pacific Railway. (Beurs).
Pack. — Be packing! of pack off ! scheer je weg ! — Packing a jury,
een jury bijeenbrengen van welke men vooraf weet dat zij stemmen
zal, zooals men verkiest. — To pack, dragen. (A.) — To pack cards,
de kaarten valsch leggen ; bedriegen, valsch behandelen. — To send
one packing, iemand plotseling ontslaan ; iemand wegsturen of wegjagen. —
To talk packthread, met bedekte termen onfatsoenlijke dingen zeggen.
Pad, de publieke weg ; landlooper ; rondreizend muzikant ; berooving op
den publieken weg. — Pad groom, livrei bediende van geringe zwaarte,
die voor zijn meester een tweede paard berijdt wanneer deze op jacht
is (sport). — A pad in the straw, een kink in de kabel, iets dat niet
in den haak is. — To go upon the pad, gaan stelen. (C.) — To pad,
te voet bestelen. (C.) — To pad . the hoof, zie h o o f. — To stand pad,
bedelen met behulp van een papier, waarop de ongelukken te lezen
staan, die de bedelaar beweert te hebben ondervonden. (C.)
Padding, kleine artikelen in week- of maandbladen als blad- of ruimtevulling ; datgene wat in boeken of redevoeringen alleen dient om deze
te rekken. — Padding-ken of crib, bedelaarsherberg. (C.)
Paddle. — To paddle, weggaan, wegloopen. (A.) — To paddle one's own
canoe, zich met zijn eigen zaken bemoeien, onafhankelijk door de wereld
komen. (A.)
Paddy, bijnaam voor een Ier. Ook Pat en Paddy Whack. In Amerika
Mick; zie Bridge t. — Paddy's land, lerland.
Page, dienaar bij het wetgevend lichaam. (A.)
Paint. — I'll paint your eye for you, ik zal je bont en blauw slaan. (S.)
doodkist. (A.) — To paint, zich „schminken". — To paint
—Paintedbox,
the lion, aan boord van schepen : iemand geheel ontkleeden en met
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teer besmeren. — To paint the town red of the time red, den boel
opscheppen, pierewaaien, leven in de brouwerij brengen. (S.) Zie
ook fresh.
Painter, vulgarisme voor panther (A.) ; vuist (boksers). — Cut your
painter! maak dat je wegkomt. (S.) — I'll cut your painter for you, ik
zal wel zorgen dat je moet weggaan. (S.)
Pair. — That's another pair of shoes, of boots of of trousers, dat is heel
wat antlers. ---- To pair off, weggaan van twee leden van verschillende
partijen, teneinde geen verandering in de verhouding van het stemmencijier te brengen (Parlement) ; een paar vormen met.
Pal, makker, kameraad, gezel, kennis, vriend.
Palace. — The Palace, Crystal Palace bij Londen.
Palaver, praatjes, geklets, gewauwel. (S.) — To palaver, praten, kletsen,
praatjes maken. (S.)
Pale. — To leap the pale, boven zijn middelen leven; schulden maken. (S.)
Pall. — To pall, ophouden b.v. pall that, schei er mee uit 1
Palm. — An itching palm, omkoopbaarheici. (Sh.) — Palm oil, geld tot
omkooping gebruikt ; ook palm soap. — Palming, winkeldiefstal door
twee personen uitgevoerd. (S ) — To palm, bedriegen, bezoedelen, besmeren. (A); het gestolene in den zak van een derde stoppen. (S.) — To palm
off upon the unwary, de ontwetende of goedgeloovige gemeente beet
nemen met, in de hand stoppen voor, verkoopen voor.
Palmetto. — Palmetto City, Augusta, hoofdstad van South-Carolina. (A.)
Zuid-Carolina. (A.)
—PalmetoS,
Pan. -- To pan out, uitloopen op, opleveren, ten slotte blijken te zijn.
zijn oorsprong verraden.
—Tosavurfthepn,
Panama, een soort van fijnen stroohoed, een hoed van gevlochten gras
gemaakt (A.); een staatsschandaal. (P.)
Panhandle, een smalle strook gronds behoorende tot W. Virginia tusschen
Pennsylvania en Ohio. (A.)
Panicky, in plaats van panic stricken (beurs).
Panjandrum. — Panjandrums of Government, de groote oomes, de hooggeplaatsten ; zie big w i g. — The Grand Panjandrum, iemand, die,
omdat hij in kleinen kring iets beteekent, denkt de grootste man ter
wereld te zijn.
Pannier, (pakmand zooals ezels dragen), tournure. (A.) — An ass with
two panniers, een beer met een dame aan elken arm. (S.). Ook a pitcher
with two handles en walking bodkin.
Pannikin, pannetje, potje. (S.)
Pannum, brood, voedsel. (C.) — Pannum-bound, op water en brood
(gevangenis). — Pannum-fencer, brood- of koekkebakker, brood- of koekventer. (C.) — Pannum-struck, uitgehongerd. (C.)
Fanny, huis, kroeg ; inbraak. (C.) — Flash panny, dievenkroeg. (C.) —
Panny men, inbrekers. (C.)
Pantalettes, wijde onderbroek door vrouwen en kinderen gedragen.
, Pantaloon. — Playing Pantaloon, zich met een ondergeschikte plaats
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vergenoegen ; voor een ander de kastanjes uit het vuur halen ; slaafsch
navolgen. — Pantaloonery, het goed waarvan pantaloons gemaakt
worden. (A.)
Pantile, hooge hoed, zie tile (S.) ; pannekoek met gelei. — Pantiler,
dissenter, afgescheidene van de Anglicaansche kerk. (S.) — Pantile
shop, dissenter kerk. (S.)
Pants, pantalon, bovenbroek. (Ook A.) Ook, belongings. In Engeland ook
verkorting van pantaloons, lange onderbroek.
Pap. — Pap, pop of poppa, vader, papa, pipa. (A.) — To give pap
with a hatchet, vriendelijkheid bewijzen op een ruwe, onaangename
manier.
Paper, vrijbillet (theater) ; menschen, die op vrijbilletten zijn toegelaten
(theater) ; de gedrukte examenopgaven. — Paper chase, zie h a r e.
steden, die alleen op de kaart van een landverhuizers-onder—Papercits,
neming bestaan. (A.) — Paper law, een wet, die alleen op papier
bestaat. — Paper lord, een rechter, die den titel van lord voeren mag
(Schotsch.) — Paper-maker, voddenraper. (S.) — Paper marriages,
huwelijken van rijke lui, die alles in papier betalen. — Paper stainer,
schdver van den zooveelsten rang. — Paper war, strijd die met de
pen gevoerd wordt. — Paper worker, venter van liedjes, voordrachten
enz. (S.) — To paper a house, een theater vullen door vrijbilletten
(theater.) — To read a paper on, een lezing houden over. — Three
down the papers, de derde op de voordracht.
Pappoose, Indiaansch kind.
Par, verkorting van (newspaper) paragraph, courantenartikel.
Parachute, parasol. (S.)
Parable. — To take up the parable, op zijn beurt beginnen te spreken.
Parasolette, een kleine parasol. (A.)
Pardner, in plaats van p a r t n e r, compagnon. Ook gebruikt in den zin
van makker, kameraad, vriend. Ook p a r d.
Parietal, wonende binnen de muren van een universiteit. (A.)
Paris of America, Cincinnati. (A.)
Parish, verzameling van getrouwe kerkbezoekers, die te zamen een gemeente vormen. (A.) — Parish bull of prig, geestelijke. (C.) — Parish
lantern, de maan. (C.) — To come upon the parish, zie c o m e.
Parlor, salon, ontvangkamer (A.), spreekkamer.
Parlour. — Parlour-boarder, kostjongen, die geheel in het huishouden
wordt opgenomen.
Parly, in plaats van parlimentary train, bommeltrein. (spoorw. S.)
Parmateer of Palmateer, stemmen werven voor een zetel in het parlement. (A.)
Parole, onder borgtocht vrijstellen. (A.)
Parquet, het parterre in het theater. (A.)
Parrot coal, anthraciet kolen.
Parsnip. — Fine of fair words butter no parsnips, praatj es vullen geen
gaatj es. — Beg parsnips, schertsend in plaats van Beg your pardon.
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Parson, wegwijzer. (S.) — Parson's journeyman, hulppredikant. (S.)
het achterste gedeelte van een gaps. (S.)
—Parson'e,
Part. — To part, betalen, afschuiven (vooral in sportkringen in gebruik).
Parter, royale vent. Ook a good parter. Fen slecht betaler is dan a bad
parter.
Particular, prikkelbaar, licht geraakt, kieskeurig. Ook gebruikt als bijwoord
b y. I want to speak to you awfully particular.—Particular Baptists, baptisten die alleen hen tot het avondmaal toelaten,
die gedoopt zijn op volwassen leeftijd. — Zie ook C a i n.
Party, persoon of personen. — Old party, oude heer. — Queer party,
zonderling heerschap.
Pass. — A pass of a common pass, een gewone graad zonder „honours"
(Univ.) ; vrijbillet, abonnementskaart (spoorw.). — Passman, student
die slaagt zonder honours"; slaagt hij cum laude dan heet hij
classman. — To have come to a pretty pass, er slecht aan toe zijn, een
mooie boel zijn geworden. — To pass, voor een aanbod bedanken. (A.)
— To pass a dividend, stemmen tegen het uitkeeren van dividend.
(handel A.) — To pass in one's checks, sterven (A.), zie check s.
—Topasthecmlinuo,
voor den vorm inviteeren.
Passageway, passage, doortocht, (tusschen kerkbanken).
Passenger, personentrein (spoorw.). — To wake up the wrong passenger,
aan het verkeerde kantoor aankloppen ; zie g e t en c a t c h.
Past. — To be past-master in anything, ergens zeer bedreven of bekwaam
in zijn. (P.)
Paste, simili diamant, valsche edelgesteenten. — To paste, afranselen. (S.)
Pasteboard, visitekaartje, naamkaartje. (High Life S.). — To pasteboard
a person, ergens zijn visitekaartje afgeven.
Pasty, boekbinder. (S.)
Pat, zie P add y. — He had it quite pat, hij wist er dadelijk alles van.
— It came quite pat to the purpose, het kwam juist te pas, juist gelegen.
Patch. — Not a patch upon, niet te vergelijken bij. — To patch, uitkomen
voor zijn politieke opinie. (P.)
Patent. — Patent outside, buitenzijde van een courant, waarop het algemeen nieuws gedrukt is, terwijl voor plaatselijk nieuws een pagina
blanco is gelaten. Deze couranten worden en-gros verkocht aan de
ondernemers van kleine locale blaadjes. (A.)
Patentable, geschikt om gepatenteerd te worden. (A.)
Paternoster. — To say an ape's paternoster, klappertanden.
Patlander, Ier, zie P a d d y.
Patrolman, politieagent. (A.)
Patroon, bezitter van land, in erfpacht en met het recht om het als
onvervreemdbaar erfgoed te vermaken. (A.)
Patter, een redevoering ; de praatjes van een straatventer of marktschreeuwer ; gebabbel ; résumé van den rechter ; verhoor. (S.) — Patter
crib, gemeene kroeg. (S.) — Patter song, liedje gezongen in café-chantants
om publiek te trekken. (S.) — Patterers, venters, die door mooie praatjes
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hun waar aan den man trachten te brengen. (S.) — To patter, praten,
babbelen, zaniken. (S.) — To patter flash, de dieventaal spreken. (S.)
Paul. — Paul Pry, nieuwsgierig mensch, bemoeial. — Paul's pigeons, de
jongens van St. Paul's school, Londen. Zie ook p a y.
Pavement, trottoir. (A.) In Engeland : s i d e w a l k.
Paw, hand. — Cat's paw zie c a t. — Hind paw, voet. (S.) — Paw-cases, handschoenen. (S.) — Paws-off ! handen thuis ! (S.) — Paw-paw, bushwacker in Missouri. (A.) — To paw the ivories, piano spelen. (A. S.)
Pawky, listig, slim, oolijk.
Pawnee, water. (Anglo Indian and milit. S.) — Brandy pawnee, cognac groc.
Pay. — Does it pay ? Is het de moeite waard ? waartoe zou het dienen ?
— Pay away ! sleek van wal ! begin met wat je te zeggen hebt.
dag waarop afgerekend wordt aan de Beurs. — To pay, met
—Payd,
pik bestrijken (zee) ; laten schieten, vieren (van een kabel), ook to pay
away ; afranselen (zeem.) — To pay away at, op een hulpeloozen
tegenstander losslaan (boksers). — To pay into, losslaan op. (S.)
—Topay
off old scores, oude rekeningen vereffenen, afrekenen met, het
iemand betaald zetten. — To pay on the nail of as you go, contant
betalen ; zie ook n a i 1. — To pay one's way, zich buiten schulden
houden. — To pay one out, 't iemand betaald zetten. — To pay over,
uitbetalen. — To pay over the left shoulder, niet betalen, zie o v e r.
het gelag betalen. — To pay through the nose, zie
—TopaythePir,
n o s e. — To pay too dear for one's whistle, een lief hebberij te duur
betalen. — To pay up, ten volle of betalen. — To pay with the roll of
the drum, niet betalen. — To rob Peter to pay Paul, de eene schuld maken om de andere te betalen. — What's to pay, wat is er aan de hand ?
(A.) — Zie ook devi I.
Pea. — Pea-nuts, aardnoten. (A.) — Pea-nut tricks, geheime handelingen,
speciaal in politiek. (A.) — They'r like two peas in a pod, zij lijken
precies of in alle opzichten op elkaar.
Peace. — To be at peace, flood zijn. — To be bound over to the peace
of to keep the peace, onder bedreiging van zware straf zich moeten verplichten niet de orde te verstoren, zich rustig te houden. (P.)
Peach, een spion en verklikker voor omnibus-conducteurs om hun eerlijkheid na te gaan. (S.) — Them's the peach, dat is je ware. (A.) — Zie
cheese, Gloster en Stilton. — To be no small peaches of an
artist, een groot kunstenaar zijn. — To peach, verklappen, verklikken,
verraden. (S.)
Peacock horse, onder aannemers van begrafenissen : een paard met mooien
staart en manen en trotschen stap. — Peacocky, trotsch, hoovaardig. (S.)
Peaked, vermagerd, mager (als door ziekte.) (A.) — Peaked up, opgeschikt,
opgeprikt. — Peaky, ziekelijk, bleek en tenger. (S.)
Peaking, resten van wollen stoffen (handel).
Pearl. — Like a pearl in a hail storm, niet te vinden, niet te onderscheiden.
Peart, levendig, vlug, flunk. (A.)
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Peatime. — Peatime is over, alle kans is verkeken. (A.) — The last of
Peatime, een moeilijke tijd, wanneer men ten einde raad is. (A.)
Pec, geld, verkorting van petunia (Eton school).
Peck, voedsel. — Peck alley, de keel (schertsend.) — Peckish, hongerig.
—Tohavepck,
wat eten, lets nuttigen. — To keep one peck and perch,
iemand te eten geven en te slapen houden.
Pecker, eetlust ; moed ; news. (S.) — A rare pecker, een stevig eter.
—Kepyourck,
hood moed, laat den moed niet zakken. — To
put up another's pecker, iemand kwaad maken, irriteeren. (S.) zie
dander, hump en needle.
Peckham, (een Londensche voorstad.) — All holiday at Peckham, niets
te eten. — Going to Pee/Awn, gaan dineeren.
Peculiar. — Peculiar Institution, slavernij in de zuidelijke staten voor
den oorlog. (A.)
Peddle. — To peddle, rondventen. (A.) — Peddler, marskramer. (A.) In
Engeland : pedlar.
Peel. — Peel ! ontbloot het bovenlijf ! (kampvechters.) — Peeled, kaalhoofdig, kaal geschoren. (S.) — To peel, zich ontkleeden. — To peel it,
haasten, zich haasten.
Peeler, politieagent. (S.) Ook bobby, cop, copper, crusher, Al en slop.
Peep. — Playing bo-peep of peep-bo, (schuilhoekje spelen), zich verbergen
voor schuldeischers.
Peepers, oogen. (S.) — Painted peepers, blauw geslagen oogen (boxers).
Peery, nieuwsgierig, achterdochtig. (S.)
Peg. — A peg, een glaasje sterken drank. (S.) Ook n i p, pick - m e - up
en s t i m, zie n i p ; een middel om tot zijn Joel te geraken ; een goed
aangebrachte slag (boksers). — A peg too low, ontstemd, uit zijn
humeur, grommig. — Not to stir a peg for, geen voet verzetten voor,
geen moeite doen voor. — Pegged out, verbruikt, versleten (van zaken) ;
tot armoede vervallen ; uitgeput. (A.) — Pegger, drinkebroer. (S.) —
Pegtops, pantalons die van boven zeer wijd zijn en van onderen nauw
toeloopen. — There are always more round pegs than round holes, er
zijn altijd meer sollicitanten dan plaatsen. — To come down a peg,
vernederd zijn, op zijn plaats gezet zijn. — To peg, drinken, zuipen. (S.)
—Topegawyt,
er op los werken, zijn best doen, volharden, voortmaken. (S.) — To peg on, doorgaan, voortgaan, reizen. (S.) — To peg
out, sterken, zie h o p. — To take one down a peg, iemand een toontje
lager doen zingen.
Pelf, geld (minachtend.) Ook filthy pelf. Zie d u s t en r o c k.
Pelican State, Louisiana. (A.)
Pelt. — To pelt along, hard loopen.
Peltry, huid (van dieren.) (A.)
Pemmican, gedroogd geperst mager vleesch (A.); veel gevend in een klein
bestek. (A.)
Penalty, het extra gewicht dat een renpaard opgelegd wordt (sport.)
Penang lawyer , knuppel, een soort van ploertendooder.
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Pencil fever, voorgewende ziekte van een renpaard, als de eigenaar ziet
dat het ruchtbaar is geworden dat het paard is ,milked." Ook milkfever en marketfever. (S.)
Peninsular State, Florida. (A.)
Pennamites, bewoners van Pennsylvania. Ook 1 e a t h e r h e a d s. (A.)
Penny. — A bad penny, een deugniet, een mauvais sujet. — A penny
for your thoughts, schertsende opmerking tegen iemand die in gepeins
verzonken is. — No penny no paternoster, geen geld, geen Zwitsers. —
Penny-a-liner, zie 1 i n e r. — Penny dreadfuls, zie dreadful.— Penny
drive of ride, een rit voor een stuiver. — Penny gaff, zie g a f f.
—Penyhop,
danspartijtjes onder de boeren, waarbij ieder danser den
muzikant een stuiver geeft ; bals tegen een stuiver entree. — Penny
pots, vlekk en en puistjes op het gezicht van een dronkaard. (S.) — J enny
readings, avondjes in kleine parochien aan voordrachten en muziek
gewijd, waarbij de entrée een penny is. — Penny starver, stuivers
broodje. (S.) — Penny wise and pound foolish, zuinig of voorzichtig op
kleinigheden en dwaas of verkwistend met groote bedragen. — Take
care of the pence and the pounds will take care of themselves, pas op
de kleintjes ; op groote sommen past men van zelf. — To think one's
penny silver, een hoogen dunk van zichzelf hebben. — To turn an
honest penny, wat verdienen door arbeid ; zie ook hones t. — To turn
a penny, geld verdienen. — Zie ook i n.
Pen'orth of Pennyworth, hoeveelheden die men voor een penny krijgen
kan ; waarde voor zijn geld by.: He has got his _pennyworth of pen' orth,
hij heeft wat voor zijn geld gehad.
Pension. — Not for a pension, niet voor al het geld ter wereld.
Pensioner, student aan de Universiteit to Cambridge of Dublin, die zijn
kost enz. betaalt, in Oxford commoner; souteneur. (S.)
Pentway, weg alleen ten dienste van voetgangers. (A.)
Pepper. — Pepper boxes, de National Gallery en Royal Academy in
Trafalgar square, Londen. — Peppery, driftig, opvliegend, prikkelbaar.
—Totakeprinhs,
zich kwaad maken. (oud.)
Peppercorn rent, nominale hair.
Perambulator, (kinderwagen), melkkar met kannen en maten waarmee
de melk langs de huizen rondgebracht wordt. (S.)
Perch. — To be off to perch, naar bed gaan. Ook r o o s t. (S.)
Perk. — Perked up, trotsch. — To perk oneself (up), zich verhoovaardigen
op, trotsch zijn. — You begin to perk up a bit, gij komt weer aan ; gij
wordt al weer (linker (na een ziekte).
Perkin, bier. (S.)
Perks, in plaats van perquisites, emolumenten ; verval (van dienstboden.)
Permit, entreebillet. (A.)
Pernicketty, kieskeurig. (A.)
Perpendicular, lunch staande gebruikt aan den „bar" van -een herberg ,
druk bezochte partijen waar meestal geen ruimte is dat de gasten zitten
gaan. Ook crush, crusher en crumpler, z. d.
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Persimmon, dadelpruim. — The longest pole knocks down the persimmons, de sterkste partij behaalt de overwinning. — To rake up the
persimmons, den buit binnen halen. (negers).
Personality, persoonlijke verschijning, voorkomen.
Persuader, zweep ; harde zweepslag. — Persuaders, sporen.
Persuasion, geloof. Ook schertsend gebruikt voor : nationaliteit, klasse,
beroep enz. b y. a person of the Irish persuasion.
Perty, in plaats van p r e t t y. (vulgar.)
Peruse, in plaats van Peruvian stock s. (beurs).
Perversion, overgang van een lid der Anglicaansche kerk tot het Katholicisme. (geestel. S.)
Pervert, iemand die tot het Katholicisme is overgegaan. Ook verkort tot
'v e r t. (S.)
Pesky, lastig, vervelend, hinderlijk. (A. en S.)
Pet. — In a pet, in een kwaden luim, knorrig. — To take the pet, noodeloos kwaad worden ; pruilen.
Peter, patrijs (S.) ; pak, valies (C.) ; geldkist (C.). — Peter Funk, verkoop
waarbij de prijzen opgejaagd worden ; iemand die de prijzen opjaagt
(A.) ; zie bonnet en knock-out. — Peter Grievous, kniesoor, pessimist. — To peter, opjagen op verkoopingen (A.) ; schaarsch worden
(A.) — To peter out, langzamerhand minder worden ; niet meer pro ductief zijn ; op niets uitloopen. (S.) Zie ook b 1 u e en p a y.
Petticoat, een vrouw. (S.) — In petticoats, van het vrouwelijk geslacht,
den vrouwelijken aard verradende ; in de lange kleeren. — Pettycoat
government, vrouwenheerschappij.
Pewk, bewoner van Missouri. (A.)
Pewter, geld, meestal zilvergeld. (S.) Ook t i n. Zie ook d o w n, dust
en r o c k. — To scour the pewter, zijn werk doen. (S.) — To stump
the pewter, betalen. (S.)
Pharaoh's chicken, de Egyptische Bier.
Philadelphia Lawyer, een buitengewoon slim mensch. — Enough to
puzzle a Philadelphia Lawyer, uiterst moeilijk vraagstuk. (A.)
Philander, ronddwalen ; langdradig en zouteloos schrijven over (S.) ;
met een vrouw coquetteeren ; het hof maken.
Philistine, bekrompen mensch ; ploert (studententaal) ; iemand die buiten
onzen „kring" leeft.
Phiz, aangezicht. Ook p h y s o g. In plaats van physiognomy. Zie f r o ntispiece.
Picayune, een kleine count ter waarde van ongeveer 15 cent ; Bering, verachtelijk, klein ; alles wat klein, onbeteekenend of verachtelijk is. (A.)
Pick. — Pick-a-back, op den rug of over den schouder gedragen. — Pickme-up, een hartversterking ; een tonische drank. — Pick-up dinner,
middagmaal, bestaande uit de restjes van den vorigen dag. — The pick
of; het beste van ; zie b a s k e t. — To have a bone to pick with anyone,
zie b o n e. — To hare a crow to pick of to pluck with anyone, zie
c r o w. — To pick and choose, voor het kiezen hebben. — To pick a
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hole in a man's coat, zie h o 1 e. — To pick holes, critiseeren, bevitten ,
fouten ontdekken in. — To pick one's steps, voorzichtig loopen ; voorzichtig zijn in wat men doet. — To pick to pieces, scherp critiseeren,
onbarmhartig doc,rhalen. — To pick straws, teekenen van vermoeidheid
geven ; vergeefsche moeite doen. — To pick up, bij toeval verkrijgen,
ontmoeten of kennis maken met ; zijn krachten herkrijgen, weer gezond
worden ; een draaiende tol opvangen en op de hand laten uitdraaien
(schooljongens). — To pick up one's crumbs, zie c rum b s.
Pickaninny, klein kind; oorspronkelijk : negerkind.
Pickers, de handers. (Sh.) Ook pickers and stealers.
Pickings and stealings, de emolumenten van een hoogen post, die niet
steeds eerlijk verkregen zijn. (A.)
Pickle. — To be in a nice, a sad of a pretty pickle, leelijk in de klem
zitten. — To have a rod in pickle for anyone, een appeltje met iemand
te schillen hebben.
Pie, vruchtentaart (A.) ; zetsel dat in pastei, door elkander is gevallen (drukkers). — Pie plant, rhabarberplant. -- To eat humble pie, zie e a t. — To go
to pie, in de war loopen. (P.) — To have a finger in the pie, zie finger.
Piece, vrouw (S. en minachtend.) — All to pieces, zie all. — Blueing
the pieces, royaal geld uitgeven, de dubbeltjes laten rollen. (S.)
geld. (S.) — The whole piece of the whole cloth, zie c 1 o t h. —Piecs,
iemand eens flunk de waarheid
—Togiveanthrpcfo'smind,
zeggen. — To say apiece, les opzeggen ; een lezing of voordracht houden.(A.)
Pig, vreter, gulzigaard (S.) ; stille verklikker (C.) ; drukker (drukkers S.)
zie d o n k ey; sixpence; kwart sinaasappel (kindertaal.) — A pig's
whisper, een zeer luid gefluister ; een oogenblik, een oogwenk. (S.)
—Inapig'swhtle(A.)
of pig's whisper, in een oogwenk, z. b. — Like
a dying pig in a thunderstorm, geheel verbluft, zie h o g. — Pig-eyes,
zeer kleine zwarte oogen, varkensoogjes. — Pig-headed, stijfhoofdig. —
Pig-hunt, een dorpsspel, waarbij men blindelings moet trachten een
vastgebonden varken te vangen. — Pig(iron), ruw gegoten ijzer of
ander metaal, zie s o w. — Pig's eye, ruitenaas. (S.) — Pigskin, heerenzadel (sport). — Pigsticker, varkensslachter. (S.) — Pigtail, pruimtabak ; Chinees. (S.) — Pigyoke, de quadrant aan boord van walvischvaarders. (A.) — To bring one's pigs to a bad market, zie b r in g.
een kat in den zak koopen. — To drive one's
—Tobuyapignke,
pigs to market, zie d r i v e. — To go to pigs and whistles, in 't honderd loopen. — To keep a pig, zie k e e p. — To pig, met meerderen
in een kleine ruimte huizen. (S.)
Pigeon, iemand die gernakkelijk beet te nemen is, sufferd; zie o o fb i r d. — Blue pigeon, lood. — Pigeon-English, verbasterd Engelsch in
de Chineesche havens gesproken. Ook pidgin Englis h. — Pigeonhole, loket in een schrijftafel. — To be pigeon-holed, met een kluitje in
het riet gestuurd worden. — To cut pigeon wings, sierlijke figuren op
het ijs maken. — To fly the pigeons, kolen stelen nit de karren of
zakken gedurende het transport. (S.) — To fly the blue pigeons, lood
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stelen van de daken, zie b 1 u e. — To milk the pigeon, iemand het
vel over de ooren halen. — To pluck a pigeon, iemand, die nog groen
is afzetten, vooral door weddenschappan, spel enz. Ook to p i g e o n. —
Pightel of Pightle, een klein stuk land met een heg er omheen.
Pike, in plaats van t u r n p i k e, tolgaarder. — Pike it ! weg er mee !
(S.) — To pike (off), er van doorgaan, wegloopen. (S.)
Pikestaff. — Plain as a pikestaff, klaar als de dag.
Pikey, vagebond, zigeuner, landlooper. (C.) — Pikeycart, kermistent. (C.)
Pile, een fortuin, een groote som geld. — To go the whole pile, alles op
het spel zetten. Ook to put all the pile on (in het spel); zie g o.
—Tomaken'spil,
zie In a k e. — To pile it up, overdrijven, liegen,
zie ook cut, come en lay.
Pill, militair docter, officier van gezondheid (S.) ; verwaand mensch, vervelend mensch (A. S.) ; kanonskogel. (A. S.) — Pill-bottles, vuurwapenen. (A. S.) — Pill-box, dokterscoupe. (S.) — Pill-driver, apotheker.
(S.) -- To have a bitter of a hard pill to swallow, iets onaangenaams
moeten verduren. — To pill, deballoteeren. (S.)
Pillar. — From pillar to post, van het kastje naar den muur.
Pillow. — Pillow sham of slip, kussensloop. (A.)
Pilot. — Every man is a pilot in a calm sea, als er geen moeilijkheid is,
weet iedereen raad te geven. (Sprw.) — Pilot balloon, in politiek : iets
dat beweerd wordt om de publieke meening te leeren kennen. — To
start a pilot balloon, een appeltje opgooien (politiek).
Pimp, koppelaar. (S.) — To pimp, koppelen. (S.)
Pin. — A merry pin, een vroolijke klant. — I don't care a pin, a pin's
point, a curse of a damn, ik geef er niets om. — 1 do not pin my
faith upon your sleeve, ik stel geen onbeperkt vertrouwen in wat gij
zegt. — In merry pin, in vroolijke bui. — Not worth a pin, a rap, a
rush of a straw, geen duit waard. — On pins and needles, op heete
kolen. — On the pin, waakzaam, op den uitkijk naar. — Pins, beenen.
(S.) — Pins and needles (in the legs, arms etc.), slapende beenen,
armen enz. hebben ; het prikkelende gevoel wanneer het bloed weer
geregeld begint te circuleeren. — Put in the pin! houd je roer recht!
(vulgar). — To pin one's faith, vertrouwen stellen op. — Weak, on
one's pins, zwak op de beenen.
Pinch. — At of on a pinch, in moeilijkheid, in geval van nood. (P.) —
In a pinch, in geldverlegenheid. — Pinch-gut, schriele proviandmeester
(zeem.) — Pinch-penny, gierigaard, vrek. — Pinching times, slechte
tijden. — To pinch, stelen ; bedriegen; arresteeren ; pakken. (S.)
Pinchbeck, van slechte kwaliteit; mengsel van koper en zink dat goud
moet voorstellen.
Pine, in plaats van pine apple, ananas. — Pine-barren, grond waarop
alleen pijnboomen groeien. (A.) — Pine tree State, Maine. (A.)
Pink, het naakt model (artisten). — Pink coat, jachtbuis door Engelsche
jagers gedragen. — Pink of, hoogste mate van, beeld van. — Pink tea,
whisky. (A.) — To pink, doodsteken.
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Pinnel of pennel, verbastering van penal servitude, dwangarbeid. (S.)
Pinny, boezelaartje; in plaats van pinafore (kindertaal).
Pint pot, klein huisje. (A.)
Pipe. — As you pipe, 1 must dance, ik moet naar je pijpen Jansen.
—Pipe-layng,
menschen laten stemmen, ofschoon zij geen kiezers zijn,
ten einde zijn eigen candidaat te doen verkiezen. (A.) — Put that in
your pipe and smoke it, steek die in je zak, die kan je opsnuiven. —
To clear one's pipe, zijn keel schrapen. — To pipe one's eye, huilen.
—Topieu,
gaan zingen. (S.) — To put one's pipe out, iemand dwarsboomen in zijn plannen, uit zijn humeur brengen, een toontje lager
stemmen. — Zie ook d a n c e.
Pipeclay, (pijpaarde), routine; militaire discipline ; waardelooze theorieen
op militair gebied: zie circumlocution en red tap e.
Piper, iemand, die op omnibussen den conducteur moet bespionneeren ;
kortademige oude knol, ook r oar e r. — By the Piper I wel verduiveld !, zie ook b y. — Piper's news, zie hawk e r. — To pay the
piper, zie dance en pay.
Piping. — Piping hot, gloeiend beet. — The piping times of prosperity,
de gelukkige, voorspoedige tijden.
Pippin. — My pippin, zie flic k.
Pips, het aantal punten op speelkaarten b y. single pip, aas en ten pips,
het tientje. (S.)
Pirate bus, omnibus die zonder vergunning of vergoeding rijdt. — To
pirate, nadrukken ; geen copierecht erkennen. Dit heet piracy.
Piss. — Re shall not piss my money against the wall, hij zal zich voor
mijn geld niet dronken drinken (vulgar). — To piss down a person's
back, iemand vleien. (S.)
Pit, borstzak. (S.) — My heart goes pit-a-pat, mijn hart klopt hevig. —
Pit-hole, graf. (S.)
Pitch, plaats waar een venter voor een poosje stand kan houden (S.),
stand, stalletje, zaakje ; kort slaapje (S.) ; het opspringen van den bal
voor hij de wicket raakt (cricket). — To command the pitch, den bal.
dadelijk na het opspringen terugslaan (cricket). — To do a pitch in the
drag, op straat een voorstelling geven. (S.) — To make a pitch, staan
blijven om te trachten wat te verkoopen. (S.) — To pitch, werpen ;
slingeren ; vallen ; valsche count in omloop brengen (S.) ; voor korten
tijd naar bed gaan. (S.) — To pitch into, er op los slaan, aanvallen op,
afranselen ; een standje maken, flunk de les lezen. Ook to wire into en
to give it anyone hot. — To pitch it strong,_overdrijven. — To pitch
the fork, een roerend verhaal doen. (S.)
Pitcher, kan, kannetje. (A.) — Pitchers have ears, pas op, er zijn luisteraars. Zie ook e a r.
Pitching. — One of the pitching-in order, iemand die vlug met zijn
vuisten is.
Pitt's mark, naam en woonplaats van den drukker, die volgens Pitt's
wet op alle gedrukte stukken moet staan.
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Pivot foot, rechtervoet, die waarop de batsman draait (cricket).
Place, eerste, tweede of derde plaats in een race (sport) ; betrekking,
winkel. — All over the place, zie a 11. — Place hunger, jacht op staatsbaantjes, zie o ffic e. — Place-kick, schop binnen de afgebakende
ruimte gegeven (football). — To place, de drie eerste paarden voor een
wedren aanwijzen ; dit geschiedt door den judge" (sport).
Placer, plaats waar in alluvialen grond goud is gevonden ; veel belovende
onderneming. (A.)
Plagued of plaguy. — A plaguy sight, zeer veel. — I'm plagued hard
up, ik ben verduiveld schraal bij kas.
Plain. — Plain as a pikestaff, zie pikestaff. — Plain clothes, in
politiek, in tegenstelling met uniform. — Plain folks, blanken. (A.)
heel eenvoudig, zeer gemakkelijk. — Plain work, gewoon
—Plainsg,
naaiwerk. (P.)
Plank, een artikel van een politiek program ; zie plat for m. — To
plank, to plank down of up the cash, betalen (S. en A.) ; zie d o w n.
—Towalkthepn,
verdronken worden (zee).
Plant, beetnemerij, bedrog, vermomming ; goede plaats op straat om te
verkoopen (S.); verborgen buit, geld of waardeartikelen (C.) ; de plaats
waar een en ander verborgen is. (C.) — A prime plant, prachtige gelegenheid tot diefstal. (C.) — To plant, iemand in 't oog houden om
hem te bestelen ; geld enz. verbergen. (C.) — To rise a plant, het
verborgen geld voor den dag halen. (C.) — To spring a plant, het geld
dat door een ander verborgen is, wegnemen. (C.)
Planter, plantage-eigenaar ; vroeger slavenhouder in de Zuidelijke Staten ;
boomstam of ander hout in de Mississippi dat vast zit en daardoor de
vaart belemmert en gevaarlijk maakt, gevaarlijke hinderpaal. (A.)
Plate, race, waar de prijzen betaald worden uit de kas, en door de
eigenaars der paarden geen inleggeld gegeven wordt (sport).
Platform, politiek of religieus program ; zie p 1 a n k.
Platitudinarian, zeer alledaagsch en onbeteekenend mensch.
Play. — All work and no play makes Jack a dull boy, de boog kan niet
altijd gespannen zijn. — As good as a play, onbetaalbaar prettig, onderhoudend, gezellig. — Played out, verouderd, nutteloos geworden,
niet meer in de mode, uitgeput, „op". — Playing to the Gods, trachten
het schellinkje, de groote massa te behagen. — They who play bowls,
must expect to meet with rubbers, die kaatst, moet den bal verwachten.
—Tomakeply,
de leiding op zich nemen. — To play a capital knife
and fork, zie k n i f e. — To play across, valsch doen. — To play
booty, zie boot y. — To play cutter, „alle vogels vliegen" spelen. -To play fast and loose, zie f a s t. — To play gooseberry, zie g o o s eberr y. — To play one false, iemand bedriegen. (P.) — To play one's
cards well. op handige wijze zijn plannen ten uitvoer brengen. — To
play possum, bedriegen (A.) — To play (up) old gooseberry, old Harry
of old Nick, the devil, deuce of mischief with, zie gooseberry en
Harr y. — To play up to another, zich naar iemands luimen schikken,
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zich door vleierij in iemands gunst trachten to dringen. — Two can
play at that game, zie g a m e.
Please. — Pleased as Punch, zeer in zijn humeur, in zijn knollentuin.
als alles goed gnat.
—Pleasthpig,
Pledge. — To take of to sign the pledge, zich schriftelijk tot algeheele
onthouding verbinden.
Plenipo, verkorting van plenipotentiary, gevolmachtigde, gezant.
Plot, intrige ; lijst van benoodigdheden, b y. scene plot en property plot;
lijst van werkzaamheden, b y. flyman's en gasman's plot (theater).
Plough. — Plough Monday, de eerste Maandag na Driekoningen.
aangeschoten, dronken (S.) ; zie d r u n k. — To be ploughed,
—Ploughed,
zakken voor een examen (Univ.) ; zie p 1 u c k. — To look back from
the plough, een ernstig ondernomen arbeid in den steek laten. (P.)
Plover. — To live like a plover, van den wind leven.
Pluck, moed, zie backbone en grit; hart, lever, longen enz. van
een schaap of varken. — A case of pluck, iemand die niet door zijn
examen gekomen is b y. Tom Jones is a case of pluck, J.
is gezakt. — A plucked one, iemand die durft, een moedige man ;
iemand die niet geslaagd is voor zijn examen. — A plucked pigeon,
iemand, die afgezet is door zwendelaars ; zie p i g e o n. — To pluck,
laten zakken voor een examen (Univ.). — To pluck one's goose for one,
iemand een toontje lager stemmen. — Zie ook c r o w.
Plug, een pruim tabak (A.), zie old soldier; vulsel in een tand
of kies (A.) ; hooge hoed, ook plug ha t.
Plugson, de typische radicaal uit het midden der 19e eeuw (Carlyle).
de Torys van het eind der 19e eeuw, die
—ThePlugsonfryim,
zich hebben aangesloten bij de Radicalen welke het open concurrentiesysteem voorstaan. (P.)
Plum, X 100.000 (S.) ; loodrecht (A.); precies, nauwkeurig. (A.) — A plum,
een hoop geld. (S.) — Plum in the middle, in het hartje van. (A.)
Plumbers, groote lui. (A.)
Plume. — Phone-plucked, in zijn kroon gegrepen, beleedigd.
Plummy, gezet, dik, vet, joviaal; voortreffelijk, uitstekend, prima. (S.)
Plump, slag (S.); ronduit, openlijk, zonder terughouding. — Plump and
plain, openhartig, vrijmoedig. — Plump in the pocket, ruim bij kas.
zich neergooien op, neervallen op ; slaan (S.); ronduit spre—Toplum,
ken, er geen doekjes om winden. — To plump for, op slechts e'en
candidaat stemmen, ofschoon meer dan een lid gekozen moet worden
. (polit.). — To plump upon, ontmoeten, tegen 't lijf loopen.
Plumper, brutale leugen (S.); iemand die zijn stem op een der candidaten uitbrengt ; de stem door zoo iemand uitgebracht.
Plunder, winst in den paardenhandel (S.); bagage. (S.)
Plunge, waagstuk. — To make the plunge, op slechte wegen geraken.
onbezonnen en hoog wedden.
—Toplunge,
Plunger, iemand die hoog en dwaas wedt ; soldaat van de zware cavalerie (leger S.) ; vroolijke snaak , iemand die zijn vermogen verkwist.
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Plush. — John Plush, een livreihediende, schitterend door zijn pluchen
korte broek. — To take plush, een ondergeschikte plaats in het
ministerie aannemen, waar men voor het gouvernement knechtendienst
verrichten moet.
Plymouth Brethren, een in 1830 in Plymouth (en Dublin) opgerichte
godsdienstige secte, wier leden de eenheid der kerk voorstaan ; volwassenen doopen ; iederen Zondag het avondmaal vieren ; en geen vaste
geestelijken hebben, daar iedereen die er toe geinspireerd is, preeken mag.
Pocket, maat voor hop, gember enz.; plaatsen in de velden waar goud
als in een zak bijeen ligt ; ook p o c k e t- diggings (A. mijnerst.) —
Pocket-book, portemonnaie. (A.) — Pocket-borough, kiesdistrict dat geheel
in de macht van den landheer stond, en door dezen aan event. candidaten voor het Parlement weggegeven of verkocht werd. Tegenwoordig
behoort dit tot het verleden. — Pocket-piece, geluksmuntje, cent met een
gaatje ; zie luck p e n n y. — Pocket pistol, veldflesch voor sterken
drank. (S.) — Pockets to let, met leege zakken. — Pocket veto, het
recht een wetsvoorstel te laten vervallen door de onderteekening uit
te stellen tot de Kamers uiteen zijn gegaan. (A.) — Put your pride in
your pocket, bedwing voor het oogenblik of voor die gelegenheid je
trots. — Queen Bess's pocket pistol, een groot stuk geschut door de
Staten van Holland aan Koningin Elizabeth geschonken voor verleende
hulp ter verdediging van den Protestantschen Godsdienst ; tot in 1894
heeft het te Dover gestaan. — To be in pocket, geld verdienen aan.
geld kosten, moeten uitgeven voor, verliezen aan. —
—Tobeutfpck,
To pocket, den bat in den zak stooten (billard); verduisteren, op oneerlijke wijze zich meester maken van. -- To pocket an insult, wrong
etc., zich een beleediging, onrecht enz. laten welgevallen. — To pocket
dibs, salaris of winst opsteken. (S.) — To put one's hand in one's
pocket, geld geven voor een weldadig doel.
Pocta, lid der vereeniging tot bescherming van dieren (Prevention Of
Cruelty To Animals. (Londensch S.)
Podgy, dronken (S.); kort en dik. (S.)
Pogram, een fanatieke Puritein, een „fijne beschuit". (S.)
Point, nuttige en vertrouwbare wenk (speciaal voor beurs- en andere
speculatien); ook pointer (A.) ; de speler rechts van den batsman
(cricket). — To be able to give anyone points, iemand de baas of zijn,
iemands meerdere zijn in 't een of ander. (A.) — To get anything down
to a (fine) point, iets zeer nauwkeurig definieeren, omschrijven en begrenzen. (A.) — To have one's good points, zijn goede eigenschappen
hebben (van menschen en dieren).
Poison, sterke drank. (A.) — What will you poison yourself with ? wat
wil je drinken? wat mag ik je offreeren? (A.)
Poke, zak (A.); luiaard, slenteraar, leeglooper (S.); vervelend mensch
(A.) ; harde vuistslag; buit, het gestolene. (C.) — Poke bonnet, hoed
met grooten luifel, hallelujah hoed. — To buy a pig in a poke, een kat
in den zak koopen. — To poke about, rondslenteren, zijn neus in
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andermans zaken steken. — To poke fun, pret maken. — To poke fun
at, bespottelijk maken, voor den mal houden ; ook to poke sticks at.
Pokeloken, moerassig land bij een stroom of meer. (A.)
Poker, een kaartspel zooals b r a g, bluff en euchre (A.) ; boeman.
(A.) — By the holy Poker (and tumbling Tom), een Iersche vloek.
de duivel. — Poker back, houten klaas, trotsch mensch. —OldPoker,
koffiepraatjes, oude wijven praatjes.
—Pokertal,
Pokerish, vreeselijk, verschrikkelijk, angstaanjagend. (A.)
Pokers, de Pedels van den Vice-Chancellor die een zilveren staf dragen ;
ook silver poke r. (Cambr. Univ.)
Pokey of poky, nauw, bekrompen ; armoedig, ellendig ; dom, vervelend.
Pole. — Pole-axing, voortdurende loonsvermindering. (S.) — Under bare
poles, met alle zeilen opgerold. — To climb up the greasy pole, een
bizonder moeilijk werk verrichten.
Policeman, groote vlieg, speciaal een blue bottle (S.); verklikker,
gluiperd. (C.)
Policy. — Policy shop, plaats waar gespeeld wordt in verband met
loterijen. (A.)
Polish. — To polish off a meal, snel en achter elkaar opeten. — To polish
one off in no time, iemand flunk afranselen; iemand behoorlijk op zijn
plaats zetten.
Politician. — Armchair politician, politieke tinnegieter. (S.)
Poll, papegaai; vrouw (S.); de candidaten voor het B. A. examen, die
geen „Honours" trachten to behalen (Cambr. Univ.) ; hoofd (S.) ; achterhoofd (S.) ; het stemmen bij een verkiezing ; het aantal uitgebrachte
stemmen, de stembus (polit.); vrouw van slechte zeden. (S.) — Poll
degree, graad behaald zonder „honours". (Univ.) — Poll men, candidaten die zonder „honours" geslaagd zijn. (Univ.). — Poll Parrot,
praatzieke vrouw, babbelkous. — To be of to come out at the head of
the poll, het hoogst aantal stemmen verkregen hebben, met de meeste
stemmen verkozen zijn (polit.). — To go out in the poll, zonder „honours"
slagen. (Univ.) — To have eyes in one's poll, oogen in zijn rug hebben.
(S.) — To poll, stemmen, zijn stem uitbrengen ; geheel verslaan, achter
zich laten in concurrentie of in den wedren. (S.) — To poll the jury,
ieder jurylid vragen in hoeverre hij tot de uitspraak meegewerkt heeft. (A.)
Polony, een soort van worstjes ; ‘verbastering van Bologna s a u s a g e.
Pond, een klein meer (A.) ; de zee, zie h e r r i n g.
Pone, maisbrood, brood gemaakt van maismeel, eieren en melk. (A.)
Ponge of Pongelow, bier, half ale en half porter. (S).
Pony, vijf-en-twintig Pond Sterling (S.) ; letterlijke vertaling van een
klassiek schrijver, zie c r i b. (S. en A.) — Jerusalem Pony, zie J e r us a 1 e m. — To pony up, betalen. (A.)
Pooh-pooh, met minachting spreken van, zijn neus optrekken voor, zich
niet storen aan.
Pool, de gezamenlijke inzet in sommige kaartspelen ; het bakje waar die
inleg bewaard wordt; een combinatie van handelaren met het Joel
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een artikel op te koopen en den prijs er van te dwingen. (A.) — To
pool, zich aaneensluiten voor handelsdoeleinden (A.) ; den prijs van een
artikel dwingen. (A.)
Poona, sovereign, pond sterling. (S.)
Poor. — As poor as a church mouse of as Job, doodarm. (P.) — As
poor as Job's turkey, zie J o b. — Poor fish, goedkoope visch. (vulg.)
—Porflksy,
als een arm mensch, armoedig. (Zuid A.) — Poor fun,
flauwe grap. — Poor Jack of John, stokvisch. — Poor look-out, slechte
kans, slecht vooruitzicht. — Poorly, slecht ; zwak, onwel. — Poorly off;
slecht af, arm. — Poor man's side, zuidelijk gedeelte der stad ( Londen).
Pop, pistool (A.) ; schot, knal (S.) ; vader, ook poppa, zie p a p. — Ginger
pop, gemberbier. — Monday pops, zie M o n d a y. — Pop corn, geroosterde mars. (A.) — Pop gun, kinderpistooltje. — Pop-shop, pandjeshuis,
bank van leening. (S.) — To pop, verpanden, beleenen. (S.) — To pop corn,
mars roosteren tot ze barst. (A.) — To pop in, bij iemand komen
oploopen. — To pop off, sterven ; uit den weg ruimen. (S.) — To pop
the question, een huwelijksaanzoek doen ; ook wel to pop. — To pop
upon a person, iemand toevallig ontmoeten, tegen 't lijf loopen.
Pope. — Pope Joan, een kaartspel. — Pope's eye, een vet gedeelte van
een schapebout. — Pope's nose, de scherpe punt van een lang brood;
het achtereinde van een gebraden vogel, ook parson 's n o s e.
Popper, geweer (S.) ; een draadmandje om mars te roosteren. (A.)
—Popers,
pistool ; ook pops. (S.)
Poppycock. — All poppycock, onzin, praatjes, geen duit waard, veel
geschreeuw en weinig wol.
Porcopolis, Cincinnati (A.) ; zie q u e e D.
Port. — To open the ports, schijven uit de onderste rij losmaken (damspel).
Portage, een stuk land tusschen twee bevaarbare stroomen, waar canoes
en andere booten overheen gedragen moeten worden. (A.)
Portionist, student van Merton College, Oxford.
Portrait, pond sterling ; zinspeling op Queen's picture. (S.) — Portraitist,
portretschilder.
Portmanteau word, een woord dat verscheidene beteekenissen heeft by.
post, paal, postpapier, de post, postpaarden enz.
Poser, vraag die iemand pal zet, zie facer; de examinator te Eton voor
de King's college fellowship.
Position. — To make good one's position, zijn bewering staven, zijn stelling bewijzen.
Posse, een menigte menschen ; een troep gewapende mannen ; het politieescorte van den sheriff van een graafschap. (A.)
Possession. — Possession is nine points (of nine tenths) of the law, hebben is hebben, zalig zijn de bezitters. (P.) — Zie ook flo o r.
'Possum, verkorting van o p o s s u m. (A.) — To play of act 'possum,
slaap voorwenden, verlegenheid veinzen, beetnemen ; zie p 1 a y. (A. en S.)
Post, speler in het midden van het veld (voetbal). — Post-and-rails tea,
thee waarin steeltjes drijven. — Post horn, de neus. (S.) — Post15
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mortem, lijkschouwing ; her-examen voor gezakte studenten. (Univ.)
graad daarbij behaald, na gezakt te zijn voor de
—Post-mredg,
p o 11 (z. d.) — To be on the right (wrong) side of the winning post,
op het goede (verkeerde) paard gewed hebben (sport). — To post,
betalen. (S.) — To post (down) the coal of the pony, het geld voor
weddenschap of spel vooraf deponeeren, zie d o w n. — To - post the
books, de rekeningen afsluiten. (A.) — To run your head -against a
post, in het blinde werkeil, gedachteloos voortgaan. — Zie ook Pilla r.
Postal, brief kaart. (A.)
Posted. — Well posted up of posted, goed op de hoogte van.
Pot, iemand die uitmunt in zijn valc een matador (S.) ; de „favourite" in
een wedren (sport) ; een sixpence (S.) ; een groote som, ook a pot
of m o n e y. — Pot-boiler, literarisch of kunstwerk dat alleen ter wille
van het geld gemaakt is. — Pot-faker, venter met aardewerk. (S.) —
Pot-hat, fantaisiehoed, zie bowle r. (S.) — Pot-hooks, hanepooten, slecht
schrift. — Pot-hunter, jager, die alle wild schiet dat voor zijn geweer
komt, zonder de sportwetten in acht te nemen (S.) ; een goed sportman,
die aan wedstrijden deelneemt, waarbij hij zeker is te winnen, alleen
ter wille van den prijs ; iemand die uit hebzucht aan wedstrijden deelneemt ; iemand die ergens op visite komt met het doel er te dineeren
te worden gevraagd. — Pot-shot, schot kalm afgeschoten op een zittend
mensch of dier. — Pot-valiant, met dronkenmans moed, zie D u t c h.
— To go to pot, zie g o ; ook to go to the dogs of to the bow-wows. —
To drop a pot of money, een groote som geld verliezen. — To keep the
pot boiling, goed geld verdienen, den schoorsteen doen rooken ; zie
ook k e e p. — To pot, ten gronde richten, ten onder brengen. (S.) —
To pot on, zeer veel gaan houden van, groote voorliefde hebben voor.
(S.) — To put on the pot, zeer hoog wedden. — To put the pot on,
overdrijven ; alle krachten inspannen ; te hooge eischen stellen. — To
take pot luck, komen dineeren en het nemen zooals het komt.
Potato. — Potato-trap, mond. (S.) — To think no small potatoes of, een
hoogen dunk hebben van. (S.)
Poteen of Potheen, whisky die in het geheim gestookt is en waarvoor
dus geen belasting betaald is. (Iersch.)
Pots, voorwerpen die als prijzen dienen bij wedstrijden op het gebied van
sport ; aandeelen van de North Staffordshire Railway (Beurs.)
Potted of potted out, tot een kleine ruimte beperkt ; begraven. (S.)
Potter. — Potter's field, algemeene armenbegraafplaats. — To potter,
zich bemoeien zonder er iets van of te weten ; slenteren ; zich om kleinigheden druk maken. — To potter away one's money, zijn geld verknoeien,
verkwisten. — To potter round, zijn tijd verdraaien, verbeuzelen.
Powder. — Not worth powder and shot, de moeite niet waard. — Zie
ook keep.
Power. — A power of, zeer veel. (A.) — By the powers! alle duivels ! —
Powerful, groot ; zeer, zeer veel. (A.) — Powerpress, stoomdrukpers. (A.)
Pow-wow, Indiaansche toovenaar (A.) ; tooverkunsten ter genezing van
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ziekten ; oorlogsdans (A.) ; woeste politieke vergadering (A. en S.) ;
luidruchtige vroolijke partij. (A.) — To pow-wow, tooveren (A.) ; luidruchtig pret maken. (A.)
Prairie. — Prairie dogs, bewoners van het N. W. gebied. (A.) — Prairie
fever, enthousiastische liefde voor prairieland. (A.) — Prairie (land)
uitgestrekte grasvelden in het Westen van Noord-Amerika. (A.)
Illinois. (A.)
—PraieSt,
Prancer, cavalerie officier. (S.)
Praise meeting, godsdienstige bijeenkomst waar gebeden en gezongen
wordt. (A.)
Praties, aardappelen. (Iersch) ; zie murphie s.
Prayer. — Prayer-book parade, de wandeling in mode-badplaatsen en dergelijken na de godsdienstoefening op Zondagochtend. — Prayerfully,
vroom.
Preach. — To preach a funeral, den lijkdienst verrichten ; een preek
over den afgestorvene houden. (A.)
Preachify, vroom, zalvend redeneeren ; op preekenden toon spreken ;
- femelen. (S.)
Precious, zeer, bizonder, b y. a precious rascal, een groote schelm. (S.)
—Apreciousght,
zeer veel. (S.)
Predicate, steunen op, gegrond zijn op. (A.)
Pre-empt. — To pre-empt for, aanspraak maken op. (A.)
Prehaps, verbastering van perhaps, met intensieve kracht. (A.)
Preliminary canter, datgene wat de eigenlijke of ernstige zaken voorafgaat ; proefballon.
Premium, kleine geschenken, die den koopers in sommige winkels gegeven
worden, of den abonnenten op kleine bladen. (A.) -- At a premium,
boven pari ; zeer gezocht.
Pretty. — A pretty go, zie g o. — A pretty time of it, een gekke boel,
een onaangename toestand. — It will cost him a pretty penny, het zal
hem een aardig duitje kosten. — Pretty bobbish, gezond, oink. (S.)
Pretzels, een soort van zoute bolletjes. (A.) — Pretzel bread, kleine zoute
ronde broodjes, met karwijzaad op de korst. (A.)
Prick. — Pricking, opschik. — Pricking for sheriffs, benoemen van
sheriffs, door den naam van den gekozene met een speldeprik op de
lijst aan to duiden. — To prick a hare, op jacht een haas volgen tangs
zijn voetsporen in de sneeuw. — To prick up oneself, veel vertooning
maken, zich laten bewonderen.
Pride. — Pride of the morning, de ochtendmist of regen, die een mooien
dag voorspelt.
Priest. — Priest of the blue-bag, advocaat die pleit. (S.)
Prig, dief (S.) ; pedante gek. (S.) — Prigger, dief, paardendief. (S.)
—Prigsh,
diefachtig (S.) ; ingebeeld, verwaand. (S.) — To prig, stelen
(S.) ; afdingen (Schotsch.)
Prime, voortreffelijk, uitstekend b y. prime fun, groote aardigheid.
Primed, zoo dronken dat het in 't oog zou loopen zoodra men meer
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deonk (S.) ; klaar gemaakt voor een examen ; voorbereid en gereed om
een redevoering te houden. — He is primed to the muzzle, hij is vol
van zijn onderwerp.
Primrose. — Primrose day, herinneringsdag aan den dood van Beaconsfield (19 April). — Primrose league, een politieke vereeniging van zeer
conservatieve richting. — The primrose path, de aangename en verleidelijke weg. (P.)
Prink. — She was prinked in all her finery, zij was uitgedost in al haar
sieraden. — To prink of to prank, versieren, uitdossen.
Printer's devil, jongste bediende in een drukkerij, die boodschappen
moet doen enz.
Printery, drukkerij. (A.)
Pro, verkorting van professional (theater) ; verkorting van proproctor,
degeen, die onmiddellijk onder den proctor staat tot handhaving der
tucht. (Univ.) — Proing, acteur, zanger of iets dergelijks zijn.
Probation, proef waaraan een predikant zich moet onderwerpen alvorens
benoemd te kunnen worden. (A.)
Proboscis, (olifantsslurf), de neus van een mensch. (S.)
Procession, iedere daad of handelwijze. (A.)
Proclaim. — To proclaim at Charing-cross, van de daken verkondigen.
Proctorized. — To be proctorized, door den Proctor aangehouden worden
en bevel krijgen bij hem te komen. (Univ.)
Profession. — Adam's profession, land- en tuinbouw.
Professor, iemand die met zijn vroomheid te koop loopt. (A.) — Professor
of black and white, teekenmeester.
Prog, eten en drinken, voedsel. (S.) — To prog, te eten geven. (S.)
Progress. — To report progress, voor dien avond de behandeling van
een wetsvoorstel sluiten en de verdere bespreking uitstellen tot den dag
door den Eersten Minister daarvoor vastgesteld. (Parlement.)
Promateur, een goed amateur-wielrijder, die door een fabrikant betaald
wordt, ten einde door zijn overwinningen op hun rijwiel, het fabrikaat
bekend te maken. (Sport.)
Promiscuous of periniskus, vroolijk leven leidend, jolig, los van zeden (S.) ;
als bij toeval, onregelmatig, zonder complimenten. (S. en A.)
Pronouncement, oordeelvelling, uitspraak ; proclamatie. (A.)
Proof, de beste ale in Magdalen College, Oxford. — The proof of the
pudding is in the eating, het resultaat moet het leeren.
Prooshan blue. — My prooshan blue, mijn beste, mijn waardste. (S.)
Prop, slag (S.) ; dasspeld. (S.) — Prop-nailer, lief, die speciaal dasspelden
van de dassen steelt. (C.)
Proper, zeer, bizonder (soms ironisch, S. en A.) — A proper man, een
fatsoenlijk mensch. — A proper nice fellow, een fijn heer (ironisch). —
Pi-operly, zeer veel. -- To do the proper thing, doen wat onder de
omstandigheden het best is.
Prophesy. — To prophesy upon velvet, voorspellen wat men reeds weet
dat zeker is. (P.)
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Prophet. — In the name of the prophet figs, onzin; een schertsende

uitdrukking.
Props, krukken(S.); theater requisieten,verbastering van prop er ties (theat.)
Prorate, proportioneel verdeelen. (A.) — Prorateable, wat proportioneel

verdeeld kan worden. (A.)
Proslavery, de slavernij voorstaande. (A.)
Prospect, wat gevonden wordt bij het onderzoek van de eerste schaal

aarde door gouddelvers. -- To prospect of to go prospecting, op onderzoek naar goud of zilver uitgaan, zonder een vast plan of de wetenschap
waar het te vinden is. (gouddelvers). — Prospector, groote speculant,
voornamelijk in landerijen.
Pross, zich laten vrijhouden of trakteeren. (S.)
Protonotary, de eerste griffier van sommige Amerikaansche gerechtshoven. (A.)
Proud, blijele, in zijn schik. (A.) — To (lo a man proud. iemand trotsch
maken, iemand vleien.
Psalmsmiter, geestelijke, straatprediker. (S.)
Pub, of public, verkorting van publi c-h o u s e, kroeg, tapperij. (S.)
Public patterer, man, die op straat predikaties houdt, terwijl zijn modeplichtigen de toehoorders bestelen. (S.)
Publish. — To publish, in den handel brengen. (A.)
Publishment, afkondiging der huwelijksgeboden. (A.)
Puccoon, alle plantenwortels, die geel of rood kleuren. (A. Ind.)
Pucker, angst, verlegenheid ; ergernis ; k wade bui; moeilijkheid; lastig
geval. (S.) — Puckering, vertrouwelijk onderhoud. (S.) — To pucker
one's mouth up, een lip trekken, pruilen. — To pucker up, kwaad
worden, uit zijn humeur geraken. (S.) ; ophouden met spreken. (A.)
Pudder, of pother, last, verwarring. — To pudder of to pother, drukte
maken, last veroorzaken.
Pudding, lichaam, maag, buik. (S.) — In pudding time, juist op tijd. —
Jack Pudding, hansworst. Pudding-headed, moeilijk van begrip. —
Pudding-sleeve, wijde mouw van het gewaad der geestelijken.
Puff, opsnijerij, wind-reclame. — Puff-worker, broodschrijver. (A.)
Puffer, iemand, die op verkoopingen de prijzen opjaagt ; zie bonne t.
Pug, verkorting van p u g i I i s t, bokser. (S.) — You mischievous little
pug, jij kleine rakker, brutale guit, (schertsende berisping).
Puke, lage, gemeene kerel. (A.) — Pukes, bewoners van Missouri. (A.)
Pull, winst, voordeel in handel enz. (A.) — A long pull, a strong pull,
a pull all together, flinke, ferme en systematische samenwerking. —
Chalk your pull, matig je ! overdrijf niet ! (S.) — It is a great of a
hard pull, het is een heele toer. — Pull devil, pull baker, laat ieder
voor zich zijn best doen, maar niet met elkaar bemoeien. — Pull doe n
your vest! houd je bedaard ! maak je niet driftig ! (A.) — Pulling, een
streek door jockeys uitgehaald, waarbij zij schijnbaar hun best doen te
winnen, maar in werkelijkheid zorgen te verliezen ; vroeger playing
booty (sport). — To be pulled(up), naar het politiebureau opgebracht
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worden. (S.) — To have the pull over one, iemand in zijn rnacht
hebben. (S.) — To pull, drinken ; roeien ; als jockey een paard beletten
te winnen (sport) ; vuren op, schieten op. (A.) — To pull bacon, een
langen neus trekken. — To pull by the sleeve, iemand aan iets herinneren ; zie j o g. — To pull caps, op ordinaire wijze kijven en vechten. (S.)
—Topulfaces,
kuren trekken. — To pull foot, zich haasten, hard
loopen (A.) ; ook to pull i t. — To pull in the ochre of the janglers,
veel geld verdienen (S.) ; zie p i 1 e. — To pull one together, iemand
nieuwe kracht geven. — To pull oneself together, zijn krachten opnieuw
verzamelen. — To pull the strings, op een afstand zijnde, een zaak
besturen ; in 't geheim in beweging brengen. — To pull through, met
moeite er door komen, iets te boven komen, slagen in. — To pull
up, ophouden, plotseling- stil houden ; in de rede vallen en bevitten ;
sours versterkt tot to pull up (very) short. — To pull up stakes, van
woonplaats veranderen. (A. S.) — To pull wool over the eye., iemand
zand in de oogen strooien, bedriegen. (A.)
Pullet, jong meisje, bakvischje. (S.)
Pullicat, een soort van gekleurden geruiten zijden zakdoek.
Pulp. — To beat one to a pulp, iemand lam ranselen ; zie j e 11 y.
Pummel. — To pummel of to pommel, bont en blauw slaan.
Pump. — To pump, uithooren. — To pump dry, door listige vragen alles
vernemen wat iemand weet.
Pumper, schandelijke nederlaag (sport).
Pumpkin. — Pumpkin squash of punkin squash, toebereide pompoen. (A.)
heel wat zaaks, een groote baas. Ook een term die zelf—Somepukins,
ingenomenheid te kennen geeft. (A.)
Pun, in plaats van p o u n d, sovereign.
Punch, heete whisky met water (lersch) ; dikke, kleine man ; een klein,
dik trekpaard, ook a Suffolk p u n c h. — Cobbler's punch, jenever,
water, stroop en azijn.
Pung, een soort van ruwe slede. (A.)
Punish, (straffen) slaan, afranselen. — Punishment, zwaar verlies ; ruw
standje ; harde slag (boksers). — To punish a bottle, een flesch wijn of
sterken drank leegdrinken.
Punt, platboomde schuit. — Punter, iemand die voor kleine bedragen
wedt op een paard of paarden. (S.) — To punt, een schuit boomen ;
voor kleine sommen op paarden wedden (S.) ; opspringen van den bal
voor hij den grond geraakt heeft (voetbal).
Puppy, ploert, fat ; brutale rekel ; kwajongen. — Puppyhood, vlegeljaren.
— Puppyism, ingebeeldheid, affectatie.
Pure. — Simon Pure, onnoozele bloed. — The real Simon Pure, de ware
persoon, de echte.
Purl, warme ale of jenever met suiker, alsem en kruiden. — To get
purled, van het paard geworpen worden. (sport.)
Purler, een zware val van het paard bij een steeple-chase of bij de jacht ;
zie cropper.
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Purple. — To be promoted to the purple, den Kardinaalshoed verkrijgen.
Purchase. — His life is not worth a year's purchase, ik denk dat hij geen
jaar meer leven zal.
Purse. — To make up a purse, voor iemand een collecte houden.
Push, inbraak, diefstal. (c.) -- To be put to the push, op den pi oef gesteld
worden. Ook to come to the push. (S.)
Puss, een kat, haas of konijn. — Puss in the corner of in the ring, stuivertje wisselen.
Put. — A put, een prengel, een Boer. (S.) — A put-up affair of job, een
doorgestoken kaart. — Hard put to it, in groote verlegenheid, in benarde
positie. — Put, verkoop van effecten op tijd (beurs) ; een kaartspel
onder de laagste klassen. — Put ! maak dat je weg komt ! (A.), zie
g i t. — Put about, angstig, verlegen, in de war. — Put and call, machtiging of opdracht effecten tot een bepaalden prijs te koopen of te verkoopen. — Put it there, geef mij de hand. (A.) — Put of more, verkoop
van effecten tot den vorigen koers. — Put on, geveinsd, gehuicheld. —
. Put-up, vooraf er op aangelegd, met het doel een ander beet te nemen.
— Putting on frills, een groot air aannemen. (A.) Ook putting on side.
— To be put upon, bedrogen worden ; mishandeld worden. To have
put one's nose out of joint,. er kaal of komen ; zie n o s e. — To put a
head on somebody, zie h e a d. — To put an ape into one's hood of cap,
zich bespottelijk aanstellen. — To put away, opeten ; in de gevangenis
zetten. — To put away all right, in goede handen stellen ; onder goede
bescherming plaatsen. — To put butter on bacon, iets overdadigs doen;
iets zonneklaar bewijzen. — To put in a word for, aanbevelen ; spreken
ten gunste van. — To put in the black book, beschuldigen. — To put
into buckle, beleenen (tegen 40 procent). — To put it mildly (of strong),
zijn meening in gematigde termen (of in krasse termen) uitdrukken. —
To put it on, huichelen, veinzen. — To put on, iemand een deel van
de winst eener weddenschap geven, zonder dat deze iets daaraan heeft
bijbetaald (sport). — To put on a pot, een groote som op het spel
zetten. — To put on flesh, dikker worden, zwaarder worden. —
To put on the balmy stick, ziekte voorwenden om in de balmy war d,
het gevangenis-hospitaal, te worden opgenomen. (C.) — To put one
thing with another, iets rijpelijk overwegen. — To put oneself out, zich
druk maken om. — To put one's foot in it, zie f o o t. — To put out
of to throw out a feeler, voorzichtig het terrein verkennen. — To put
out of court, het recht benemen met gezag mede te spreken ; iemands
getuigenis waardeloos maken. (P.) — To put the licks in, zijn best doen,
alle krachten inspannen. (A.) — To put the pot on, alles op een paard
wagen (sport) ; overdrijven ; alle krachten inspannen ; doen wat men
kan. — To put of lay two and two together, logisch redeneeren ; logische gevolgtrekkingen maken. — To put up, kwaad maken. (S.) — To
put up a horse, een paard op stal brengen. (P.) In Amerika to hitch
a hors e. — To put up a person, iemand bij zich in huis nemen, bij
zich laten wonen. (P.) — To put up for a place, zich candidaat stellen
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voor een stall of dorp (politiek). — To put up in church, de huwelijksgeboden of kondigen. — To put up the money, vooruit betalen. (A.)
zich failliet verklaren. — To put up to, aan—Toputhesr,
stoken tot, verleiden tot. — To put upon, bedriegen, beetnemen ; meer
werk doen dan op iemand's portie komt. — To put upon one's mettle,
iemand er toe drijven te toonen wat hij kan of wat hij durft. — Zie
ook nose, pace en pipe.
Putney and Mortlake Race, de jaarlijksche roeiwedstrijd van achtriemsgieken tusschen de universiteiten van Cambridge en Oxford.
Putter. — Putter up, iemand die het terrein verkent enz., voor inbrekers.
(C.) — To be in a putter of in a stew, in moeilijkheid verkeeren, in
een benarde positie zijn. Zie puck e r.
Puzzle. — Puzzle cause, een slecht advocaat. (A.) — Puzzler, lets, dat
iemand in verlegenheid brengt. — Enough to puzzle a Philadelphia
lawyer, een zeer moeielijke taak (A.), zie Philadelphi a.
Pyah, slecht, erbarmelijk, ellendig. (Zeem. S.)
Pygostole, de jas door geestelijken van de High Church gedragen. Ook
M. B. coat; zie M. B.
Pyramids, een soort van billardspel.

Q.
Q. — In a merry Q, in vroolijke bui. -- Q in a corner, iets dat in 't eerst
niet opgemerkt wordt, maar later wel.
Q. C. — Queens Counsel, advokaat voor de kroon.
Q. E. D.,, dus, bijgevolg. (Quod erat demonstrandum)
Q. T. — On the Q. T., in vertrouwen, in 't geheim.
Quad. — To be in quad, niet buiten de muren van het college mogen
gaan (Univ.) ; gevangen zitten. (S.) Als zoodanig ook in quo d. — To
quad out, zich bedrinken (drukkers S.)
Quadroon, kind van een blanke en een mulattin.
Quail. — Hot as a quail, driftig, prikkelbaar.
Quaker. — Quaker city, Philadelphia (A.), zie ook c i t y. — Quaker gun,
houten kanon geplaatst om den vijand te bedriegen.
Quality. — The quality, de adel, de hoogere standen. (S.)
Quandary, een lastig geval, een dilemna, een moeilijkheid.
Quarrel. — To quarrel with one's bread and butter, zie b r ea d. Zie
ook n o s e.
Quarter, muntstuk van 25 Amer. cents. (A.) — Quartereen, een farthing.
(Gibraltar).
Quashee, algemeene naam voor een neger. (S.)
Quaver, muzikant. (S.)
Quean, lichte vrouw (S.) ; jonge of ongetrouwde vrouw (Schotsch).
Queen. — Queen Anne is dead, dat is oud nieuws ; zie piper en hawker.
— Queen Bess, klaveren vrouw. (S.) — Queen City of the lakes, Buf-
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falo. (A.) — Queen City of the West, Cincinnati. (A.) — Queen of the
dripping pan, keukenmeid. (S.) — Queen of the Xorth, Edinburgh.
het 2e regiment dragonders. — Queen's English, gram—Quen'sbay,
maticaal Engelsch. (P.) — Queen's heads, postzegels. — Queen's weather,
mooi weer. — The Queen's carriage, gevangeniswagen. (S.) Zie Black
Maria en Salad basket. — The Queen's gold medal, een sovereign. (S.).
— The Queen's shilling, het handgeld als soldaat. — The Queen's tobacco
pipe, de oven waarin de gesmokkelde tabak verbrand wordt. — Zie
ook dick, fan en King.
Queer, niet wel, niet lekker ; niet wel bij 't hoofd, gek (A.) ; valsch geld
(S.) ; valsch papier geld. (A.) — A queer card, zie c a r d. — A queer
chap, een dwarsdrijver, dwarskop. — Queer bird, galgebrok, onverbeterlijke lief. (S.) — Queer bit, valsche munt (S.) ; zie b i t. — Queer-bitmakers, valsche munters. (S.) — Queer cattle, leuke heerschappen,
vreemdsoortige menschen. (S.) — Queer cove, vreemd heer ; schelm,
spitsboef. (S.) — Queer cuffin, vrederechter. (C.) — Queer in the attic,
zie at ti c. — Queer-ogled. scheel (S.) — Queer-soft, valsche looden
munten ; valsch papier geld, als zoodanig ook queer-screens. (C.) — To
be in Queer-Street, in een lastige positie verkeeren. — To live in QueerStreet, niet zeer solide zijn in geldzaken. — To feel a bit queer, zich
niet lekker voelen. — To put a man in Queer Street, iemand in verlegenheid brengen ; zoodanig zijn dat men er geen oplossing voor kan
vinden ; zie pose r. — To queer, ziek maken, misselijk maken. — To
queer a flat, een onnoozel mensch beet nem(fn. (S.) — To queer the
beak., den reciter voorliegen. (C.) — To shove the queer, valsch geld in
omloop brengen (S.) ; valsche wissels uitgeven. (A.)
Quencher, een slokje voor den Borst. (S.) Zie ook modes t.
Quer', ineenkronkelen, omrollen, omwin den . (A . )
Question. — Question !, uitroep in het Lagerhuis om aan te duiden, dat
de spreker van zijn onderwerp afdwaalt, of om ongeloof te kennen te
geven. — To beg the question, zie b e g. — To blink the question, iets
niet willen zien, er omheen praten. — To move the previous question.
een voorstel doen. waardoor bij afsteniming voorkomen wordt, dat het
voorstel dat in behandeling is, in stemming komt. (Parlement.) — To
pop the question, zie p o p.
Qui. — To give a man the qui, een werkman zijn ontslag aanzeggen
(drukkers.)
Qui-Tam, advokaat. (S.)
Quick. — In quick sticks. zonder praatjes, vlug, haastig, snel. — To cut
quick sticks. gauw maken Bat men wegkomt ; zie c u t. - Quick as a
lamplighter, zeer vlug.
Quicksilver, Spaansche leening van 1865 op kwikzilvermijnen (Bears).
Quid, een pruim tabak (S.) ; een sovereign, als zoodanig ook b e a n,
canary. couter. foant. goldfinch, james. poona,
portrait. queen's gold medal, thick'un en yellow1) o y. (S. en C.) — Quids. geld. (S.)
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Quidnunc, politieke tinnegieter; wijsneus; bemoeial.
Quiet, eenvoudig (van kleedingstukken) ; zie 1 o u d. — Have a quiet
dinner, kom maar ongegeneerd bij ons eten. — On the quiet, in 't
geheim, sub rosa, zie Q. T.
Quill-driver, schrijver, klerk, pennelikker. Ook pen-pusher.
Quiller, tafelschuimer, klaplooper. (S.)
Quilt, pak slang. (S.) — Quilting bee, bijeenkomst van vrouwen waarbij
zij gezamenlijk een sprei maken ; zie b e e. — To feel the daisy quilt
creeping up, den dood voelen naderen. — To have gone to the quiltings,
overleden zijn. (S.) — To quilt, afranselen, slaan. (S.)
Quinsy. — To be choked by a hempen quinsy, gehangen worden. (S.)
Quisby, bankroet, in armoede vervallen (S.) ; misselijk ten gevolge van
zeeziekte. (S.)
Quite, duidelijk, helder, klaarblijkelijk. (A.)
Quits, ook wel quit, quitte. — To cry quits, zie c r y.
Quiz, grappenmaker, plager ; vreemd uitziend mensch; nieuwsgierig
mensch. — Quizzical, grappig, leuk, vol humor. — Quizzing-glass,
lorgnet met een handvat. — To quiz, beetnemen, plagen ; uithooren ;
fixeeren.
Quod, gevangenis. (S.) Zie q u a d. — Quod-cove, cipier. (S.) — Quodded,
gevangen gezet. (S.)
Quodger, volgens welke wet ? (wettel. S.) verbastering van quo jure?
Quorum, voldoend aantal personen om besluiten te nemen.

R.
R. — The three R's, d.i. reading, (w)riting and (a)rithmetic.
R. N. D., d.i. ready money down, a contant (handel en sport).
Rabbit. — A welsh rabbit, brood en kaas samen geroosterd. — Rabbit
in his case, zie c a s e. — To have bought a rabbit, erin geloopen zijn,
beetgenomen zijn, er slecht afkomen.
Raccoon of racoon, wasbeer (A.) vaak verkort tot 'coon. Ook : een groote
slimmerd.
Rack. — Racks, beenderen van doode paarden (paardenslachters). — To
go to rack and ruin, naar den kelder gaan, zijn ondergang te gemoet
gaan. — To live at rack and manger, verkwistend leven. — To work
by rack of eye, alleen op het oog arbeiden, zonder passer of meter.
Racket, een listige streek (S.) ; leven, kabaal, verwarring. — Rackety, wild,
‘voest, druk. — Up to the racket, geslepen, slim. — To be (off) on the
racket, aan 't zwieren zijn, pierewaaien. — To raise a racket, zie
r a i s e. — To stand the racket of, zich verantwoordelijk stellen, de
gevolgen op zich nemen.
Raclan, getrouwde vrouw. (C.)
Raddle. — To raddle, omwegen maken.
Rads, verkorting van radicals, de radicale partij.
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Raff, vuile, verloopen kerel. (S.) — Raffish, smerig, verloopen uitziend ;
ordinair. (S.) — Raff-merchant, uitdrager. ( S.)
Raffle, een soort van loterij, waarbij alien een inzet doen en hij die den
hoogsten worp doet, prijswinner is.
Raft, een groot aantal, zeer velen. (vulgar A.) — Raftsman, vlotter,
bestuurder van een vlot. (A.)
Rag, linnen lap (A.) ; een farthing (C.) ; papiergeld, bankbillet (C.)
courant van laag allooi. (S.) — A clean biled rag, zie b i 1 e d. — Rag
and-bone shop, oud-roest ; magere slordige vrouw. (S.) -- Gentlemen of
the order of the rag, officieren. — Rag andFamish, de Army and
Navy club ; ook The R a g. (S.) — Rag-baby of raq-paper, waardel000ze effecten. — Rag-shop, bankinstelling, bank. (S.) — Rags, de
lage kaarten in het whistspel ; bankpapier, ook rag m o n e y. — Rags
and jags, lompen en vodden. — Rag-water, whisky (C.) — Tag-rag of
rag-tag and bob-tail, zie b o b-t a i 1. — The Rag, de vlag, zie ook boven.
het papiergeld in veiligheid brengen. (S.) — To take the rag
—Tobanktherg,
off of off the bush, de overwinning behalen op, overtreffen. (S. en A.)
Ragamuffin, havelooze vagebond, landlooper. Ook tat t e r d e m a l i o n.
Rage. — All the rage, zeer populair, erg in trek, zeer gezocht. Ook ragin g.
Ragged, zwak, slecht, minnetjes. — Ragged schools, armenschool, school
voor havelooze kinderen.
Rahabs, publieke vrouwen. Ook painted Jezebel s.
Raid. — To raid, een inval doen, gerechtelijke huiszoeking doen. (A.)
Rail, een stuk hout dat ter afsluiting is aangebracht. (A.) — Home rails,
Engelsche spoorweg-aandeelen (beurs). — Rail-car, spoorweg rijtuig.
per spoor reizen, per spoor vervoeren. — To ride rail, een
—Torail,
volksbestraffing, waarbij iemand o. a. op een stok rondgedragen
wordt. (A.) — To sit on the rail, geen beslist antwoord geven ; er
omheen draaien ; niet een beslissende stem willen uitbrengen. (A.)
Railly, in plaats van really (vulgar).
Railroad, spoorweg. (A.) — Railroad city, Indianapolis. (A.) — Railroad
track, de spoorlijn. (A.)
Rain. — A rainy day, slechte tijden. — Rain-cloak, waterproof regenmantel. (A.) — Rain-napper, parapluie. (S.) — Rain or shine, zoowel
bij slecht als bij mooi weer; op alle manier, hoe dan ook. (A.) — To
rain cats and dogs, zie c a t.
Rainbow. — Rainbow chasers, politici en wereld-verbeteraars die hersenschimmen najagen.
Raise. — To raise, opvoeden, grootbrengen ; vee fokk en ; (planten)
verbouwen ; iets verkrijgen, zich iets verschaffen ; een cheque vervalschen tot hooger bedrag ; bij het kaartspel meer opzetten dan de tegenpartij. (A.) — To raise a racket, a row, Cain, particular hell, zie
C a i n. — To raise one's back, in opstand komen tegen. — To raise
one's dander, zie d a n d e r. — To raise one's hair, scalpeeren. (A.) — To
raise the wind, zich op de eene of andere wijze geld verschaffen. Ook
to whistle up the breeze. Zie f 1 y.
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Rake. — A rake-down, een standje. — As lean as a rake, broodmager.
(A.) — To rake down, een standje maken, de les lezen. — Zie ook
persimmon.
Raker, hooge weddenschap. — To go a raker, alles op een paard zetten.
(Sport.)
Rale, in plaats van r e a I. (A. S.)
Ram. — A ram's horn, een ruwe, luide, onbeschaafde redenaar.
Rambooze, drank gemaakt van ale, wijn, suiker en eieren in den winter
en van melk, wijn en suiker in den zomer.
Ramekin, snede brood of gebak met kaas en eieren.
Ramp. — Ramp, schijngevecht ter wille van de entreegelden. (S.) — On
the ramp, woest, opgewonden, zie ram page en ran -t a n. — To
ramp, met geweld berooven, afpersen. (S.)
Rampage. — On the rampage, dronken ; wild, woest, opgewonden ; aan
den zwier ; op reis voor zaken. (S.)
Ramping mad, stapeldol.
Ramshackle, los, slecht in elkaar zittend, bouwvallig. (S.)
Ranch, uitgestrekte vee- of paardenfokkerij (A.) ; hut waar reizigers overnachten kunnen en het vee een schuilplaats kan vinden. (A.) — Milkranch, zie 1T1 i 1 k. — To ranch, de veeteelt beoefenen. (A.)
Randan, boot voor drie roeiers, waarbij de voorste en achterste ieder een
en de middelste twee riemen voeren.
Random of Random-tandem, drie paarden achter elkaar gespannen. (Univ.)
Range, het terrein waarop vee weiden mag. (A.)
Rank. — A rank imposture, een gemeen bedrog. — In the ranks, als
gemeen soldaat. — Rank duffer, zie d u f f e r. Ook verbasterd tot
rank e r. (S.) — Risen from the ranks, van lage afkomst, een selfmade man ; een officier, die als soldaat begonnen is. In de laatste
beteekenis ook A Ranker. (S.) — The rank and file, soldaten beneden
den rang van onderofficier. — The rank and file of a profession, zij,
die in hun vak in geen opzicht uitmunten. — To join the ranks, dienst
nemen als soldaat. — To rank, bedriegen. (S.)
Ran-tan. — On the ran-tan, dronken, aan den zwier. (S.) Zie d r u n k.
Rantankerous, norsch, slecht van humeur, kijfziek. (A.)
Ranters, bijnaam voor de primitieve Methodisten.
Rap. — I don't care a rap, het kan mij geen zier schelen. — Not worth
a rap, geen duit waard. — To rap out, jets haastig en scherp zeggen ;
vooral vloeken. — To rap (over) the knuckles, iemand de les lezen.
zonder een duit op zak.
—Withouarp,
Rapping, kolossaal, zeer groot by. a r a p p in g big 1 i e. (S.)
Rapscallion, voile havelooze man ; schelmsch, gemeen.
Rare, niet gaar (van vleesch) ; rauw (A.) ; in hooge mate b y. a rare
trouble, een groote last. A rare bat, in hooge mate, niet zoo'n beetje,
van belang. (S.) — A rare of a pretty kettle of fish, zie fish.
Rat, verklikker; gluiperd ; politieke weerhaan ; werkman die onder het
loon werkt, of een die gedurende een werkstaking blijft werken, als
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zoodanig ook black le g, zie 1 e g. — Having rats in the upper story,
niet wel bij 't hoofd zijn. (S.) — In the rats, dronken. (milit. Si
—Rats.
1, onzin, dat is oud nieuws. (A.) — To rat, wanneer men ziet
dat zijn partij verliezen zal, tot de tegenpartij overloopen (speciaal in
politick) ; onder den prijs of gedurende een staking werken.
Rather !, nogal ! dat zou 'k denken !, en Of! Ook r ay t h e r ! (S. en A.)
— Rayther more than a mile, veel meer dan een mijl. (S.)
Rating, het vermogen waarop iemand bij informatiebureaux enz. geschat
wordt ; de oplaag waarop een courant wordt geschat. (A.) — A sound
rating, een flunk standje.
Ratten, werklui, die rats zijn straffen door hun gereedschap weg te
nemen en ze op andere wijze te hinderen ; speciaal hen die weigeren
lid te worden van een trade union" (vakhond.)
Rattle. -- Rattle and drive, overhaast gemaakt werk (arbeiders.) —
Rattlecap, luchthartig meisje. — Rattler, een zware slag ; een z-,vare
yloek (S.) ; slimme vent, uitgeslapen rot. (S.) — Rattletrap, mond ;
slecht maar oogenschijnlijk mooi. (S.) — Rattling, vroolijk, flunk, ferns,
leer groot (S.) b y. a rattling trade, een prachtige affaire. — To rattle.
iemand in de war brengen. (A.) — lie rattled up to forty, hij had in
een oogenblik veertig runs (cricket.)
Raw, onwetend, „groen", onervaren ; een gevoelige plaats, kwetsbare plek
(fig.) — A raw lobster, zie lobste r. — A raw recruit, iemand die
zijn yak nog niet kent ; onervaren persoon ; iemand die „groen" is.
Rawhide, ongelooid leer ; een zweep daarvan gemaakt. (A.) — To raThide.
iemand met zoo een zweep afranselen. (A.) Zie c o w.
Rayther, zie rather.
Reach. — Reach-me-downs of hand-me-downs, zie h a n d.
Read. — Ile that runs may read, zoo duidelijk dat zelfs de minst ontwikkelde het begrijpen kan. — To read out a man, iemand als afvallige
van zijn partij ontmaskeren. (A.) — Reader, portefeuille. (C.)
Ready. — The ready, geld. (S.) — Ready reckoners, de regimenten Hooglanders in het Engelsche leger. (S.)
Real. — Real jam, zie j a m.
Realize, opbrengen als waarde b.v. the goods realized X 100.
Reata, lasso; zie 1 a r i a t. (A.)
Rebecca. — Rebecca riots, onlusten in Wales ter afschaffing van tolhekken
(1813). — Rebeccaites, de deelnemers hieraar.
Rebs of Johnny Rebs, zie J o h n n i e s.
Reception. — To get a reception, met applaus ontvangen worden bij het
eerste optreden op dien avond (theater).
Rechabites, een vereeniging van totaal-onthouders.
Reckon. -- 1 reckon, naar ik denk (Zuid A.), zie cal c u l a t e en
g u e s s. — 1 reckon I shall, en Of ik, daar kan je opaan. (A). — That's
how 1 reckon it up, zoo verklaar ik dat. (A.)
Recommend, aanbeveling. (A.) In plaats van r e c o m m en datio n.
Reconstruction, de politick die zich ten doel stelde de hulpbronnen
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van het land, dat door den burgeroorlog was uitgeput, te
vermeerderen.
Record, de handelingen van een publiek of particulier persoon voor
zoover zij bekend zijn ; het hoogst bereikte op het gebicd van snelheid ;
het beste op ieder sportgebied. — To write one's record upon one's
generation, den stempel op zijn tijd zetten, beroemd worden. (A.)
of cut the record, het record verbeteren. — To make—Tobeat,rk a
record, den besten tijd maken, in den kortsten tijd doen.
Recover, stijgen, rijzen (van effecten). Het tegenovergestelde is recede.
Red. — A red of a red cent, een rooie duit, een waardeloos iets. (A.)
—Ared-hotim,
een verbazend jolige tijd. (A.) — I don't care a red,
ik geef er geen zier om. (A.) — Not worth a red, geen duit waard. (A.)
een roode knikker (jongens). — Red clock, red'un of red
—Red-bar,
Kettle, zie clock en k ettl e. (S.) — Red eye, whisky. (A.) — Redhanded, op heeterdaad. (P.) — Red herring, een wenk of gezegde in
een roman, speciaal in detective romans, om den lezer op een dwaalspoor te brengen. Zie herring en ook f i s h. — Red lane, de keel. (S.)
ordinaire praatjes. (Sh.) — Red-letter day, gelukkige
—Red-laticphrs,
dag. (P.) — Red-liner, ambtenaar der Vereeniging tot Afschaffing van
Bedelarij. — Red rag, de tong. (S.) — Red shanks, een Schotsche
Hooglander ; iemand met bloote beenen. — Red tape, bureaucratie ; de
omslachtigheid die de ambtenaarswereld kenmerkt ; zie c i r c u m l ocution en p i p e c I a y. Als zoodanig ook red-tapism. — The Red
Book, de lijst der Peers; lijst der burgerlijke ambtenaren. (P.) — To
be red on anything, ergens op verzot zijn. — To draw a red herring
across the path, trachten het gesprek op zijwegen te voeren, of de aandacht of te leiden zoodat de zaak waar het eigenlijk om handelt, vergeten
wordt. — To give a man a red-laced jacket, een soldaat later afranselen. (Milli S.) — To paint the town red, zie pain t en scarle t.
een kamer aan karat maken, opredderen. (A.)
—Toredupam,
Redemptioner, een Europeaan, die naar Amerika gaat en daar eenigen
tijd moet werken om zijn overtocht enz. terug te betalen. (A.)
Reed-bird, rijstvogeltje. (A.)
Reef. — He must take in a reef or so, hij moet zijn uitgaven wat beperken ;
hij moet zich verminderen. — To let out a reef or two, het zich makkelijk maker), zijn goed losknoopen.
Reel, een Schotsche dans. — Right off the reel, zonder haperen, van een
leien dakje, achter elkaar door. — To know anything off the reel, iets
op zijn duimpje kennen.
Reform school, verbeterhuis. (A.) In Engeland reformatory.
Refresher, een bedrag, dat dagelijks aan een advokaat betaald wordt
(behalve de retaining fee z. d.) om hem aan de zaak te herinneren.
Refugees, een bende plunderaars gedurende de Amerikaansche revolutie. (A.)
Regent, lid van een commissie van toezicht op hooger en lager onderwijs
in den Staat New-York. (A.)
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Regrater, iemand die koren of andere levensmiddelen op speculatie opkoopt.
Regret, briefje waarin men voor een uitnoodiging bedankt. (A.)
Regular, vaste bezoeker, vaste klan.t, abonnent ; door en door, zeer, geheel
en al, b.v. a regular swell, een groote fat. — Regulars, aandeel in den
buil (S.) zie n a p.
Rehoboam, de hoed door geestelijken gedragen. — A rehoboarn of claret
of rum, 32 pints ( ± 18 L.) of 2 jeroboams z. d.
Releasement, in plaats van r e l e a s e, vrijstelling. (A.)
Reliever, jas beurtelings door verschillende arme duivels gedragen, wier
kleeren in den lommerd staan. (S.)
Relieving officer, (armenverzorger), vader, pipa. (Univ.)
Religion. — Corybantic Religion, de naam door Prof. Huxley gegeven
aan het Leger des Heils en zijn wijze van werken. — To get religion,
bekeerd worden. (A.)
Religious horses, paarden die zwak in de knieen zijn. Zie devotional
habits. (S.)
Remember, in plaats van remind (popular).
Remove, een klas of afdeeling van een klas in sommige openbare scholen.
Rench, spoelen, uitspoelen (S.) slechte uitspraak van r i n s e.
Rent. — For rent, te huur. (A.) — To rent, huren (van huis of grond). (A.)
Rep, verkorting van repetition, repetitie (school).
Repeat, repetitie (theater). — Repeater, iemand die bedriegt bij het
uitbrengen der stemmen bij verkiezingen. (A.)
Reportorial, behoorende tot het werk van een verslaggever. (A. journal. S.)
Representative. — House of representatives, het lichaam gelijkstaande met
het Engelsche House of Common s. (A.)
Re-raw. -- On the re-raw, aan den zwier. (S.) Zie r a n-t a n.
Reservation, een stuk land aangewezen aan indianen , een stuk land
gereserveerd voor scholen enz. (A.)
Resolute. — To resolute, een besluit nemen, een motie aannemen. (A.)
Respond, betalen (A.) ; in staat zijn te betalen. (A.)
Restitutionists, een christelijke secte die gelooft dat de menschheid tot
haar oorspronkelijke reinheid zal worden hersteld. (A.)
Result, beslissen ; een beslissing uitvaardigen, voorschrijven. (A.)
Resurrect, opnieuw aan 't licht brengen, doen herleven. (A.)
Resurrection. — Resurrection man, lijkendief. — Resurrection meat,
opgewarmd vleesch. — Resurrection pie, pastei gemaakt van vleeschrestj es.
Retaining fee, de som die een advocaat betaald wordt om zeker te zijn
van zijn diensten als de tijd daar is. Ook retainer.
Retching and reaming, zich uitrekken en gapen.
Retiracy, kapitaaltje, waarop men van zijn renten kan gaan leven. (A.)
Revamp, nieuw bovenleer op laarzen maken, repareeren. (A.)
Reverse, in het walsen den anderen karat op draaien.
Reviver, glaasje drank, hartsterking.
Rheumatiz, inplaats van r h e u m a t i s m. (vulgar.)
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Rhino, geld. (S.) ; zie d u s t, do w n en r o c k.
Rhody. — Little Rhody, zie lit t l e.
Riata, hetzelfde als reata, lasso z. d. (A.) — To coil up one's riata, zich
op den dood voorbereiden. (A. S.)
Rib, echtgenoote ; vrouw. (S.) — Rib-tickler, aardige grap. — To rib-roast,
flunk afranselen. (S.)
Ribbon, jenever of andere sterke drank. (S.) — Blue Ribbon, zie b 1 u e.
— Ribbon-men en ribbonism; een geheime katholieke vereeniging in
lerland en hare beginselen. — The ribbon dodge, iemand door anonyme
dreigbrieven uit de buurt trachten to verdrijven, zooals de r i b b o nm e n deden.
Ribbons, de teugels. — To handle the ribbons, mennen.
Ribston(e), verkorting van r i b t s on p i p pi n, pippeling. — My ribstone,
zie flick.
Rice. — Rice Christilns, bekeerlingen nit berekening, ter wille van eventueele voordeelen ; schijnvromen ter wille van 't geld. — Rice weevil,
een insect dat de rijst aantast. (A.)
Rich, amusant, grappig, komisch. — Rich as a jay, schatrijk. — That's
rich, die is goed, wat 'n dwaas iets.
Richard, woordenboek, (S.) zie D i c k.
Rickety. — Rickety-rackety-corner, hoek op het dambord, waarbij men
voortdurend op twee velden heen en weer kan schuiven. — Rickety
stock, effecten, die door een commissionair gekocht of verkocht worden
voor iemand, die niet secuur is voor het geld.
Rid, in plaats van r o d e (popular.)
Riddle. — A riddle of claret, dertien flesschen.
Ride. — To ride, dragen ; in een rijtuig rijden. (A.) — To ride abroad
with St. George and at home with St. Michael, in huis onder de pantoffel zitten en daar buiten het hooge woord voeren. -- To ride an
occasion to death, misbruik maken van de gelegenheid. — To ride a
free horse to death, zie f r e e. — To ride for a fall, opzettelijk zoo
rijden dat men de race verliest ; het er op aan leggen dat iets misloopt.
— To ride roughshod over one, iemand zonder eenige egards behandelen.
— To ride the black donkey, in een slechte bui zijn ; koppig zijn. (S.)
— To ride the high horse, zie h i g h. — Zie ook r a i I.
Rider, aanhangsel bij een document ; allonge; clausule gevoegd bij een
wetsvoorstel ; een vraagstuk dat voortvloeit uit een voorafgaand.
Riff-raff, uitschot ; gepeupel.
Rig, een ruwe grap ; een zwierpartij ; opzichtige of vreemdsoortige kleeding. — Rigging, hetzelfde als k n o c k - o u t, z. d. — To go the rig,
zich bedrinken. (Schotsch.) — To rig, to rig oneself of to rig out, zich
kleeden, zich opschikken. — To rig the market, den koers dwingen_
(hears). — To run a rig, streken uithalen, pret maken. — To run the
rig, ruwe grappen (p r a c t i c al j o k e s) uithalen. — Well rigged,
netjes gekleed.
Right. — Right as ninepence, as a trivet of as a T. zie n i n e p e n c e.
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Right away, right off, right straight of right straight off, ineens door,
achter elkaar ; vlug, snel ; dadelijk. (A.) — Right bower, een heele baas,
iemand of jets bijzonders. (A.) — Right down swindle, een zwendelarij
in den hoogsten graad. — Right here, dadelijk, onmiddellijk. (A.) — To
get on the right side of a man, zich in iemands gunst weten te dringen.
-- To right up, in orde brengen. — Zie ook a b o u t.
Rights. — To have one to rights, iemand met gelijke munt betalen ; met
iemand afrekenen. — To put of set to rights, op orde brengen, in 't
klare brengen. (P.) — To rights, dadelijk, spoedig (A.) ; uitstekend !
—Towantkherigsofanyt,
het fijne van de zaak willen weten.
Rigmarole, langdradig, onbegrijpelijk verhaal ; praatjes, die als droog zand
aan elkaar hangen.
Rile, kwaad maken, ergeren, uit zijn humeur brengen. — Rily, kwaad,
geergerd. — To rile up, kwaad worden of maken.
Ring, combinatie van handelaren in een of ander artikel om den pas
op te jagen. (A.) — It has the true ring, het heeft intrinsieke waarde ;
het geeft bewijzen van werkelijk talent. (P.) — The ring, het terrein
voor wedrennen, vuistgevechten enz. ; de wedders of de kampvechters
gezamenlijk. — To ring, ruilen, verruilen. (S.) — To ring down, dadelijk
ophouden, een einde maken aan (theater). — To ring one's own bell,
zijn eigen roem uitbazuinen. — To ring the changes, iemand met
gelijke munt betalen ; voor iemand, die probeert je belachelijk te maken,
het blaadje omkeeren ; op listige wijze bij het geldwisselen afzetten. (S.)
— To ring the changes upon, in alle verschillende beteekenissen gebruiken.
Rip. — A rip of a sad rip, zwierbol, losbol, debauchè ; deugniet. — A
rip of a fellow, a precious of a regular rip, (van kinderen gezegd :) een
wildzang, die altijd zijn kleeren stuk maakt. — Let her rip, zie 1 e t.
—Torip,
haasten, zeer snel gaan. (A.) — To rip around, groot kabaal
maken, vloeken, den boel op stelten zetten. (A.) — To rip out an oath,
vloeken, zie to rap out.
Ripper, iemand of iets, die of dat uitstekend is ; een flinke baas, een
prima zaak ; iets dat zeer groot succes heeft ; zie s t u n n e r.
Ripping, uitstekend, prima. Ook s t u n n i n g.
Ripsaw. — To tear one's way through an opponent's plank like a ripsaw,
de politiek van zijn tegenpartij onbarmhartig afbreken. Zie plank voor
de woordspeling. (A.)
Rise. — To take of to get a rise out of one, iemand in 't ootje nemen,
iemand kwaad maken ; iemand beetnemen.
Rising of, meer dan. (A.)
Riz of ris, inplaats van raise d, rose of rise n. (A. en popular.)
Roach, kakkerlak. (A.) — Sound as a roach, door en door gezond.
Road. — Gentlemen of the road of Knights of the road, straatroovers,
struikroovers. In Amerika Road-agent s. — There is no royal road
to knowledge, kennis kan niet zonder arbeid verkregen worden.
Roarer, een kort-ademig paard ; zie pipe r.
Roaring, levendig, flunk. — A roaring trade, een bloeiende zaak, een
16
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zeer drukke zaak. — Roaring drunk, stomdronken. (S.) — The roaring
forties, een streek op 40° Z. breedte, waar het gansche jaar een sterke
wind is van W. N. W. naar 0. Z. 0. (zeem. term.)
Roast. — Roasted ears, half-rijpe geroosterde mais ; dit wordt met boter
gegeten. (A.) — To cry roast meat, zijn geluk overal rondbazuinen.
erg voor den mal houden, onbarmhartig plagen. — To rule
—Torast,
the roast, aan 't hoofd staan, alles in handen hebben, over alien de
baas zijn.
Robber, lief (zonder bepaalde bijbeteekenis van geweld gebruiken). (A.)
Robe, gelooide buffelhuid. (A.) — Gentlemen of the long robe, rechters en
advokaten. (P.)
Robert, naam voor een politie-agent ; zie bobby en peele r.
Robinson, zie Jack en Brown.
Robustuous, krachtig, sterk, stoer, robust (negers.)
Roche. — Men of la vieille roche, ouderwetsche menschen ; menschen
die versteend zijn in verouderde begrippen. (P.)
Rock, steen, steentje. (A.) — Rock-a-lord, overjas. (S.) — Rock candy,
zeer harde kandij. (A.) — Rock-bottom price, de laagste prijs. (A.)
Rocked. — Half-rocked, niet wel bij 't hoofd. (S.)
Rocker, schommelstoel ; een machine om het goud uit de aarde te ziften. (A.)
Rocks, geld. (A.) Ook loot, hardscales, hardstuff, scads, spelter, stamps,
stuff, shot, spoons, sugar. Papiergeld is ook shin plasters. (A. S.) Zie
ook d u s t en d o w n. — On the rocks, „hard", zonder geld. (S.)
Rod. — Rod-men, visschers. — To have a rod in pickle for one, zie
pickle.
Rodeo, het bijeendrijven van al het vee op een „ranch". (A.)
Rogue. — A rogue in grain, door en door een schelm ; zie ook g r a i n.
— Rogue's yarn, een gekleurde draad sajet, die loopt door het midden
van het touw, gemaakt voor de dokken, om het bij diefstal te herkennen.
Ook in zeildoek wordt het somtijds gevonden. (Zeem.)
Roll. — Rolling country, golvend land. (A.) — Rolling prairie, prairieland met afwisselend hoog en laag. (A.) — Roll of snow, rol linnen ;
pak ondergoed. (C.)
Roly-poly, een klein, dik kind ; een snort van pudding, zie d o g. Als
zoodanig rolly-polly en stocking.
Romanize, bekeeren tot de Katholieke Kerk.
Romany, Zigeunertaal ; Zigeuner.
Rome. — When at Rome do as the Romans do, schik je altijd naar de
menschen waaronder je leeft.
Romp. — To romp in (first), een wedstrijd of wedren gemakkelijk winnen.
Roncher, zeer harde slag. (A.) — He's a roncher, hij is een zeer werkzaam mensch. (S.)
Rook, afzetter, bedrieger, zwendelaar. (S.) ; geestelijke. (S.) — Rookery,
ordinaire buurt bewoond door dieven en vagebonden. — Rookey, zie
c r u i t y. — Rooky, laag, gemeen, schurkachtig. (S.) — To rook,
bedriegen, afzetten. (S.)
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Room. — Roomy, vele kamers bevattende (van huizen). — To room, op
kamers wonen, commensaal zijn. (A.)
Roorbach, onwaarheid, valsche verklaring, politieke leugen. (A.)
Roost, sterke strooming of zeer sterk getij tusschen een eilandengroep
(Scott.). — Gone to roost, naar bed gegaan.
Rooster, haan (A.) ; een wet waarbij alleen de voorstellers belang hebben;
de voorstellers van zoo een wet. (A.)
Rooter, lets dat bizonder groot, mooi, goed of bizonder is. Ook bumper,
out-and-outer, stunner, topper, whopper, scorcher, whacker, rouser,
spanker, thumper en crusher. (S.)
Rope. — Give a rogue rope enough and he will hang himself, als men
een slecht mensch ongehinderd laat gaan, brengt hij zichzelf ten verderve. — Rope-yarn-Sunday, vrije Zondag op zee. (S.) — Rope-walk,
praktijk aan de Old Bailey (een bekende gevangenis in Londen met het
gerechtshof daaraan annex) zoodat gone into the ropewalk is : praktijk
gevonden hebben in de Old Bailey (advokaten S.). — To fight with a
rope round one's neck, vechten met de zekerheid gehangen to worden
als men verliest. — To have got to the end of one's rope, pal gezet zijn,
niet verder kennen redeneeren. — To rope, een paard inhouden, zoodat
het den wedstrijd niet kan winnen ; opzettelijk verliezen (sport). — To
rope in, een paard, of ander dier, vastbinden ; macht op iemand krijgen ;
iemand bedriegen. (A.) — To rope's end, met het scheepstouw afranselen (zee).
Roper. — Mistress Roper en to marry Mistress Roper, zie Mistress.
Ropes. — Bell ropes, zie lovelocks. — Fought back to the ropes, tot
het einde uitgevochten, tot het uiterste bestreden. — On the high ropes,
zie h i g h. — To know the ropes, al de streken van de sportwereld kennen ;
alle listen en lagen van het Londensche gepeupel kennen. Zie s h o w.
Rorty, uitstekend, vroolijk, prettig, luidruchtig. (S.)
Rose. — Rose-cold of rose-fever, hooikoorts. (A.) In Engeland: h a y
feve r. — Rose-drop, de puisten op den neus van een dronkaard. (S.)
In Amerika r u m-b u d. Zie g r o g. — Rose in plaats van rise n.
Rosin, (h a r s) de dranken verstrekt aan de muzikanten op een danspartij. (S.) — Rosin-the-bow, vioolspeler. (S.)
Ross, een ruwe, schubachtige zelfstandigheid op den bast van boomen. (A.)
Rosser, politie- agent. (S.)
Rot, onzin, gekkepraat (S.). Ook all r o t. — Rot-gut, slecht, dun bier
(S.); slechte, verdunde whisky. (A.) — Rot him, hij kan naar den duivel
loopen. (S.) — To talk a lot of dry rot, of an awfully lot of tommy
rot, wauwelen, leuteren. (S.)
Rouge. — A rouge, een roode republikein, een hevige democraat.
Rough, twistzoeker, vechtersbaas (A.). Ook a rowdy. (A.) — A rough and
tumble, een woest gevecht, waaraan ieder deelneemt en waarbij de
regels van de „ring" worden uit 't oog verloren. — A rough and tumble
chap, een woeste, ruwe kerel. — A rough customer, een ruwe klant. —
Rough fish, slechte, bedorven visch (Billingsgate). — Rough music,
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ketelmuziek. — Rough on, hard voor, onaangenaam voor, ongelukkig
voor. — Rough rider, iemand, die de cavaleriepaarden afrijdt ; wachtmeester die recruten exerceert (leger). — Rough-spun, onbeschaafd,
ongemanierd. — The rough and tumble of the world, de harde strijd
om het bestaan. — To lick with the rough side of the tongue, schelden
op, verwijten, ruw uitvaren tegen. (P.) — To rough it, een ongemakkelijk
leven leiden, vermoeienissen en gevaren meemaken.
Round, gedeelte van den weg, bewaakt door een nachtwaker ; een toer
(van boksers, enz.). — A round 0, niets; tegenwoordig duck 's e g g
(sport). — A round' un, een groote leugen. (S.) — Round arm bowling,
slingeren van den bal met gestrekten arm (cricket). — Round house,
cachot ; onderofficiers-kajuit. (S.) — Round peg in the square hole of square
peg in the round hole, de verkeerde persoon op de verkeerde plaats.
Zie ook p e g. — Round robin, klacht of petitie waarbij de handteekening
in een cirkel staat met een gemeenschappelijk middenpunt. — Round steak,
een gedeelte rundvleesch van den dij door het been heen. (A.) — Round
up, periodieke inspectie en telling van het vee door de groote veehouders.
(A.) — To bet round, tegen verscheiden paarden enz. tegelijk wedden
(sport). — To come of get round one, iemand bepraten; zich in iemands
gunst weten to dringen. — To round on a person, iemand verraden;
zich tegen een vroegeren bondgenoot wenden.
Roundabout, zak, die rondom de japon van een dievegge loopt. (C.) —
tredmolen. (C.) — To send one to the right about of roundabout, zie
a b o u t. — To tell in a round-about manner, langs omwegen tot de
zaak komen.
Roundel, knoop. (S.)
Rounder, iemand van laag karakter en gemeene manieren. (A.) — Rounders, een soort van balspel dat met een stok inplaats van met een
„bat" gespeeld wordt.
Roundsman, inspecteur van politie die de agenten controleert op hun
ronde. (A.)
Rouser, iets buitengewoons, opmerkelijks, zeer groots, abnormaals (A.) ;
luidruchtig kloppen.
Rousing, zeer groot, verbazend, b.v. a rousing good fire.
Roustabout, gewoon arbeider ; iemand, die van tijd tot tijd een gemakgelijk karweitje doet ; baliekluiver ; vagebond (A.) ; arbeider aan boord
van een stoomboot.
Rout, groote avondpartij, raout ; zie h u r r i c a n e.
Rove, in rijen ploegen. (A.)
Rovers, bewoners van Colorado. (A.)
Row, standje, kabaal, herrie. — A row of pins, een onbeteekenend
iets of iemand. — A row royal, een twist met veel kabaal, een groote
herrie. — Row easy all, zie e a s y. — The Row, verkorting van Pate rno s t e r R o w, Londen. — To be in a row, in een moeielijkheid verkeeren. — To have a long of hard row to hoe, zie h o e en h a r d.
—Tohen'swr,
zie h o e. — To kick up a row, kabaal schop-
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pen. — To row and pull together, elkaar helpen, elkaar in de handen
spelen. — To row flat, de riemen doen scheeren over 't water. — To
row in with, onder een deken liggen met. — To row one's own boat,
of to paddle one's own canoe, zie paddle. — To row up, een standj e
maken. — To row up salt river, een politieke nederlaag lijden. (A.)
wat is er aan de hand, wat is hier te doen ?
—What'serow?
Rowdy, zie rough; geld. (S.) — Rowdy-dow, laag, gemeen. (S.)
Royal. — The Royal Goats, de Royal Welsh Fusiliers. — The Royals,
het le Regiment Infanterie ; de vaste arbeiders in de Londensche
dokken. — There is no royal road to learning, zie r o a d.
Royalties, copierecht den schrijver betaald voor iederen druk van zijn
bock of iedere opvoering van zijn tooneelstuk. (P.)
Rub. — Rubbed out, dood. (S.) — To rub (off), wegloopen. (S.) — To
rub along of on, of to run through the world, zich door het leven heenslaan. — To rub elbows of noses, gemeenzaam worden met. — To rub
up, hernieuwen, opfrisschen.
Rubber, India rubber, zie g u m. — India Rubber, overschoen. (A.)
kleeren van india rubber gemaakt. (A.)
—Rubers,
Ruck, de groote massa. — To come in with the ruck, den eindpaal bereiken met vele andere paarden tegelijk (sport.) — To ruck on, verraden,
hardhandig op zijn plaats zetten. (S.)
Ruction, vechtpartij ; partij-gevecht. (S.)
Ruddy, goudstuk, sovereign. (S.) Ook red ruddock.
Rugged, gezond, krachtig, flunk. (A.)
Ruggy, afgedragen, versleten. (S.)
Ruinate, ten gronde richten. — Ruination, verderf, ruine. (A.) — Ruinatious, verderfelijk, vervallen. (A.)
Rule. — Prices rule higher, de koers of prijs is gestegen. — The rule of
thumb, een maat op de gis genomen : een praktische eenvoudige regel
orn naar te werken. — To rule the roast of the roost, den baas spelen
(over). — To run the rule over, zorgvuldig visiteeren ; nauwkeurig
iemand's zakken doorzoeken. (S. en C.)
Rum, vreemd, ouderwetsch, zonderling , iedere soort van sterken drank.
(A.) — Rum bit, schelmstuk. (S.) — Rumbud, zie r o s e d r o p. — Rum
case, rum customer, of rum 'un, vreemd beer. (S.) — Rum cull, directeur van een reizend tooneelgezelschap. (S.) — Rum-go of rum start,
een vreemde geschiedenis, een gekke boel. — Rum-hole, of rum-mill,
herberg, tapperij, kroeg ; zie g r o g g e r y. (A.) — Ruin-mizzler,
zie m i z z l e. — Rum•slim of rum-sling, rum punch. (S.) — Rumsucker, dronkaard. (A.) — To come it rum, onzin praten, gekke
dingen doen.
Rumbler, vierwielig huurrijtuig. (S.) Zie bounder en growle r.
Rumbo, rumgroc. (S.)
Rumboken, pandjeshuishouder. (S.)
Rumbowling, slecht, ordinair, vervalscht, verknoeid. (Zeem. S.)
Rumbustious of rumbustical, hoogmoedig, opgeblazen, aanmatigend. (S.)
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Rumgumption en rumgurnptious, verstand en verstandig. (S.) Zie g u m ption en gumptious.
Rummies, politieke tegenstanders van de afschafferspartij. (Maine-A.)
Rump. — To rump anyone, iemand den rug toedraaien. (S.)
Rumpus, leven, lawaai, ruzie, standje, Kerrie. (S.)
Run. — A long run, a short run, gezegd van een tooneelstuk dat vele
avonden achtereen gespeeld wordt, of dat spoedig van het repertoire
verdwijnt. — A run upon a bank, een paniek waarbij iedereen zijn
deposito komt opeischen. (P.) — A running fire of abuse, een regen
van scheldwoorden. — Re that runs may read, zie r e a d. — His
shoes are made of running leather, hij is reislustig van aard, ongedurig. — Quite out of the running, gansch niet in tel, ook out of the
hunt. — Run, een punt in cricket. — Run-away bell, fopschel. — Run
down, uitgeput, zwak. — Run round, fijt. (A.) — Runner, matrons, die
voor een vaart is aangenomen. (Zee.) — Running patterer, venter, die
onder 't loopen zijn waren ten verkoop aanbiedt en uitroept. (S.)
extra-tijding verkoopers. (S.) — The run of people,
—Runigstaoer,
the common run, gewone menschen, alledaagsche menschen. — There
is a run on this or that, er is veel navraag naar dit of dat. — To be
hard run for money, in geldverlegenheid zijn. — To be in the running
for, goede kans hebben iets te verkrijgen. — To be in the running for
office, trachtten een staatsambt te verkrijgen. — To he run out of
anything, iets niet meer in voorraad hebben. — To get the run upon
anyone, iemand de baas of zijn, niets om iemand te geven hebben.
snel gaan, veel aftrek vinden, op rolletjes loopen —Togwitharun.
—Tohaverunf'smy,
ergens hardnekkig voor strijden, alle
krachten inspannen ter verkrijg-ing van 't een of ander. — To have the
run of a house, ergens steeds welkom zijn. — To have the run of
one's teeth, zooveel mogen eten als men wil. -- To run, zich candidaat stellen. (A.) — To run a bill, een wetsvoorstel doen aannemen
(Parlement). — To run a candidate, trachten een candidaat te doen
verkiezen. — To run a church, als geestelijke aan het hoofd van een
kerk staan. (A.) — To run a horse, een paard aan den wedstrijd laten
deelnemen. — To run a rig, zie r i g. — To run a store, a government
etc., een winkelzaak drijven ; een regeering leiden enz. (A.) — To run
a train, een trein laten rijden. — To run across one's hawse, iemand
dwarsboomen, zie c r o s s. — To run amuck, amok maken ; in 't wild
schermen, spreken of schrijven over zaken waarvan men geen verstand
heeft. — To run at of to make a run at, aanvallen, losstormen op.
zoeken tot men vindt, ontdekken; scherp critiseeren. —Torundw,
zich nit de voeten maken. — To run-in, opbrengen
—Torunfit,
naar het politiebureau. — To run into money, in de papieren loopen,
erin hakken. — To run into the ground, overdrijven en daardoor
bederven ; vervolgen tot er geen uitweg is. (A.) — To run on, voortpraten ; op krediet leven. (S.) — To run one's face, op krediet
koopen. (A.) — To run thin, zich van een koop trachten los te maken. —

Runt.

— 247 —

Safe.

To run to, begrijpen, verstaan ; bedragen, oploopen tot, b.v. I won't
run to i t, het is mij te duur. — To run to earth, doodjagen, vervolgen tot er geen uitweg is. — To run to seed, door overmatigen groei
of verspreiding ontaarden. (P.) kaal, sjofel worden ; achteruit gaan,
vervallen. — To run up, snel bouwen, licht en dicht bouwen. — To
run up a score, op crediet koopen.
Runt, klein mensch, klein Bier. (A.)
Rural coach, een leeraar die met zijn leerlingen in een kleine plaats gaat,
ten einde hen daar voor hun examen voor te bereiden. (Univ.)
Rush. — Doing it on the rush, wegloopen, zich uit de voeten maken.
(S.) — Not worth a rush of rap, don't care a rush of rap, zie r a p.
iemand zooveel mogelijk of halen. (S.) — To
—Togiveamnthrus,
go it with a rush, energiek, krachtig optreden. (A.) — To rush,
afzetten. (S.)
Rust. — To nab the rust, zich beleedigd gevoelen. (S.)
Rustle. — To rustle, energiek optreden ; meester worden van den toestand. (A.) — Rustler, energiek, bekwaam mensch. (A.)
Rusticate. — To rusticate, van de Universiteit verwijderen gedurende
een of meer collegetijden.
Rusty, slecht gehumeurd, brommerig, kwaadaardig. — Rusty guts, knorrepot, brombeer. (S.) — To get rusty, vergeetachtig, oud worden.
kwaad worden, koppig worden.
—Toturnsy,
Rutee, brood (milit. S.)
Ry, sluwe en oneerlijke handelwijze (Bears.)
Rye, whisky uit rogge gestookt. (A.)

S.
Sabe, gezond verstand. (A.) — Sabe weet ge ?, begrijpt ge ? (A.)
Saccharine. — The saccharine principle of things, het zich schikken van
levende wezens naar de omstandigheden waarin zij verkeeren. (Emerson.)
Sack. — To get the sack., ontslagen worden. In Londen ook to get the
empty. Zie ook b a g en b u 1 1 e t.
Sacramentarians, zij, die behooren tot de High Church.
Sad. — A sad dog, een grappenmaker ; een zwierbol ; zie d o g.
Saddle, wat een acteur aan den directeur moet betalen of afstaan van de
opbrengst van zijn benefiet. (Theater.) — Saddling the market, een of
ander soort effecten op de beurs ingang doen vinden. (A.) — Set the
saddle on the right horse, geef de schuld aan den schuldige. — To
sound boot and saddle, het teeken geven om op te breken, te vertrekken.
Safe, betrouwbaar, zeker, solide. — A safe card, iemand, die zijn wereld
kent. (S.) — A safe man, wedder, die goed is voor het geld. (Sport.)
— A safe 'an, een paard dat niet kan of niet zal trachten te winners.
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Ook dead 'un, stiff 'un en shtumer. (S.) — To be safe for a
beating, zeker zijn een pak slaag te krijgen.
Sag, krom trekken, uit de hengsels hangen, sleepen (van een deur) (A.),
in prijs dalen. (A.)
Sage. — Sage brush State, Nevada. (A.) — Sage hens, bewoners van
Nevada. (A.)
Sail. — Sails, bijnaam voor den zeilmaker aan boord van schepen. (S.)
To make sail for, zich op weg begeven naar. -- To sail near the wind,
close to the wind of within the wind, zoover gaan als men fatsoenshalve
eenigszins gaan kan ; juist binnen de perken van de wet blijven ; precies tot aan de grens gaan.
Saint. — St. Johnstone's tippet, de strop (Scott.) — St. Lubbock, beursvacantiedag (Londen). — St. Martin's lace, goudloovertjes, imitatie goudkant. (S.) — St. Monday, zie M o n d a y.
Sake. — For sake's sake, ter wille van de oude vriendschap of kennis.
Sal, verkorting van s a l a r y. (Theater.)
Salad. — A pen'orth of salad oil, een pak slaag. — Salad basket, gevangeniswagen. (A.) Zie Maj e s t y. — My salad days are over, ik heb
mijn eerste jeugd achter den rug.
Salamander, een goochelaar, vuurvreter. (S.) — Salamander's wool of
hair, asbest (oud). Ook mountain flax. — Salamander safe, vuurvaste
brandkast. (A.)
Sally. — Aunt Sally, zie aunt en c o c k s h y. — Sally Lunn, een soort
van koekjes bij de thee ; tea-cake. — Sallyport, mond (zeem). — Sally
Water, patertje langs den kant.
Salmon, opgevischt lijk uit de rivier. Zie f l o u n d e r. (S.)
Saloon, proeflokaal, gelagkamer, tapperij. (A.)
Salt. — A salt of an old salt, een matroos, een ervaren matroos. — He
does not fetch his salt of he does not earn salt for his porridge, hij
verdient het zout in de pap Diet, hij verdient geen droog brood.
—Ratherosl,
wel wat al te erg ; gezegd van een hooge hotelrekening
of een overdreven prijs. — Salt bread of bitter bread, het brood der
vernedering, genadebrood. — Salt eel, het eind touw waarmee de
scheepsjongens worden afgeranseld (zeem). — Salt-horse of salt junk,
gepekeld vleesch (zeem). — Salt lick, steenzout op den bodem waarheen het vee gaat om het op te likken (A.). Zie knob-lic k. — Salt
prairie, een met zout bedekte strook grond. (A.) — Salt-water vegatables, mosselen en oesters. (New-York). — To be rowed up Salt river,
een politieke nederlaag lijden. (A.) — To eat a man's salt, gastvrijheid
bij iemand genieten. — To row up Salt river, de verslagen partij
trachten te redden (polit. A.). — To salt a mine, een weinig goud hier
en daar neerwerpen om de mijn rijk te doen schijnen en ze nieuwelingen tegen hoogen prijs te kunnen verkoopen. — To salt an invoice,
goederen tegen den hoogsten prijs factureeren. — To salt it for a
person, iemand iets inpeperen. — To salt the books of accounts, de
boeken vervalschen, zie c o o k. — True to his salt, getrouw aan het
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land of aan de personen wier brood men eet. — With a grain of salt,
zie g r a i n. — Worth his salt, dienstig, nuttig ; zijn loon waard.
Saltee, penny (C.) Ook w i n n en c o p p e r. (S.)
Salutatory, redevoering, die bij het begin van een nieuwen cursus aan
de Universiteit gehouden wordt. (A.) De student, die dit doet, heet de
salutatorian.
Salve, lof, vleierij. (S.) — To salve, vleien, stroopsmeren. (S.)
Sam, een bewoner van Liverpool, ook dickey Sam en l i v e r p u d1 i a n, z.d. — To stand Sam, vrijhouden, tracteeren. (A. en S.) — Uncle
Sam, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. (A.) Zie J o n a t h a n.
Sambo, a]gemeene naam negers gegeven. Eigenlijk : kind van een neger
en een mulattin. Zie Q u a s h e e.
Same. — Same as, in plaats van just a s, evenals (vulgar).
Sammy, domoor, ezel ; dom, dwaas. (S.) — To sammy of to soldier, zijn
equipementstukken poetsen. (leger S.)
Samp, mais gebroken, geplet en gekookt. (N. A. Indian.)
Sample room, proeflokaal, ook g r o g s h o p (A.) ; zie g r o g g e r y.
Sanctified, vroom, schijnheilig.
Sand. — The sandman is about, zie dustm a n. — To have sand,
durven, cooed hebben. (A.) Zie grit en b a c k b o n e.
Sandhiller, iemand, die tot de laagste klasse der blanken behoort (in de
Z. staten van N.-Amerika).
Sandwich of sandwichman, iemand, die met een advertentiebord op zijn
borst en op zijn rug door de straten loopt. — To sandwich, tusschen
twee lagen van gelijke substantie een laag van andere stof leggen ;
tusschenvoegen ; inschuiven.
Sandy, bijnaam voor een Schot. — Sandy-topped, roodharig (S.)
Sanguinary James, rauwe schapekop (S.) ; zie j e m m y.
Sank work, soldaten kleeren (kleedermakers S.).
Sap, boekenworm ; sufferd, treuzelaar, sul. Ook saphead, sappy (A.),
sapscull (S.) ; zie du f f e r. — Sappy, dwaas, onnoozel, water- en melkachtig (S.) ; zie n a m b y - p a m b y. — To sap, blokken, hard studeeren.
Sapling, jonge jachthond (sport).
Sarahs, uitgestelde schuld van de Manchester-Sheffield & Liverpool Railway (Beurs).
Saratoga (trunk), groote reiskoffer. (A.)
Sardine, sufferd, vervelend heer (A.) ; zie c 1 a m.
Sass, in plaats van sauce (vulgar A.) — Sassage, in plaats van
sausage (vulgar).
Satin. — A yard of satin, een glas jenever. (S.) — White satin, jenever.
(S.) Ook ribbon en tape.
Sauce, brutaliteit, onbeschaamdheid (S.) ; groenten met vleesch gegeten
(A.) ; gestoofde gedroogde vruchten. (A.) — Long sauce, zie 1 o n g. —
Saucebox, brutale rakker, katje ; mond (S.) — Sauce-marketer, warmoezenier, groenteboer. (A.) — Saucy, brutaal, onbeschaamd, aanmatigend. — Short sauce, aardappelen, rapen enz. (A.) — The sauce was
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better than the fish, de bijzaken waren beter dan de hoofdzaak. To
give anyone sauce, brutaal zijn tegen. (S.) Ook to s a u c e. — To
sauce, 't iemand betaald zetten, brutaliseeren. — To serve the same.
sauce, van 't zelfde laken een pak geven. — What is sauce for the
goose, is sauce for the gander, gelijke monniken, gelijke kappen; zie
ook gander.
Saucer eyes, groote, ronde, starende oogen ; kalfsoogen.
Sausage, vet mensch ; Duitscher. (S.)
Savage, kwaad, driftig. — Savage as a bear with a sore head of a scald
head, door het woedende heen. — Savage as a meat-axe, zoo hongerig
als een wolf.
Save. — God save the mark, God beter 't. To save, raken datgene of
dengene waarop men schiet (A.) ; zorgen dat men van de tegenpartii
wat krijgt ingeval men verliest (sport) ; zie h e d g e. — To save one's
bacon, zie bacon.
Saveloy, sterk gekruide worst van gezouten varkensvleesch.
Savour. — To savour of the pan, zie p a n.
Savvey, slimheid, sluwheid. (S.) — To savvey, weten. (S.) Zie s a b e.
Saw, een aardigheid (A.) een term in whist als de partners elkaar voortdurend laten troeven. — Saw your timber! pak je weg! (S.) ; zie c u t
en m a h o g a n y. — To saw, een ruwe aardigheid uithalen met. (A.)
Sawbones, chirurgijn. (S.)
Sawbuck, zaagblok. (A.)
Sawder of soft sawder, vleierij, stroopsmeerderij. Ook soft s o a p.
Sawdust, domme, onnoozele praatjes. (S.) — In sawdust parlance, in
circustaal.
Sawney, bijnaam voor een Schot. Ook Sandy en s a w n y (S.);
onnoozele hals, sufferd (S.) ; seek (C.).
Saw-whet, een soort van uil, Nyctale acadica. (A.)
Sawyer, een boom die in een rivier is gevallen en die, gedeeltelijk boven,
gedeeltelijk onder water, met den stroom op en neergaat. (A.)
Say. — 1 say, zeg eens, a propos. — I've no say in it, ik heb daarin
niets to zeggen. — To have lots of say, welbespraakt zijn. — To say
one's say, alles zeggen wat iemand op 't hart ligt. — You don't sag
so! wat je zegt !
Scab, een gemeene, minne vent (S.) ; een werkman die zich niet bij een
bond wil aansluiten of die niet aan een werkstaking wil deelnemen.
(A. en S.) Ook blackleg. — Scab-raiser, tamboer-majoor (leger S.)
Deen (zeem. S.) — Scabby-sheep, deugniet, schobbejak. —Scaby-nek,
Scads, geld (A. S.) zie d u s t, d o w n, r o c k.
Scalawag, rakker, deugniet. Ook scallawag en scallywag. (A. en S.)
Scale. — To scale, boeien, verbazen (S.); wegen (sport). — To scale a
debt, een schuld geleidelijk afbetalen. (A.)
Scalp. — To scalp, scalpeeren ; overwinnen, verslaan (in debat by.);
vangen. (A.)
Scaly, gemeen, min, laag, vrekkig. (S.)
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Scamander, doelloos rondslenteren. (S.)
Scammered, dronken (S.) ; zie ook d r u n k.
Scamp, schelm, deugniet. — To scamp, slechte maat of gewicht geven ;
zijn werk slecht en haastig afmaken. (S.)
Scandal. — Scandal-broth of Scandal-water, thee. (S.) Zie c h a t t e r.
—Scandlmoger,
praatjesmaker.
Scaramouch, laffe bluffer, gemeene vent. (S.)
Scarborough Warning, geen waarschuwing of een die te laat komt.
Scarce. — To make oneself scarce, zich uit de voeten maken, weggaan.
Scare. — Scaresome, vreeselijk, verschrikkelijk. (A.) — Scary, bescheiden,
vreesachtig. (A.)
Scarlet. — Scarlet fever, voorliefde der jonge dames voor officieren boven
burgers. (S.) — Scarlet town, Reading in Berkshire. (S.) — The Scarlet
Woman, de kerk van Rome. (P.) — To paint the town scarlet of red,
zie paint.
Scarper, wegloopen, er vandoor gaan. (S.)
Scart, in plaats van scare d, verschrikt. Ook verbasterd tot s k e e r t
of skeered. (A.)
Scat ! pak je weg. Zie p u t en g i t. (A.)
Scattergun, een geweer voor bagel. (A.)
Scent-bottle, privaat, W. C. (S.)
Schism shop, Dissenter kerk . (S.)
Schofel of shoful, slecht geld, valsch geld. (S.)
School, een troepje mannen of jongens, een troep leegloopers (S.); twee
straatventers die samen werken. (S.) — Schooldame, schoolhouderes. (A.)—
7'he schoolmaster is abroad, zie abroad.
Schooner, groot glas voor lager bier of ale, dat tweemaal zooveel inhoudt
als een gewoon glas. (A.)
Schwassle-box, poppenkast. (C.)
Scissors. — Scissors and paste department, de betrekking van onderredacteur van een dagblad. — Scissors and paste work, haastige en
onoordeelkundige samenraping, zonder originaliteit. — To have scissors
to grind, werk te doen hebben ; iets met een oogmerk doen, zie a x e.
Sconce, hoofd ; verstand, gezond oordeel ; een geldboete. (Univ.) — To
sconce, beboeten. (Univ.)
Scoop, een voordeel behalen op ; verslaan (A.) ; voordeel (A.)
Scoot. — To scoot, zich haasten, wegloopen, zich uit de voeten maken,
hard loopen. (A.) Ook skoot en skute.
Score, een rekening, een bedrag. — A score-piling day, de dag van een
belangrijken cricket-wedstrijd. — To go off at a score, zijn zelfbeheersching verliezen ; telkens van zijn onderwerp afdwalen ; zonder aarzeling of oponthoud met jets voortgaan. — To run up a score, in 't krijt
komen bij. — To score, winnen, overwinnen, behalen, verkrijgen, critiseeren, bevitten. (A.) -- To score anyone off, iemand eens duchtig de
les lezen. — To score an examination, door een examen komen.
Scorf, verslinden, naar binnen slikken, verzwelgen. (S.)

Scot.

— 252 —

Scratch.

Scot, kwaadheid, drift ; een driftig mensch.
Scotch. — Scotch breakfast, een degelijk en voedzaam ontbijt. — Scotch
coffee, water waarin geroosterde beschuiten zijn gekookt (zee).
—Scothfidle,
jeuk, zie f i d d l e. — Scotch greys of Scotchmen, luizen.
(S.) — Scotchman, stuk van 2 shillings (Zuid-Afrika). — Scotch mist,
aanhoudende fijne regen meest met dikken mist gepaard. — Out of all
scotch, huitengewoon, in de hoogste mate. — To be scotched, licht
gewond zijn ; afgeschrikt zijn van (het doen van iets kwaads b.v.)
—Toscthenak,il
iets ten halve doen. — I did not
scotch my mind, ik heb er geen doekjes om gewonden, eens flunk gezegd
wat ik bedoel.
Scotches, de beenen. (S.)
Scotchy, knikker met gekleurde adertjes ; zie a 1 1 e y.
Scotland Yard, het centrale bureau der Engelsche politie.
Scots Greys, het 2e regiment (zware) dragonders ; zie ook S c o t c h.
Scout, studentenbediende te Oxford, zie g y p.
Scow, een groote, platboomde zeilboot, van achteren breed uitloopend,
schouw. (A.)
Scrag, hals (S.) ; broodmager mensch. (S.) — Scrag' s hotel, het werkhuis.
(S.) — Scragging, terechtstelling. (C.) — Scraggy. mager, beenderig.
(S.) — To scrag, ophangen, ter flood brengen. (C.)
Scran, restjes van voedsel. (S.) — Scran-bag, broodzak der soldaten (leger).
Scrap, een bokspartij. (S.) — Scrapper, bokser. (S.) — To scrap, vechten. (S.)
Scrape, goedkoope boter (S.), zie bread; een keer scheren. (S.) — To
scrape, slecht vioo]spelen.
Scratch, lijn over den grond getrokken, die de kampvechters scheidt
(sport.) ; slecht schrift ; beest in billard (A.) ; iemand, die van de beginlijn, afgaat, in een wedstrijd, terwijl de anderen voorsprong krijgen, ook
scratch-runner (sport.) — Coming up to the scratch, zich op een
gevecht voorbereiden ; aan alle verwachtingen beantwoorden ; bereid
zijn als de tijd daar is ; de proef doorstaan ; een huwelijksaanzoek doen
(schertsend). Ook wel toeing the s c r a t c h. — No great scratch,
niet veel zaaks. — Old Scratch, de duivel. (S.) — Scratch company,
gemengd gezelscliap. — Scratch cradle, afneemspelletje met een draad.
— Scratch crew, roeiers in een boot-race, die de plaats van het vaste
stel roeiers innemen. — Scratch-eleven of scratch team, in cricket : elf
spelers, die op welke wijze ook bijeengebracht zijn. — Scratchland,
Schotland. (S.) — Scratch race, een race tusschen paarden, mannen,
jongens etc., waarbij ieder paard of iedere man etc. mag meedoen,
zonder eenige beperking van leeftijd, gewicht enz. ; een roeiwedstrijd
waarbij de roeiers geen vast stel vormen, zie scratch c r e w.
—Scrathem
of scratch pack, een bijeengeraapt zoodje. — Scratchy,
niet in gelijken slag (roeiers). — To bring one to the scratch, iemand
noodzaken een beslissing te nemen. — To scratch, een paard schrappen
van de lijst der paarden, die aan een wedren zullen deelnemen (sport) ;
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neerschrijven wat iemand voor de hand komt. — To scratch it, de
hielen lichten. (S.) — To scratch one's back for him, iemand afranselen. (S.)
Scrawl. — To drop one a scrawl, iemand een brief schrijven. (S.)
Scrawny, mager en beenderig (A.), zie s c r a g g y.
Scream. — Screaming, prachtig, uitmuntend. (S.) — Screaming farce,
hoogst komisch blijspel. — Screaming jug, iemand, die als hij aangevallen wordt, de politie te hulp roept. (C.)
Screamer, een grappig verhaal ; een lange man of vrouw ; een flinke
jongen of meisje. (A.)
Screed, slecht geschreven of dwaas artikel of lezing ; slechte schilderij. (S.)
Screen, banknoot. (C.)
Queer Screen, valsch papiergeld. (C.)
Screeve, schrijven, opstellen. (C.) — Screever, iemand, die op de straatsteenen lets schrijft of teekent en daarbij staat centen te vragen. (C.)
—Toscrevafkmnt,
bedelbrieven schrijven. (C.)
Screw, oude knol, oud paard (S.) ; gierigaard (S.) ; salaris, loon (S.) ;
cipier (C.) ; sleutel, looper (S.) ; een pruim tabak. (S.) — A screw loose,
jets niet in den haak. — All of a screw, verwrongen, verdraaid. — His
head was screwed on right, hij had veel gezond verstand. — Screwed
of regularly screwed, aangeschoten, dronken. (S.) — Screwed on the
wrong way, vol grillen, lastig, niet goed. — Screwy, gierig. (S.) —
Screwsmen, dieven, die wasindrukken van sloten maken en zoo zonder
geweld binnen komen. (A. S.) — To put on the screw, spaarzamer
worden, zich bekrimpen, bezuinigen. — To put under the screw, dwang
uitoefenen op, de duimschroeven aanzetten ; den bal effect geven (billard).
— To put the screw on, de duimschroeven aanzetten. — To screw,
zeer streng examineeren. (A.) — To screw on anything, letten op hetgeen iemand aangewezen wordt.
Scrimmage, standje, gevecht (S.) ; bet strijden om den bal (voetbal).
Scrimp, gierigaard (A.) ; te kort, te klein, te eng (van kleeren). (A.) —
Scrimpiness, nauwheid, kleinheid ; gierigheid. (A.) — Ook scrimpnes s.
Scrimshaw-work, wat matrozen in hun vrijen tijd voor zichzelf maken.
(zeem. S.)
Scrumptious, mooi, uitstekend, voortreffelijk ; kieskeurig. (S.) Ook
scrumpshus.
Scud. — Scudding under bare poles, door den wind voortgedreven worden,
zonder dat zeilen opgezet zijn ; zich uit de voeten maken, zonder een
spoor na te laten. — To scud about, been en weer loopen.
Scully, klein, ellendig (blue coat school).
Scuip, graveeren. (A.)
Scurf, gemeene lage vent. (C.)
Scurry, hard loopen, in alle richtingen doorkruisen. (A.)
Scuttle. — To scuttle out, zich uit de voeten maken, de hielen lichten.
Sea. — At sea of quite at sea, van de wijs, ten einderaad. — Half seas
over, zie h a I f. -- He's got his sea legs, hij heeft zeebeenen, hij wordt
niet zeeziek, hij kan in alle weer op het dek loopen. -- Sea-coal, steen-
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kool. — Sea-crab of sea-clog, matroos. (S.) — Sea-horses, de kammen
der golven, die tegen de kust aanslaan. — Sea-on-land, een caroussel,
waarin schuitjes schommelen onder 't draaien. — Sea-raven, iedere
soort visch van het genus Hemitripterus, in den W.-Atlantischen Oceaan.
(A.) — Son of a sea cook, minachtende benaming onder zeelui. (S.) —
Zie ook devil.
Seal. — Seals, bekeerlingen (S.) ; vrouwen, waarmee de Mormonen
getrouwd zijn, speciaal voor het leven hiernamaals. (A.) — To seal,
trouwen, verzegelen bij de Mormonen.
Seam, naaiwerk. — The seamy side (of things), de slechtste zijde, de
schaduwzijde.
Sear. — The sear (of sere) and yellow leaf, hooge ouderdom. (P.)
Season, verkorting van season-ticket, abonnement op 't spoor ; een tijd van
vochtig weer (A.) ; weder. (A.) — In good season, vroegtijdig,
punctueel. (A.)
Seat, ruiter (sport). — Seat's bill, wet betreffende de indeeling in kiesdistricten, in plaats van redistribution b i 1 1.
Secesh, zich afscheiden van, in opstand komen. (A.) — Secession, oproer,
afscheiding. (A.) — Secessionist, oproerling ; deelnemer aan den oorlog
der Zuidelijken. (A.) — ook s e c e s h.
Second. — Second-class matter, alle stukken, die tegen drukwerk porto
verzonden worden. (A.) — To come off second best, verslagen wo rden. —
To get second wind, weer op adem komen.
Section, buurt, nabijheid (A.) ; een der gedeelten van een terrein van 640
acres, waarin publieke grond verdeeld is. (A.) — Sectionary, plaatselijk,
betrekking hebbende op een section. (A.)
See. — Ile can see through the back of your head, hij doorziet je, hij is
slimmer dan gij zijt. — 1 don't see that, dat geef ik volstrekt nog niet
toe. — I'll see you at York first, ik zag je nog liever hangen. — To
see a girl, een meisje het hof maken. — To see a man, een hapje nemen.
(S.) — To see it out, laat uitblijven ; een zaak tot het eind doorzetten. —
To see the elephant, zie el e p h a n t. Ook having seen the King, in den
zin van : ondervinding opdoen. — To see through a brick wall, scherpzinnig zijn ; zien door een plank waar geen gat in is. — Zie 1 i o n.
Seed of seen, in plaats van s a w, zag. (A.) — To run to seed, zie r u n.
Seedy, sjofel, uitgeput, jammerlijk, verloopen, katterig. (S.) — A seedy
trick, een gemeene streek.
Seeley's pigs, blokken ijzer in de nationale dokken. (S.)
Seep. — Seepage, modder, slijk. (A.) — Seepy, doornat, drassig. (A.) —
To seep, doorsijpelen. (A.)
Seine, een groot vischnet. (A.)
Seldom, zeldzaam, als bijvoegl. naamw. gebruikt. (A.) Ook alone komt
voor als adjectief.
Select man, ambtenaar die jaarlijks verkozen wordt in de steden van
New-England, om de stadszaken te beheeren en te controleeren en te
zorgen dat de wetten worden gehandhaafd. (A.)
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Selection, een paard dat door de sport-profeten op de lijst der winners
is gezet. (Sport.)
Sell, beetnemerij, bedrog, zvvendelarij, een „practical joke". (S.) — Sell
your ass, tracht geen dwaas meer te zijn. — To sell, beetnemen,
bedriegen. (S.) — To sell anyone blind, iemand het vel over de ooren
halen. (S.) — To sell out a man, effecten zoo laag verkoopen, dat een
ander, die er veel van heeft dit ook moet doen en daardoor misschien
failliet gaat. (A. beurs.)
Selling. -- A selling race, een wedren van paarden, die tegen vooraf
vastgestelde prijzen ten verkoop worden aangeboden (sport.) — Selling
the pass, verklikker worden (Iersch.) Zie K i n g.
Semi. — Semi-occasionally, van tijd tot tijd, (A.) — Semi-steel, gepuddeld
staal. (A.)
Senate, het wetgevend lichaam in Amerika, gelijkstaande met het Hoogerhuis. (A.)
Senatorial, kiezer zijnde voor s e n a t or s. (A.)
Send. — A send-off, een hulp om vooruit te komen in de wereld ; hulp,
assistentie. (A.) — To send away with a flea in the ear, zie f 1 e a. —
To send one about one's business, to send one packing of to the right
about, zie a b out; zie ook p a c k i n g. — To send one flying, iemand
de deur wijzen. — To send one to Coventry of to Jericho, zie Coven t r y.
Senior, student in zijn derde of vierde studiejaar. (A.) Zie ook op tim e.
Sensation, een vierde pint jenever. (S.)
Sense. — It stands to sense of to reason that, het is klaarblijkelijk dat. —
To sense, begrijpen. (A.) — To take the sense of the house of of a
meeting, een zaak in stemming brengen.
Sensible boots, rationeel schoeisel.
Separatist, politicus die voor de scheiding van Ierland en Engeland is.
Sepawn of sepon, maismeel in water gekookt. (A.)
Serape, een soort deken door de Mexicanen als kleedingstuk gebruikt. (A.)
Serene. — All serene, in orde ; in plaats van all right. — Zie ook b o b.
Sergeant Hite, werfofficier (leper).
Serious, godsdienstig, vroom. (A. S.)
Serve. — To be served up, belachelijk gemaakt worden. (A.) — To serve
a man out, 't iemand betaald zetten. — To serve one a bad turn, iemand
een slechten dienst bewijzen.
Service lines, krijtstrepen, parallel getrokken met het net (lawn-tennis).
Ook base-line s.
Set. — A dead set, hevige aanval, sterke tegenstand ; listig bedrog. — A
set-back, een ongeluk, een onheil (A.) ; een terugstrooming van water
door een tegenstroom. (A.) — A set-down, een rit, dien men in een
voorbijgaand rijtuig mag meemaken. — A set-off, jets dat opweegt tegen
(b.v. een onaangenaam iets). — A set-out, een groote partij, groote
omhaal. — A set to, een vechtpartij, een bokspartij ; een heftige woordenstrijd. — A set visit, een officieele visite. — At a dead set, op een
dood punt. — He won't set the Thames on fire, zie f i r e. — Setting a
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hen, een kip eieren geven om uit te broeden ; die eieren vormen de
s et tin g. — Setting jewels, uit oude en weinig bekende boeken het
mooiste nemen en in zijn eigen werken gebruiken. — Setting pole,
paal waar schepen mee geboomd worden. (A.) — To be set-up, verwaand zijn. — To give one a setting-down, iemand op zijn plaats
zetten, een standje maken. — To set one's face like a flint, vastbesloten en onwrikbaar zijn. (P.) — To set one's eyes by, op zeer hoogen
prijs stellen. (A.) — To set the teeth on edge, kwaad maken, ergeren ,
kippevel doen krijgen. — Well set up, flunk gebouwd, krachtig. — Zie
ook cap en face.
Setter, sevenpence (C.) ; iemand die op verkoopingen den prijs opjaagt (S.),
zie bonnet.
Settle. — Settled, tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. (S.)
—Setlr,
iets dat iemand pal zet. — Zie ook h a s h.
Seven. — Scared out of my seven senses, doodsangst aangejaagd. — Seven
days' wonder, zie n i n e. — Seven-pennorth, deportatie voor zeven jaar.
(C.) — Seven-sided animal, een-oogig mensch. (S.) — Seven up, een
kaartspel waarbij men zeven punten moet maken. (A.)
Severe. — To let severely alone, opzettelijk vermijden.
Severn capon, tong (visch.)
Sew. — Sew the button up, leg een knoop in je neus. — Sewed up of
sewn up, uitgeput, doodmoe ; dronken. (S.)
Sewer. — Common sewer, een glaasje drank. (S.)
Sewing-bee, bijeenkomst van vrouwen en meisjes om naaiwerk. te verrichten, zie b e e. (A.)
Shack, vagebond (A. en S.) chevalier d'industrie. (S.) — Shack-perswaw,
ieder voor zich. (Londensch S.)
Shackle, aaneenkoppelen, b. v. spoorweg-waggons. (A.)
Shackly, bouwvallig, los in elkaar zittend. (A. en S.)
Shad. — Shadbelly, een Quaker. (A.) — Shadeaters, leden van de wetgevende macht in Connecticut. (A.) — Shadscales, geld, ook s c al e s. (A.)
Shades, wijnkelders ; gelagkamers. (A.)
Shadow, geheime agent, bespieder. (A.) — He would quarrel with his
shadow, hij is zeer prikkelbaar. — To shadow, bespieden, nagaan,
speciaal een misdadiger.
Shady, gemeen, niet in den haak, slecht, onbehoorlijk. — On the shady
of on the wrong side of forty, boven de 40 jaar.
Shaft. — I will make either a shaft or bolt of it, ik zal er wel op de
een of andere wijze gebruik van maken.
Shake, prostituee. (S.) — A fair shake, een goede koop , de voile maat.
(A.) — _More than you can shake a stick at, zeer veel. (A.) — Shakedown, een geimproviseerd bed. — Shake-lurk, bedelbrief met beschrijving van een vreeselijke schipbreuk. (S.) — To shake, verlaten, in den
steek laten. (A.) — To shake a leg, zich bewegen, zich bevinden ,
Jansen. — To shake the elbow, zie e 1 b o w.
Shaker, hemd. (C.) — Shakers, een Amerikaansche communistische gods-
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dienstige secte, zoo genoemd naar de bewegingen die zij onder de
godsdienstoefeningen maken.
Shakes. — In a brace of shakes, in een oogwenk. — No great shakes,
niet veel zaaks. — The shakes, koorts. (A.)
Shakiness, weifelachtigheid, beschroomdheid. (A.)
Shaky, niet zeer gezond, zwak ; niet zeer solide of vertrouwbaar; niet
heel oprecht ; slecht voorbereid voor een examen. — To feel shaky,
zich niet gerust gevoelen.
Shallow, handkar of kruiwagen van Londensche venters. (S.)
Sham, verbastering van champagne; ook shammy. (S.) Zie ook
Abraham.
Shamocrat, iemand met veel praats, maar zonder geld of invloed. (A.)
Shandrydan, een Iersch rijtuig, zoowat als een chaise, met een paard.
Ook shandry.
Shandy-gaff, mengsel van bier en gemberbier.
Shangai, fat, modegek, dandy. (oud A.)
Shanghai, een zeeman dronken voeren en in slaap maken om hem intus schen naar een schip over te brengen, waar gebrek is aan matrozen. (A.)
Shank, het overgeblevene, batig saldo. (A.)
Shanks. — To ride of to take Shanks' nag of Shanks's mare, zie m a r e.
Zie ook marrow en Walker.
Shannon. — He has been dipped in the Shannon, hij heeft alle beschroomdheid afgelegd.
Shant, kan, drinkglas, bierpot. (S.)
Shanty, hut, loods als woning gebruikt, keet ; woning. (S.) — Shanty
song, lied door matrozen gezongen om bij 't werk in slag te blijven. (Zee)
Shape. — In good shape, in goeden toestand (A. sport), zie f o r m. —
He travelled on his shape, hij gebruikte zijn goede manieren om de
menschen te bedriegen en af te zetten. (A.) — To cut up of to show
shapes, streken uithalen. (S.) Zie ook f a s h i o n.
Shark, slow hebzuchtig mensch ; zwendelaar, afzetter. — Black shark,
advokaat. (Zeem.) — Sp arkish, bedriegelijk, schelmsch. — To shark,
door bedrog en dieverij zijn bestaan vinden.
Sharp, slim, bijdehand, geslepen. — At five o'clock sharp, precies om
5 uur, met 't slaan van vijf. — Has Mr. Sharp come in yet ? vraag door
een winkelbediende den andere gedaan als hem een klant verdacht
voorkomt. Als teeken dat 't begrepen is en men zal opletten, wordt
geantwoord : „No but he is expected every minute", zie t w o. — Look
sharp ! vlug wat, maak voort. — Sharper of sharp, zwendelaar,
afzetter. — Sharp practice, dodges of tricks, gemeene streken, afzettersstreken. Het eerste is ook hebzuchtig gedrag ; een voordeel door een
advokaat op niet zeer eerlijke wijze op zijn tegenstander behaald. —
Sharp work, flunk werk. — Sharp's the word, opgelet, houd je oogen open.
Shave, valsch alarm, beetnemerij. — A close shave, een ontkoming aan
een of ander gevaar op 't kantje af. — To have a shave, zich laten
scheren. — To shave a customer, iemand meer laten betalen dan den
17
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gewonen prijs, (winkels). — To shave a note, wissels onder de waarde
koopen of tegen onwettige rente disconteeren (A.), zie n o t e. — To
shave through, to make a shave, to be within a shave of a pluck, met
groote moeite door zijn examen komen.
Shaver, sluwe vent ; grappige man, grappenmaker ; jongeling ; woekeraar
in wissels. (A.)
Shawl, overjas, winterjas. (leger S.)
Shay, in plaats van chaise (vulgar) ; alles wat klein en onbeduidend is. (A.)
She. — She-boss, flinke, ferme vrouw; bazin. (A.)
Shebang, alles wat als woning, kantoor, verblijf enz. client. (A.)
Shebeen, een kroeg zonder vergunning, gemeene kroeg tevens winkel van
allerlei dagelijksche behoeften. (Iersch).
Shed, uittrekken, uitdoen (sport). — To shed a tear, een borreltje drinken.(A.)
Shedder crab, een krab, die kortelings van schild verwisseld is. (A.)
Sheen, valsch geld, slecht geld (Schotsch).
Sheeny, jood. (S.-East-end van Londen).
Sheep. — Black sheep, werkman, die tijdens een staking werkt, zie 1 e g ;
zie ook b la c k. — Sheep-skin, academisch diploma; de bezitter van
zoo een diploma. — To cast of make sheep's eyes at, verliefd kijken
naar, zie e y e.
Sheet. — Down sheet-lane into Bedfordshire, naar bed. — To go to sheetlane, naar bed gaan. — Three sheets in the wind, aangeschoten,
dronken. (S.), zie d r u n k.
Shekels, geld. (S.) — To shell out the shekels, afschuiven, betalen. (S.)
Zie shell.
Shelf. — Laid of put on the shelf of shelved, verpand, afgedankt, zie
verder o n.
Shell, doodkist van de armenverzorging. (S.) — Shell jacket, werkpak
der soldaten, zie fatigu e. — To shell out, betalen, geld uittellen, zie
shekel, fork, down.
Shenanigan, snoeverij, gezwets, onzin, gekkenwerk, bedriegelijke streek. (A.)
Shepherded, scherp in 't oog gehouden, gesurveilleerd.
Shice, niets. (S.) — Shicer, minne vent, rakker. (S.) ; een gouddelversterm voor een plaats die niets oplevert. (S.)
Shickery, slecht, ordinair. (S.)
Shift. — To be put to one's shifts, in een benarde positie zijn.
Shigs, geld, zilver. (East-London).
Shillelagh, shillalah, of shillelah, een eiken knuppel, (Iersch).
Shillibeer, begrafeniswagen, waarin tevens de rouwdragenden meerijden.(S.)
Shilling, in Amerika : stuk van 12 1/2 A. cent (± 31 cent.) — Shilling
dreadful of — shocker, zie d r e a d f u 1. — Shilling shocker, de schrijver
van zulke boeken. — To take the Queen's shilling, dienst nemen als
soldaat. — Zie ook c u t.
Shimmey, vrouwenhemd. (A.) — As interesting as a shimmey in a
wash-tub, hoogst interessant. (A.)
Shin, schop tegen 't been. -- Shin-dig, pretje, fuif, ruwe landelijke dans-
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partij. (A.) — Shin plaster, papiergeld. (A.), ook plaster s. — To
break one's shins, leenen, borgen. (S.) — To shin, borgen, leenen (A.) ;
met handen en voeten beklimmen (A.); loopen, rondloopen, ook to
shin about, around of round. (A.)
Shindy, kabaal, standje; fuif, zwierpartij ; voorliefde, liefhebberij (A.) ; een
balspel, ook bandy (A.); zie d u s t.
Shine, standje, vechtpartij. (S.) — The shining metal, geld. — To have
a shine, zijn laarzen laten poetsen. — To kick up a shine, de poppen
aan 't dansen maken, zie ook d u s t. — To make a shine, vertoon
maken, grooten zwier maken. — To shine (up), schoenen poetsen.
voorliefde opvatten voor, liefhebberij krijgen in. —Totakeshin,
—Totakehsinuf
of off of, overtreffen, in de schaduw stellen.
Shiner, fat, dandy. — Shiners, sovereigns, geld. (S.) Ook shino.
Shiney. — To win the shiney rag, verliezen in dobbelspel of weddenschappen. (S.)
Shingle, uithangbord ; dun stuk hoot bij wijze van dakpan gebruikt ; ook
sidings. (A.) — To be short of a shingle, niet wel bij 't hoofd zijn. (A.)
—Toswingyurhle,
een zaak of winkel beginnen. (A.)
Shinner, koopman, die overal rondgaat om geld te leenen ten einde aan
zijn verplichtingen te kunnen voldoen. (A.)
Shinny, dronken. (S. en A.) Ook shiny en shinny tight.
Shinty, hockey en de „club" die daarbij gebruikt wordt.
Ship. — Ship-shape, in de puntjes, netjes in orde, zie fashio n. —
To ship, als matroos dienst nemen; drinken. (S.) — When the ship
comes in of home, als men zijn fortuin gemaakt heeft, als geld binnenkomt.
Shirley, volksnaam voor een soort van kersebijter en dergelijke vogels. (A.)
Shirt. -- He has got his shirt out, zij hebben hem kwaad gemaakt,
hij is kwaad. (S.) — Shirty, kwaad, uit zijn humeur. (S.) — To
wave the bloody shirt, de herinnering aan den burgeroorlog weder
opwekken. Ook geparodieerd tot: to agitate the ensanguined undergarment. (A.) — Zie ook c 1 o s e.
Shoddy, oude weefsels uitgehaald, gezuiverd en met nieuwe stof er door
als nieuw verkocht ; niet echt ; inferieur, slecht, verwaterd ; slecht
laken ; slechte literatuur, die een samenraapsel vormt uit verschillende
boeken. — Shoddy characters, menschen van slechte reputatie. —
Shoddyites, menschen die hun vermogen te danker hebben aan leveringen aan het gouvernement gedurende den burgeroorlog. (A.) — To
go shoddywards, achteruit gaan.
Shodkin, huwelijks-bemiddelaar onder de Joden.
Shoe, schoen, laars. (A.) — Everlasting shoes, voeten. (S.) — Shoe leather!
pas op, ik hoor loopen ! (C.) — Shoeing horn, werktuig in ieinands
handen (minachtend). — To die in one's shoes, gehangen worden. (S.) —
To step into another person's shoes, een andermans plaats innemen,
als die vacant komt. — To shoe, een nieuwen arbeider inwijden; meestal
met sterken drank door dezen te betalen. (S.) — To shoe a goose of
a gosling, een dwaze of hopelooze taak ondernemen. — To shoe the
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cobbler, onder het sullen met den voorsten voet op het ijs tikken.
een nieuweling een zekere boete laten betalen,
—Toshetwildc,
zie to shoe en footing. (S.) — To tread the shoes straight, zich
oprecht gedragen.
Shoemakers' promises, vali-che of waardelooze beloften.
Shoful, Hansom, twee-wielig rijtuig (S.) ; slecht of valsch geld (C.) ; valsch,
nagemaakt (C.) ; een opsnijder. (C.) — Shoful-pitcher, iemand die slecht
geld in omloop brengt. (C.) — Shoful pullet, ontuchtige vrouw. (C.)
Sholl, iemand den hoed over de oogen slaan (S.), zie bonne t.
Shool, synagoge (term bij Joden in gebruik). — To shool, vagebond
worden, liever bedelen dan werken. (Smollett.)
Shoot, een jachtgezelschap (A.) ; plank langs welke de lading in het ruim
glijdt. -- Shoot it ! laat het naar den duivel loopen! weg er mee ! (A.)
geweer, jachtgeweer. — To shoot at a pigeon and kill
—Shotingr,
a crow, niet slagen, Palen, mislukken. — To shoot one's grandmother
of granny, leelijk teleurgesteld worden, zie m a r e's n e s t. (S.) — To
shoot the hat, the dress, the boots, of the breeches, belachelijk maken. (S.) —
To shoot the lock, het slot forceeren met een mes. (C.) — To shoot
the rapids, een waterval in een hoot overgaan ; een moeilijkheid to
boven komen. — Zie ook c a t en m o o n.
Shooter, revolver, meestal six-shooter. Overigens naarmate van het aantal
schoten, dat men achterelkaar doen kan, five-, six-, seven-shooter etc. (A.)
Shootist, goed schutter. (A.)
Shop. — Cut the shop, laat ons niet langer over zaken spreken. — How
are they all at your shop ? hoe gaat 't thuis ? — Shop bouncer (S.) of
shop lifter, winkeldief. — Shop-masher, elleridder. (S.) — Shoppy, van
nets anders kunnen praten dan zijn eigen yak of zaken ; vol winkels
(van een straat of buurt). — Shop-walker, zie floo r. Ook walker. —
The Shop, het Lagerhuis. (S.) — That smells of the shop, dat verraadt
zijn lage afkomst. — To be all over the shop, zie all o v e r. — To
be shopped, gevangen gezet worden. (S.) — To get a shop, als le, 2e, of
3e aankomen in een wedren, zie p 1 a c e. — To set up shop, andernemen. (S.) — To shop, een winkelbediende ontslaan. (S.) — To shop
an officer, een officier onder arrest stellen. (leger S.) — To shut up
shop, een eind maken aan, opgeven, rusten. (S.) — To talk shop, over
zijn yak of zijn eigen zaken spreken. — Zie hand s.
Shore. — To shore, aan land brengen, in zekerheid brengen. (Zeem.)
Short, onverdund, onaangelengd, zie neat; slecht bij kas. — My name
is Short, ik heb haast en kan niet wachten. — Short or long, speculeerend op een Baling of een rijzing. (A. beurs). — Short leg, de speler
en de plaats links op eenigen afstand van den batsman (cricket).
snel, vlug. — Short sauce, zie s a u c e. — Short-tokens,
—Shortme,
onzuivere halfponds gewichten. (S.) Ook cross-dumpers. — To sell
short, verkoopen op vaste termijn (beurs). — Will you take the notes
long or short ? wilt gij klein of groot bankpapier hebben ? — Zie ook
commons, cut en long.
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Shorter, geldsnoeier. (C.)
Shot. — Hand out your shot, of down with your shot, voor den dag met
je rekening, je aandeel, je geld. (S.) — A dead shot, een onfeilbaar
schutter. — Shot-gun, jachtgeweer voor hagel. (A.) — Shot in the neck,
of in the head, dronken. (A. en S.) — To make a bad shot, mis raden.
— To shot a horse, een aamborstig paard hagel ingeven, wat hem
voor een tijdje makkelijker doet ademen. (paardenkoopers S.) — Zie
locker.
Shoulder. — Straight from the shoulder, met voile kracht (boksers). —
To cold-shoulder, den rug toedraaien, zie c o 1 d. — To rub shoulders
with, in nauwe aanraking komen met. — To shoulder, zijn patroon of
meesteres bestelen. (S.) — To shoulder walnut, als soldaat dienstnemen. (S.) — With one's shoulder to the collar, hard aan 't werk.
Shout, beurt om te trakteeren. (S.) — Shouting member, iemand die bij
den zang of de muziek van een godsdienstoefening den hoogsten toon
voert. (A.) — To shout, een rondje geven. (S.)
Shove. — Shove-in-the-mouth, borrel in een teug geledigd. (S.) — To
keep on the shove, aan den gang blijven, nergens rusten of blijven. (S.)
Shovel, of shovel-hat, lage hoed met breeden op zij opgeslagen rand, door
geestelijken gedragen.
Show, proefvoorstelling, debuut van een artist (theater), gelegenheid te
toonen wat men kan. — Show him an egg and instantly the whole air
is full of feathers, gezegd van iemand die zich dadelijk luchtkasteelen
bouwt. — To make a (fine) show, vertoon maken. — To make a bold
show for, zich inspannen, moeite doen voor. — To show one's hand,
zijn plannen bloot leggen. (P.) — To show one up, iemand aan de
kaak stellen. (P.) — To show the ropes, zie ropes.
Shriek. — The shrieking sisterhood, de vrouwen, die altijd schreeuwen
over „de rechten der vrouw".
Shrub. — To shrub about, tamelijk goed zijn redelijk goed opschieten.
Shtumer, paard, waartegen men veilig wedden. kan (S.), zie s a f e.
Shuck, een korenaar, maIsaar ; iets waardeloos, als zoodanig meestal
shuck s. (A.) — Not worth a shuck of shucks, geen duit waard. (A.)
— Shucks, papiergeld der Zuid. Staten. (A. oud). — Shucks 0 ! minachtende uitroep : hou op ! etc. (A.)
Shunt, zijlijn (spoorw.). — To shunt, vermijden, zich afkeeren van.
Shut. — Shut up, houd je mond. — Shut up your clam-shells of your
head, houd je mond ! (A.) — To get shut of, loskomen van, uitverkoopen. (S.) — To shut a person up, iemand tot zwijgen brengen.
zwijgen als een mof (A.) zie c 1 a m. — To
—Toshutplikeacm,
shut up shop, zie s h o p.
Shute. — To take a shute, wegloopen, er vandoor gaan.
Shy, worp, zie c o c k. Shy-cock of dunghill-cock, lafaard. — To fight
shy of, vermijden, ontwijken. -- To have a shy at of to shy at, werpen,
achteloos slingeren naar. — To shy, schichtig worden ; plotseling wegloopen of omdraaien.
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Shyster, vagebond, schavuit ; iemand, die als advocaat optreedt, zonder
hiertoe het recht te hebben (A.), zie T o m b.
Sice, het brood, de boter en de melk, die iederen student vast wordt
toegestaan (Cambr. Univ.), zie sizing s.
Sick, ziek (predicat. gebr.) (A.) — Sick for the flesh-pots of Egypt of the
beanpots of Boston (A.), verlangend naar de vleeschpotten van Egypte.
— Sickener, overdaad van ; afschrikwekkend voorbeeld. — Sick-market,
flauwe beurs. (A.) Het tegenovergestelde is swimming market. — The
sick man, Turkije.
Side, effect (bij het billard-spel). — Side-splitte r, iets dat de lui hevig
doet lachen. — Side-walk, trottoir. (A.) -- Side wheel, rad van een
raderstoomboot. (A.) — Side- winder of -wipe, harde vuistslag. (A.)
langs indirecten weg vernemen. — To put on
—Tohearbysid-wn,
side, een hoogen toon aanslaan, brutaal zijn, verwaand zijn.
Sideline, een paard met een voor- en een achterpoot vastbinden, zoodat
het niet kan afdwalen. (A.)
Sideling, zijspoor. (A.)
Sift, kleingeld stelen. (S.)
Sight. — A sight for sore eyes, een genot om 't te zien. — A sight of,
een groot aantal, zeer veel. Ook versterkt tot a jolly, a damn' d of a
precious sight. — Out of sight, buiten vergelijk, bij verre. — To take a
sight at, een langen neus trekken tegen. (S.)
Sign, verkorting van sign b oar d, uithangbord ; spoor van dieren. (A.)
Signalize, (signaleeren), signalen geven. (A.)
Sike, spottende naam voor de Society for Psychical Research. (S.)
Silk. — A learned silk, een knap advokaat. — lie has received (taken)
silk, hij heeft den graad of titel van s e r ,j e a n t verkregen, is Q. C.
geworden. — Silk Gown, een Q. C. — To support one's silks and
satins, in zijde en fluweel gekleed zijn. — You cannot make a silk
purse (out) of a sow's ear, ook a horn of a pig's tail, men kan uit
slechte materialen niets goeds voor den dag brengen.
Silly, sufferd, sul. — Silly-braced, verbastering van c e 1 e b r ate d. (S.)
zakkenroller. (Sh.) — Silly-season, komkommertijd. Ook
—Sily-cheat,
Big gooseberry-season.
Silver. — Silver-beggar, bedelaar met valsche documenten. (S.) — Silver
cooper, kinderdief. (Scott.) — Silver-fork school, schrijvers, wier romans
altijd in hooge kringen spelen. — Silver hell, ordinair speelhol. (S.)
mooie, aristocratische jonge dame. (S.) — Silver State,
—Silverphasnt,
Nevada. (A.) — Silver streak, het Kanaal. — Silver trumpet, beschaafd
redenaar, zie ram. — Zie cloud en spoon.
Simon, een sixpence. (A.) — Simple Simon, lichtgeloovig, onnoozel
mensch. — Zie p u r e.
'Simmon, Persimmon, zie daar.
Simple.— Cutting for the simples of to have your simples cut, zie go to Battersea.
Simpson, water gebruikt tot melkvervalsching. (S.) — Mrs. Simpson, de
publieke pomp. (S.)
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Sing. — Singing chambermaids, soubrettes (theater). — Singist, goed
zanger. (A.) — Singsong, ruzie, onaangenaamheden (S.) ; een muzikale
bijeenkomst in een herberg, zie f r e e. — To sing out, luid roepen ;
schreeuwen bij een bestraffing. — To sing small, een toontje lager zingen.
Singapores, British Indian Extension Telegraph Stock. (Beurs).
Singed cat, iemand wiens voorkomen ongunstig is, ofschoon er tegen den
persoon zelf niets in te brengen is. (A.)
Sink, een diepte in land of in rotsen, waarin water wegloopt. (A.) Is dit
in kalksteen-bodem, dan heet het Sink-hole. — Sinkers, slecht, valsch
geld. (S.) — Sinks, vijf oogen bij 't dobbelspel. (S.) — To leave one to
sink or swim, iemand aan zijn lot. overlaten. (P.)
Sip. — A bite and a sip, wat te eten en wat te drinkers.
Siree, in plaats van s i r. (A.)
Sit, plaats, betrekking. (S.) — To be sat upon, in 't nauw gebracht zijn.
(Sport.) — To make a person sit up, iemand in verbazing brengen.
(A. en S.) — To sit eggs, als gast langer blijven dan betamelijk is.
een dans overslaan. — To sit under a minister,
—Tosituadnce,
steeds de kerk van denzelfden geestelijke bezoeken. — To sit upon of
down on, op den kop zitten, onder den duim houden, bits toespreken,
den kop in drukken. — lie ook bodkin rail, indescribables
en tenterhooks.
Six. — All sixens and sevens, niet bij elkaar passend, alles door elkaar.
in wanorde. — Six-and-eightpence, advokaat (S.)—Atsixeandv, 't
honorarium voor advies is 6/8. — Six shooter, revolver, zie shooter. -Six to (of) one and half-a-dozen to (of) the other, lood om oud ijzer;
ook verkort tot six and half-a-dozen. — Six-water grog, slappe grog (zeem.).
Sixer, brood van zes Eng. onsen (gevang. term.) ; zoo zijn er ook eighters ;
vonnis voor een half jaar gevangenisstraf. (S.)
Sixteen. — To talk sixteen of thirteen to the dozen, zie do z e n.
Sixty. — Sixty-per-cent, geldschieter. (S.) — To go along like sixty,
vlug gaan (S.), zie static e.
Sizar, student in de Universiteiten te Cambridge of Dublin. die minder
betaalt dan de gewone studenten.
Size. — That's my size, dat is juist wat voor mij, dat is wat ik hebben
moet. .(A.) — That is about the size of it, zoo is 't, daar heb je 't bij
't rechte eind. (A.) — To size, sorteeren ; extra's bestellen voor het
maal (Cambr. Univ.). — To size up, waardeeren, schatten. (A.)
Sizings, extra's voor het middagmaal besteld. (Cambr. Univ.)
Sizz of sizzle, sissend geluid. (A.) — Sizzling hot, gloeiend heet. (A.)
Skating rink, kaal hoofd. (S.)
Skeary, spoedig bang gemaakt. (A.) Ook skary en skeery.
Skedaddle, wegloopen, er van door gaan ; vluchten ; op de vlucht gejaagd
worden. (A.)
Skeert, zie scar t.
Skid, een sovereign (S.) ; een wagenrem, ook s k i d p a n. — Put the
skid on, houd je mond. (S.)
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Skied, te hoog gehangen (v. schilderijen). Zie fl o or e d ; opgeworpen,
omhoog gegooid. (S.)
Skilligolee of skillygolee, flauwe praatjes, gewauwel (S.); brij of gort in
gevangenissen of de galeien verstrekt (S.) ook skill y.
Skimmery, St. Mary Hall, Oxford. (Univ.)
Skin. — Dane's skin, sproetig vel. (S.) — In a bad skin, in een kwade
bui. (S.) — Let every man skin his own skunk, men moet met zijn
eigen schande niet te koop loopen, (A.) — Skinflint, gierigaard. —
Skinful, opgepropt met voedsel. — Skin of mystery, worst (S.), zie
bags. — To bark one's skin, zijn vel schaven. (S.) — To escape by
the skin of one's teeth, ter nauwernood een gevaar ontsnappen. (P.)
iemand het vel over de ooren halen,
—Torbanyefhisvk,
plukken. (A.) — To skin, afzetten (A.); met behulp van een vertaling
werken of van een merle-student overschrijven. (A.) — To skin a
flea for its hide, zeer schraperig en inhalig zijn. — To skin a flint,
zeer gierig zijn. — To skin his own skunk, zelf een onaangenaam werk
verrichten. (A.) — To skin out, in 't geheim vertrekken, wegsluipen.
(A.) — To skin the lamb, alle weddenschappen winnen (S.) (gezegd
van bookmakers als een onbekend paard wint). Zoo een buitenkansje
heet een skinner.
Skinner, afzetten. (A.) Ook s k i n. Zie ook boven. — Skinners, roof benden in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog.
Skip. — Skip-jack, een parvenu; een soort van hagedis. (A.) — To skip,
wegloopen.
Skipper, kaasmijt (A.) ; schuur (C.); jongen (C.) — Skippery, kaas met
maden erin. (A.)
Skirt. — Skirt-dance, serpentine-dans. — To sit upon a man's skirt,
beleedigen, ruzie zoeken met, op wraak peinzen.
Skit, spotrede, spotternij, pamphlet (politiek).
Skite. — To sk,ite about, haast hebben, zich haasten. (S.)
Skittish, woest, kwaadaardig ; uitgelaten. (S.)
Skittles, een kegelspel. Zie b e e r.
Skow-banker, vagebond, baliekluiver; schavuit. (Austral. S.)
Skull. — Skulldruggery, dwaasheid, onzin. (S.) — Skull-thatcher, stroohoedenmaker; modiste. (S.)
Skunk, (stinkdier), minne vent, laag sujet ; verrader, overlooper. (S.)
To skunk, in den steek laten, verraden (S.) ; verslagen worden. (S.)
Skurry, een wedren zonder beperkende bepalingen (sport.) — Hurryskurry, in verwarring door haast.
Sky. — Sky-blue, aangelengde melk, water-en-melk. (S.) — Skylark, een
pretje (S.) zie 1 a r k. — Skylarking, pretmakerij, zwierpartij (S.) ; ruwe
aardigheden, streken. (A.) — Skyparlour, zolder, zolderkamer. (S.) —
Skypilot, geestelijke aan boord van schepen (S.) — Sky-scraper, marszeil (zee) ; lang mensch (S.) ; alles wat bizonder hoog is. (A.) — To
sky, verheffen, tot den adelstand verheffen, verhoogen (S.) ; opwerpen.
(S.) — To sky a picture, een schilderij te hoog hangen, zie flo ore d. —

Slab.

— 265 —

Sledge.

To skylark, op de hoogste mast klimmen en langs de touwen neerglijden. (Zeem.)
Slab, dik, gebonden (v. govt enz.). — Slab-sided, lang en mager. (A.)
Slack. — To hold on the slack, zich aan werk onttrekken. (Zeem.)
Slacken. — Slacken your glib, hood je mond. (S.)
Slam, dertien trekken gemaakt in 't whistspel door de partners ; gemeene
streek. (S.) — Slam-bang shop, restaurant van 't minst allooi. (S.)
—Toslam,
vloeiend praten. welbespraakt zijn. (S.)
Slang, taal in bizondere klassen der maatschappij in gebruik ; volkstaal ;
een kermistroep (S.) ; een horlogeketting. (C.) — Out on the slang, als
marskramer rondreizen. (S.) — Slang-whanger, langdradig politicus ; heftig
spreker in 't wetgevend lichaam ; iemand, die veel slang-woorden gebruikt. (S.) — Slangy, vulgair. — To slang, slang-woorden gebruiken ;
met dergelijke woorden bekijven. (S.)
Slantingdicular, schuin staande. (A. en S.) Ook slantendicular.
Slap, precies, juist, nauwkeurig ; plomp ! born ! ; rouge, blanketsel. (S.)
geheel en al, totaal. — Slap-bang, plotseling, heftig ; prachtig,
—Clean-sp,
uitstekend, zeer goed, prima. Ook slap-bang up, prime slap-up, slap-up
en bang-up. — Slap-bang(shop), ordinair restaurant (S.) ; restaurant.
(S.) — Slap-dash, snel, plotseling ; op zorgelooze wijze. — /,apjacks,
pannekoeken (A.), zie flapjack s.
Slash, moerasland. (A.)
Slasher, geweldig Bokser (S.) : jets wat effect of opgang maakt ; iets dat
zeer groot i=, een geweldig iets of iemand. Ook scorcher, rooter, bumper,
out-and-outer, stunner, topper, whacker, whopper, rouser, spanker, thumper,
crusher ; jets dat vol van leugens is. — The slashers, het 28e regiment
infanterie. (S.)
Slashing, streng, sarcastisch, zeer groot. (S.)
Slat, slaan. (S.)
Slate, politiek program (A.) ; voorloopige candidatenlijst. (A.) — A slate
club, een ziekenfonds voor werklieden. — To have a slate of a tile
loose, zie loos e. — To slate, scherp critiseeren ; afranselen ; hoog
wedden tegen (sport). — To start with a clean slate, een nieuw blaadje
beginnen, zijn leven beteren.
Slathers, zeer veel, een groote hoeveelheid. (A.)
Slating, scherpe critiek, onbarmhartige veroordeeling van een werk.
Slaughter. — Slaughterhouse, fabriek waar tegen hongerloon ge\erkt
wordt. (S.) — Slaughterman, eigenaar van zulk een fabriek. (S.)
Slavey, dienstmeisje, in 't bizonder waar commensaals gehouden worden. (S.)
Slaw, koolsla (A.), zie k o o J.
Slawmineyeux, Hollander (zeem.).
Sled, slede. (A.) -- Mighty hard sledding, zeer moeilijk. (A.) — To
sled, slede varen. (A.)
Sledge. — A sledge-hammer argument, een afdoend argument, doocldoener, zie c l i n c h e r.
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Sleek, makkelijk en handig, nauwkeurig, zie slic k. — Sleeky, sluw,
huichelachtig.
Sleep. — Sleepless hat, oude, kale hoed ; slappe vilthoed, ook wide-awake.
— Zie beauty.
Sleeper, slaapwaggon. (A,)
Sleeve. — To have a thing up one's sleeve, iets in petto hebben. — To
win with a bit up one's sleeve, gemakkelijk winnen, met een grooten
afstand winnen. — Zie p i n.
Sleighing, harde, gladde sneeuw waarop men sledevaren kan. (A.)
Slewed, dronken (S.), zie d r u n k.
Slick, glad, glibberig ; vlug, afdoend, flink ; geslepen, slim, bij de pinken.
— He got slick away, hij pakte zich stilletjes weg. — Slick as a whistle,
as grease of as ile, geheel en . al, gladweg, gemakkelijk, handig. (A.)
mooi maken, opschikken. (S.)
—Toslickup,
Slide. — To let slide, iets quasi onopgemerkt laten voorbijgaan. (A.).
weggaan, zich wegpakken.
—Toslide(ut),
Slimsy, broos, zwak, dun. (A.)
Sling of gin-sling, zie g i n. — Sling your hook of your Daniel, zie hook.
— To sling, zwaaien met (A.) ; den news met de vingers snuiten. (S.)
— To sling a leg, springen, dansen. — To sling ink at, iemand in de
courant aanvallen, zie i n k.
Slip, speler of plaats achter den batsman (cricket) ; galerij in een theater
(S.) ; lange, smalle bank (A.) ; valsch geld. (Sh.) — Slipping, true met
kaarten bij het schudden. (S.) — Slip-slop, slechte of flauvve drank ; zouteloos geschrijf. — To get the slip, zakken voor een examen. — To give the
slip, zich uit de voeten maken. — To let slip at a man, op iemand
aanvallen. — To slip a man, door zich te bukken aan zijn tegenstander
ontsnappen (sport.) — To slip into a man, iemand afranselen. — To
slip into something, zich aan iets flink te goed doen. — To slip of the
hooks, one's cable done' s wind, sterven. (S.) — To slip the collar, ontsnappen.
Sliver (met korte i, in 't Eng. lange i.) — To let sliver, vuur geven. (A.)
Slog. — Slogdollager, een harde slag ; een afdoend argument. (A.) Ook
sockdollager en stockdollager. — Slogger, bokser, cricketer die hard
slaat ; de tweede afdeeling der race-booten in Cambridge. In Oxford
heet deze torpid. — Slogging, flink pak slaag (S.), zie m u g g i n g. 7To slog, vechten, slaan, afranselen. (S.)
Slop, politieagent, zie Robert (S.) ; goedkoop, ordinair. (S.) — Slop-feeder,
theelepel. (S.) — Slop-shoemaker, tailor etc., schoenlapper, lapkleerenmaker. (S.) — Slop-shop, ordinaire kleerenwinkel. (S.) — Zie verder slops.
Slope, wegloopen, er van door gaan, zich uit de voeten maken ten nadeele
van anderen. (S.)
Slops, confectie kleeren ; kisten of pakjes thee (S.) ; vuil water (S.) ; slappe,
flauwe drank, vloeibaar voedsel; wijde broek; kleeren en beddegoed
van een matroos. — The slops, de politie, (S.), zie fore e.
Slosh, in plaats van slush, sneeuwwater. — To slosh about of around,
in alle richtingen om zich heen slaan. (A.)
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Slouch. — He's no slouch, hij is nog zoo gek niet, heel wat zaaks. (A.)
Slow, traag van begrip. — Slowcoach, draler, treuzelaar; sufferd.
Slowed, gevangen gezet. (S.) — Slows, langzaam rollende bal (cricket).
To slow down, langzaam gaan roeien.
Slug, geld (drukkers S.) ook quoine. — Slug-abed, luiaard, langslaper.
een borreltje drinken. (S.)
—Tofireaslug,
Slugger, kampvechter, bokser, vechtersbaas. (A.)
Sluice, bad. (S.) — Sluicery, herberg, kroeg. (S.) — To have a sluice,
een bad nemen. (S.) — To sluice, afwasschen. (S.) — To sluice one's
bolt of one's ivories, drinken (S.); zie iv o r i e s.
Slum, kist, pakje b.v. a slum of slops, een kist thee (S.) ; een verdachtmaking (S.) ; onzin, bedrog (S.) ; brief (C.) ; achterbuurt, ook backslum. — Slum-Bullion, flauwe, goedkoope, verwaterde drank. (A.) —
Slurnland, de armenwijken van een stall. In Londen ook slurnopolis. —
Slummer, bewoner van een Londensche achterbuurt. — Slumming, het
in omloop brengen van valsche munt. (S.) — To go slumming, zich
wijden aan de verbetering van het lot der armen. — To slum, een
medeplichtige verbergen of weghelpen (C.); rondslenteren b.v. voor
liefdesavonturen. (Cambr. Univ.)
Slump, vruchtenpudding met stroop zoet gemaakt. (A.) — To slump,
door modder of sneeuwwater waden ; in den modder of in 't water
vallen of zakken. (A.)
Slush, braadvet uit gezouten varkensvleesch (zeem.) — Slushy, scheepskok. (S.) — To slush, waden (door modder enz.).
Slut, teef. (A.)
Smack. — Smack-smooth, op gelijke hoogte, snel. (S.)
Small. — Small-back, de dood. — Small beer of — coals, zie b e e r.
minachtende term. Ook small potatoes and few in—Smalpotes, a
hill. b.v. he's very small potatoes. — Zie ook fry, hour, potatoes en go.
Smart, vlug, verstandig ; slim, bij de hand ; werkzaam ; geslepen, sluw ;
niet zeer nauw van geweten. (A.) In Amerika nooit in den zin van:
elegant. — A smart piece ago, een heelen tijd geleden. (A.) — Smart
chance, zeer veel, heel wat; goede kans. (A.)
Smash. — Come to smash, geruTheerd, zie a 1 1. — Gone to smash, gebroken, bedorven, ook to the dogs, zie d o g. — Smasher, dienstmeisje die
alles breekt; alles wat groot of mooi is in zijn soort (A.) ; iemand die
valsche munt in omloop brengt. (C.) Zie 1 u g g a g e. — Smashfeeder,
lepel van Britannia-metaal. — To smash, valsch geld in omloop brengen. (C.)
Smear-case, smeerkaas. (A.) In New-York potcheese.
Smell. — I didn't get a smell of it, ik heb er geen krummel van gekregen. — Smeller, neus (boksers.)
Smelt. — As dead as a smelt, dood als een pier, zie d e a d. — Smelts,
aandeelen in Engelsche en Australische kopermijnen (beurs).
Smile, borreltje (A. en S.) — Smiler, mengsel van bier en limonade.
To have a smile of to smile, een hapje nemen. (A. en S.)
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Smish, hemd, vrouwenhemd. (S.)
Smithers of smithereens, stukken, flarden, lompen. (S.)
Smoke, Londen. (S.) — Have a smoke, steek eens op (een sigaar).
—Smoker,
drukkende dag. — Srnoke-stack, schoorsteenpijp, pijp van een
stoomboot. (A.) — Smoky, nieuwsgierig, achterdochtig. (S.) — Smoky
City, Pittsburg. (A.) — To smoke, uitvorschen, vinden. (S.)
Smooth, weide. (A.)
'Smorning, in plaats van this morning. (A.)
Smouch, stelen. (A.) In Pennsylvanie : een kus stelen.
Smudge, een smeulend vuur om muskieten to verdrijven. (A.)
Smug. — Smug-faced, met een glad, welgedaan huichelaarsgezicht. —
Smuggings, gekaapte kleinigheden (onder straatjongens enz.).
Smut, koperen ketel (S.) ; vuile taal. — Smutty, gemeen.
Snabble, stelen, kapen (A.); berooven. (S.)
Snabby of snab, goed-uitziend, elegant, smaakvol. (A.)
Snack, onverwachte aardigheid (A.); kleine maaltijd. — Snacked, dronken
(A.), ook snapped, zie d r u n k. — To go snacks, gelijk opdeelen. (S.)
Ook to go shucks. (A. S.) — To snack, plagen, bespotten. (S.) — To
take a snack, een kleinigheid nuttigen.
Snaffle, gesprek over onderwerpen, die de rest van 't gezelschap niet
volgen kan. (S.) — Snaffled, gearresteerd. (S.) — To snaffle, dwaze
praatjes houden. (S.)
Snag, gedeeltelijk verzonken boom in een rivier die in den bodem
vast zit. (A.)
Snaggy, kwaad, lastig, kwaadaardig. (S.)
Snail. — At a snail's gallop, met den slakkengang.
Snake. — A caution to snakes, iets buitengewoons of gevaarlijks, zie
c a u t i o n. -- It will give him a snake, het zal hem spijten. (S ).
een zig-zagvormige heg. (A.) — Snake story, een ongeloof—Snake-fc,
waardig verhaal. (A.) — To be bitten by a snake, dronken zijn. (A.) —
To have snakes in his boots, delirium tremens hebben. — To snake,
op den bulk voortkruipen (A.) ; valsch handelen (A.); slaan, afranselen.
(Z. A.) — To waken snakes, de poppen aan 't dansen brengen. (A.)
Snap,, een klein stukje van, een hapje (A.); een korte tijd (van 't een
of ander weer) (A.); vlug, snel (A.) ; ongegeneerd, luchtig (A.) ; een
kaartspel voor kinderen. — A soft snap, iets goeds. (A.) — Snapdragon, spel waarbij rozijnen uit brandende spiritualien gegeten moeten
worden, ook flap-dragon. — Snap-jacks, pannekoeken. (A.) — Snapped
of snag, dronken. (S.) — Snappy, elegant. (S.) — Snaps, aandee],
alles wat voordeel afwerpt. — Snap-shot, schot zonder mikken afgeschoten ; instantanee fotographische opname. — Snap-vote, stem onverwacht gevraagd, of afgedwongen. — To have plenty of snap, moed of
durf hebben. — To snap one's fingers at, minachten, geen zier geven
om. — To snap a man's nose off of to snap a man up, zie n o s e.
Snapps, een borreltje. (S.)
Snarl, twist, strijd (A.) ; een troep, zeer vele. (A.)
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Sneak, langzaam rollende bal (cricket). — Sneaking notion, een vaag
idee, gissing, onbestemde meening. (A.) ; verborgen liefde. — Sneaksman,
winkeldief; dief in 't klein, ook sneak-thief. (A.) — To sneak, kapen,
stilletjes wegnemen.
Sneeze. — Not to be sneezed at, niet te verachten, geen kleinigheid. —
Sneeze-lurker, dief, die iemand snuff in 't gezicht gooit om hem dan
te berooven. (C.)
Sneezer, snuifdoos (S.) ; kleine, laf hartige diefstal (S.) ;
orkaan, storm (zeem.); glas sterken drank (S.) ; een doortastend menses. (A.)
Snell, naald. (S.) — Snell-fencer, naaldenkoopman. (S.)
Snick, bal die bijna niet geraakt is; slechte slag op den bal (cricket).
—Snicker,
drinkbeker. (S.) — To snick., snijden (C.) ; den bal licht aanraken (cricket).
Snickersnee, groot knipmes ; bekkensnijderij. (Zee).
Snide, bedriegelijk, valsch, slecht, verachtelijk. (S.) — A snide of a snide
'un, een slimmerd. (S.) — Snide pitcher, iemand die valsch geld in
omloop brengt. (S.)
Sniffle, grienen, huilen. (S.)
Snip, kleerenmaker. (S.) — Snippy, al te fijn gekleed, fatterig. (A.) Ook
sniptious.
Snipe, lange rekening ; advokaat (S.) ; beunhaas in effecten (A.) zie c u r bston e. — A pair of snipes, schaar. (S.) Ook snippers.
Snitch, verklikker, verrader. Ook snitcher. (C.) — To snitch, verklikken
aan 't gerecht, zie K i n g.
Snob, niet-student, ploert (Univ.); ploert, iemand die geen „beer" is;
schoenmaker. (S.) — Snobbish, ploertig. Snob-stick, werkman, die
niet aan een staking deelneemt, zie knob en 1 e g. (S.)
Snoop, bemoeial. (A.) — To snoop, snoepen. (A.)
Snooks, onzin ! praatjes ! — Mr. Snooks, een denkbeeldig persoon, die
allerlei dwaze dingen gezegd of gedaan heeft; ook: het yolk.
Snooze, een dutje. — Snooze-case, kussensloop. (S.) — Snoozy, aangeschoten. (S.) — To snooze, een dutje doen, een uiltje knappen.
Snore, toltouw. (A.)
Snorter, mond; slag op den neus (S.); een windvlaag. (A.)
Snout, pruim tabak. (C.)
Snow. — Snow-ball, neger. (S.) — Snow-shed, een rij van loodsen, die
een spoorlijn tegen sneeuwjachten beschermt. (A.)
Snub. — Snub-devil, geestelijke. (C.) — Snub-post of snubbing post, paal
waaraan paarden enz. worden vastgemaakt. (A.) — To snub up, vastbinden. (A.)
Snuff. — In snuff of in the snuff, beleedigd, kwaad. — Snuff-dipping,
snuiven. (A.) — Snuffy, aangeschoten, dronken. (S.) — To snuff it,
sterven. (S.) -- To take snuff at of in snuff, zich beleedigd gevoelen
door. — To snuff out, overvleugelen, in de schaduw stellen. — Up to
snuff, slim, geslepen, uitgeslapen. (S.)
Snug, dichtbijeen, goed ineen sluitend. (A.) — Snuggery, gelagkamer. (S.)
—Tobeasnug ir,
een heerlijk leven leiden.
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Soak, dronkaard, ook soaker (S.); vochtig weer; dronkenmanspartij. (S.)
Soap, vleierij, mooie woorden. Ook soft soap, zie b u t t e r en saw de r. —
Row are you off for soap ? een beteekenislooze volksuitroep. — In
soaped-pig fashion, vaag, onbestemd, met een slinger om den arm. —
Soaplock, spuuglok, zie a g g e r e v a to r s; een gemeene kerel. — Soapy,
vleiend, kruiperig. (S.)
Sober-water, sodawater. (S.)
Socdollager, zie slogdollager.
Social evil, prostistuee, de prostitutie.
Sock. — On sock, op crediet. (S.) — To sock into one of to give one
sock, iemand flunk afranselen. (S.)
Socket. — Socket-money, geld door brandschatting verkregen. (S.)
—Socket-pl,
stok om schuiten te boomen. (A.)
Soft, onnooze], sufferig ; een sufferd ; bankpapier, ook soft-money. — Softcoal, steenkool. (A.) — Soft-horn, onnoozele hals, sufferd. Ook soft
Johnny, regular soft Johnny en softy. — Soft-sawder, soft-soap, zie
s a w d e r en s o a p. — Soft-shell of hard-shell baptists, de minder of
meer gestrenge baptisten. (A.) — Soft-tack of soft-tommy, brood. (Zee
en S.) — Soft words butter no parsnips, zie par s n i p.
Soger, in plaats van soldier (vulgar).
Sold, beetgenomen, zie s e 11. Ook sold again and got the money. Ook
sold a dog of a pup, of done a winger. (S.) — Sold up of out, gerdineerd, bankroet.
Soldier, bokking. (S.) — To soldier, als soldaat dienen. Zie ook s a m m y.
—Soldier'spmatu,
pijpaarde. — To come the old soldier over one, een
hoogen toon aanslaan, meerdere kennis voorwenden.
Solemnize, ernstig stemmen. (A.)
Solicitor, iemand die orders opneemt, iemand die stemmen verzamelt
(niet een advokaat). (A.)
So long as, in plaats van as long as. (A.)
Some, in plaats van somewhat of something ; nog al belangrijk, heel wat ;
knap in, bekend, beroemd in, als zoodanig ook : numerous, immense,
considerable en upwards of considerable. (A.) — Some pumpkins, zie
pumpkin.
Something. — A glass of something, een borreltje, ook Something damp. (S.)
Son. — Son of dripping, kok. (S.) — Sonny, heerschap, goeie vriend. —
Zie ook gun en sea.
Song. — For a song of for an old song, spotgoedkoop, voor een prikje.
Sonkey, lummel, pummel. (S.)
Sop, melkmuil, dwaas, sul. (S.) — A sop in the pan of given to Cerberus,
jets gegeven om iemand tijdelijk den mond te snoeren of te kalmeeren.
Soph, een student te Cambridge in zijn 2e of 3e studiejaar (Junior of
Senior Soph) (verkorting van sophister) ; een student in zijn 2e studiejaar (A.) verkorting van sophomore).
Sophers, bewoners van Arkansas. (A.)
Sore, zie savage en sight.
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Sorrel pate of — top, roodharig mensch. (S.)
Sort. — Sort of of sorter, min of meer. (A.) — Out of sorts, niet wel,
ontstemd; zonder de een of andere lettersoort, zonder copij, (drukkers). — That's your sort, dat is je ware. — To run upon sorts, zeer
veel van een lettersoort vereischen (drukkers).
Sot, in plaats van sat. (A.)
Soul. — To have a soul above buttons, een hoogeren werkkring waardig;
meer in zich hebben dan kan blijken.
Sound. — Sound as a bell, gezond, flunk. — Sound on the goose, vaststaande op de partijkwestie van 't oogenblik, zie g o o s e. — Zie
ook roach.
Soup. — To be in the soup, verslagen zijn op politiek gebied. (A.)
Souper, een ler die ter wille van spijs en dekking Protestant wordt. (S.)
Sour. — Sour grapeism, voorgewende onverschilligheid voor wat men
niet krijgen kan. — Sourkrout, zuurkool. (A.)
Sow, de vorm waarin gesmolten ijzer gegoten wordt, zie p i g. — Sowback, bergruggen in de Schotsche laaglanden. (S.) — Sow's baby,
speenvarken ; sixpence. (S.) — Zie ook g e t.
Sow. — To sow one's wild oats, zijn jeugdigen overmoed bot vieren. (P.)
—Toswtheand,
nutteloos werk doen.
Spade. — To call a spade a spade, het kind bij zijn naam noemen.
(P.) — In Spadish language, zonde er doekjes om te winden, in
onomwonden termen.
Spalpeen, minachtende term voor een man. (Ierland).
Span, een span gelijke paarden. (A.) — Spick and span, splinternieuw. —
To span, goed overeenkomend (van paarden) om samen in 't gareel
te loopen. (A.)
Spanish, geld. (C.) — Spanish money, beloften en mooie woorden.
Spank, slag, harde slag. — Spanker, snelloopend paard, snelzeilend schip.
(S.) — Spanking, flunk, sterk, ferm ; opzichtig ; pak slaag. (S.)
Spar, woorden, twist, strijd, bokspartij. — To spar, boksen, om zich
heen slaan.
Spark, fat, modegek, ook sparkler; aanbidder ; humorist, pretmaker;
diamant. (S.) — A dull spark, een sufferd. — Sparking, hofmakerij.
(A.) — To have a spark in one's throat, een onleschbaren dorst hebben. — To spark it, het hof maken. (A.)
Sparrow grass, verbastering van asparagus. Ook sparry grass.
Spat, onbeduidende twist, oneenigheid. (S.) — Spats, verkorting van
spatter-dashes, slobkousen. -- To spat, twisten. (S.)
Speak. — To speak in capitals, grooten nadruk leggen op de woorden.
Spec, verkorting van speculation. — A spec of speck, een weinig, in 't
minst. (A.) — Specs, verkorting van spectacles.
Special, extratrein. — Special partnership, compagnieschap, waarbij men
voor niet meer betrokken kan worden dan 't kapitaal dat men aanbrengt. (A.)
Specks, aangestoken sinaasappelen (venters S.).
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Speech. — Speech-day, dag der prijsuitdeeling op scholen. — To get the
speech, een wenk krijgen hoe dien wedden moet. (Sport.)
Spell, een periode, een tijdje, een beurt van arbeid, drinken enz. — A
pretty good spell, een heel tijdje werk. — Spellbinders, sprekers, die
hun toehoorders geheel onder den indruk brengen (keep them spellbound). — Spell ho ! uitroep om aan te duiden dat een andere ploeg
arbeiders het werk zal overnemen. — Spelling bee, bijeenkomst om te
leeren spellen, zie b e e. — Spellken, theater. (C.) — To spell, bij 't
werk aflossen; adverteeren. (C.) — To spell for, verlangen naar, hunkeren naar. (S.)
Spending departments, de ministeries van oorlog en marine.
Spicy, mooi, opzichtig; piekfijn.
Spider, een braadpan op drie pooten. (A.)
Spidireen, een denkbeeldig schip, dat de zeelui noemen, als zij niet willen
weten, op welk schip zij dienen.
Spiff, een fat, een modegek (S.); extraatje dat winkelbedienden krijgen,
als zij verlegen of ouderwetsch goed verkocht hebben (manufactuurwinkels.) — Spiffed, aangeschoten. (S.) — Spiffing, prachtig, heerlijk,
lekker. (S.) — Spiffy, fijn gekleed ; pikant, gekruid (van liedjes b.v.). (S.)
Spifflicate, tot zwijgen brengen, vernietigen, overbluffen ; verklappen. (S.)
Spike. — Spiked, verslagen. (S.) — Spike Park, de Queen's Bench
gevangenis. (C.) — Spike team, span van twee paarden met een derde
er vOOr gespannen of 2 ossen met een paard er voor (A.), zie u n i c o r n.
Spill, val van een paard, of uit een rijtuig. — To get spilled, omgeworpen worden (onder 't rijden). — To spill, vallen. (A.) — To spill stock,
veel van een fonds aan de markt brengen om den prijs te drukken. (A.)
Spin, een snelle vaart, of loop. — To spin, laten zakken voor een
examen (leger). — To spin a yarn of a twister, een verhaal doen
(zee). — To spin street-yarn, op straat rondslenteren. (A.)
Spinach. — All gammon and spinach, zie gammon.
Spindigo. — He came out spindingo, hij werd verslagen. (S.)
Spindle City, Lowell, Massachusetts. (A.)
Spirt of spurt, hevige poging, inspanning, volle krachtaanwending.
voor het laatste gedeelte alle kracht ontwikkelen—Toputnhesr, ;
de markt forceeren.
Spit. — Spitcurl, haarlok op de slapen gedragen. (A.) Ook salivacurl,
zie s o a p. — To be the spit of, het evenbeeld zijn van. — To spit it
out, zeggen. (S.)
Spitalfields' breakfast, niet eten, maar een pijpje rooken om den honger
te stillen. (Eastend v. Londen S.)
Spite. — In spite of his teeth, niettegenstaande zijn tegenstand. — Zie
ook nose.
Splash, blanketsel (S.); pralerij, vertooning ; fijn, elegant (S.), ook splashing,
splashy en splash-up.
Splendiferous, prachtig, prima. (S.) Ook splendacious.
Splice. — To get spliced, getrouwd worden. (S.) — Zie ook m a i n.
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Split, rechercheur, geheime politie-agent (S.) ; verdeeling, oneenigheid,
verrader, verklikker. (S.) — A (bottle of) soda split, een flesch sodawater
met twee glazen, of een halve flesch. Like split of full split, vlug,
snel. (A.) — Split-fig, kruidenier. (S.) — Split-ticket, stembillet waarbij
men niet alle candidaten van 66n partij heeft overgenomen. (A.) —
Splitting-pace, gestrekte galop (sport). — To split, verraden, verklappen,
verklikken. (S.) — To split with, twisten met, de kennis afbreken
met. — Well split up, met lange beenen. (S.)
Splodger, slungel, lummel, prengel. (S.)
Splurge, opschik, vertooning. (A.) — To cut of to make a splurge, (A.)
zie c u t (a dash.)
Spoil. — smid. (S.) — Spoils-system, systeem waarbij de
overheerschende politieke partij alle postjes en ambten te vergeven
heeft. (A.) — Spoiling the Egyptians, van zijn vijanden het noodige
nemen. (P.) — To spoil a book, een uitverkocht boek herdrukken en
zoo den prijs doen dalen. (S.) — To spoil for a fight, verlangen te
vechten, vechtlustig zijn.
Spoke, uitroep in 't Lagerhuis en op vergaderingen om aan te duiden
dat degene die spreken wil reeds zijn beurt gehad heeft.
Spondoolicks, geld, contanten. (A.) Ook spondulics, spondulicks, spondulix en spondulux. — To disgorge the spondulics, afschuiven, geld geven
(A.), zie down.
Sponge. — Sponger, parasiet, tafelschuimer. — To apply the sponge, een
schuld kwijtschelden of niet betalen. — To sponge upon, leven op
kosten van (P.) — To throw of to chuck up the sponge, ophouden met,
laten varen, overgeven, zich gewonnen geven.
Spoof, groote vertooning maken, pralen ; beetnemen, bedriegen. (S.)
Spook, spook. (A.)
Spoolstand, standaard "waarop verschillende katoenspoelen staan. (A.)
Spoon, iemand, die zeer verliefd is (S.) ; een „club" bij 't golfspel gebruikt.
of golden spoon in one's mouth, tot rijkdom geboren,
—Bornwithaslve
zie 1 a d 1 e. — Spoon(e)y, verliefd op ; een sufferd, een sul. — Spooning,
de riemen bijna niet in 't water steken (roeien). — Spoons, verliefd.
(S.) — To make a spoon or spoil a horn, er op of er onder komen. —
To spoon, vrijen. (S.) — Wooden spoon, student die 't laatst op de
lijst van de geslaagden voor mathematica staat. (Cambridge Univ.)
Sport. — No sport, no pie, geen werk, geen eten, — Sport of sportsman, speler, dobbelaar. (A.) — Sports, sportsmen (boksers). — Sporting door, de buitendeur van een studentenkamer, zie o a k. — To sport,
laten luchten, te koop loopen met, toonen. To sport an aegrotat,
een verlof hebben om niet de godsdienstoefeningen bij te wonen, wegens
ziekte. (Univ.) — To sport one's door of oak, zie o a k.
Spot. — Spotted donkey, pudding waarin veel krenten zijn. (School S.)
identifieeren, herkennen, vinden. — To spot cash, contant
—Tospt,
betalen. (S.)
Spout. — Spouter, prediker, redenaar (S.) ; walvisch,walvischjager. (Zee). —
18
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Spouting club, dilettanten-tooneel-vereeniging. (S.) — To spout, beleenen
(S.) ; prediken (S.) ; declameeren, oreeren. (S.) — Up the spout, in den
loin merd. (S.)
Sprat, sixpence. (C.) — Sprat-weather, donker winterweer. (Zee.) — To
bait with a sprat to catch a mackerel, een schelvisch uitgooien om een
kabeljauw te vangen. Ook to throw a sprat to catch a whale.
Sprawly, onvast, waggelend. (S.)
.
Spread, groot gastmaal, feest, middagmaal ; shawl (S.); boter. (S.)
contract dat den houder recht geeft eenig fonds binnen
—Spreadcont,
een bepaalden tijd tot een vastgestelden prijs te koopen of te verkoopen.
Ook double privilege. (A.) — Spread-eagle oratory en Spread-eaglism,
zie high-faluti n'. — To spread, smeren. (S.) — To spread-eagle,
verslaan, alle mededingers ver achter zich laten. (Sport.) — To spread
oneself, airs aannemen, zich laten bewonderen.
Spree, fuif, pretje, lolletje. (S.) — To spree it, zwieren, drinken. (S.)
Spring. — Springer-up, kleerenmaker die confectiegoed verkoopt en zijn
werklui hongerloon betaalt. (S.)
Sprint-race, korte wedloop met de grootste snelheid gedaan. (Sport.)
Sprung, flunk aangeschoten. (S.)
Spry, Oink, vlug, levendig.
Spud, rauwe aardappel. (S.) — Spuddy, aardappelenverkooper. (S.)
Spun, uitgeput, vernield, gerdneerd; gezakt voor een examen. (Woolwich.)
Spunk, moed, durf, flinkheid, degelijkheid. — Spunky, flunk, moedig. —
To spunk up, vuur vatten. (Fig.)
Spur. — To dish up the spurs, toonen dat men uitgeput is, dat men
niet meer kan.
Squad. — The awkward squad, een regiment ongedrilde recruten, ook
figuurlijk.
Squall. — Look out for squalls, bereid je voor op moeilijkheden.
gevaarlijk, dreigend. (A.) — Zie ook h o g.
—Squaly,
Square, eerlijk, fatsoenlijk, oprecht. — A square meal, een flunk maal.
gezelschap van vier. (Stud.) — All square, in orde,
—Asquarepty,
all right. — On the square, fatsoenlijk, eerlijk. — Square-rigged, fraai
uitgedost. (Zeem.) — Square-toes, zedepreeker, streng, ouderwetsch
mensch. — Squaring his nibs, een ambtenaar omkoopen. (S.) — To
be square with a man, met iemand afgerekend hebben, ook figuurlijk. —
To break no squares, niet hinderen ; geen verschil maken. — To break
squares, van een vasten regel afwijken. — To call it square, quitte
rekenen. — To square, afrekenen, betalen, in orde brengen. (P.) — To
square off of up, zich in postuur stellen om te boksen ; boksen ; of betalen.
Squash, een soort van pompoen. — Squash-bug, een insect dat deze
pompoenen vernielt. (A.) — To go squash, op niets uitloopen. (S.)
verpletteren. Ook to squush. (A.)
—Tosquah,
Squat. — Squatter, iemand die plat op den grond gaat zitten; iemand die
zich meester maakt van nieuw onbebouwd land. — Squatter-state,
Kansas. (A.) — To squat, gaan zitten, zich vestigen.
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Squaw, Indiaansche NTOUW. (A.) — Squaw-man, blanke die met een
Indiaansche getrouwd is. (A.)
Squeak. — He had a narrow squeak for it, hij is er op 't kantje of aan
ontsnapt. — To squeak on, verraden, verklikken. (S.)
Squeal, verraden, verklappen aan 't gerecht (S.); verslagen worden. (S.)
Squeasy, keurig, kieskeurig. (S.)
Squeeze, zijde. (C.) — Squeeze-crab, brompot. (S.) — To squeeze, in
verlegenheid brengen. (A. beurs.)
Squel, zware slag. — Squelched of squenched, den kop ingedrukt. —
Squelcher, afdoend argument, dooddoener.
Squiffy, licht aangeschoten, zie d r u n k. (S.)
Squiggle, wegloopen. (S.)
Squire. — April squire, iemand die met zijn opgespaard geld buiten als
landedelman tracht te leven.
Squirt, dokter, apotheker (S.) ; fat. (A.) — Squirtish, opgeprikt. (A.)
Squish, marmelade. (Studenten S.)
Stab, verkorting van establishment. — On the stab, als vast werkman,
tegen vast geld (drukkers). — Stab-rag, regiments kleedermaker (leger).
— Stab yourself and pass the d tgger, schenk je in en laat de flesch
rondgaan (theater).
Staff, het leeraar-personeel; al de vaste medewerkers aan een tijdschrift,
zaak enz. — The staff of life, brood.
Stafford. — He has had a treat in Stafford court, hij is flunk afgeranseld.
Stag, een shilling (S.) ; beursspeculant, die aandeelen in nieuwe maatschappijen neemt, teneinde ze voor den betaaltijd met winst om te
zetten. (S.) — Stag-dance, dans waaraan alleen mannen deelnemen.
(A.) — Stay party, partij alleen uit mannen samengesteld (A.), zie g o o s e.
Staging, stellage voor een in aanbouw zijnd huis. (A.)
Stagger, iemand die op den loer staat. (S.) — It gave me the blind staggers, ik werd er beroerd van, ik schrok er hevig van. — Staggeringbob, vleesch van zieke dieren, die nog juist voor het sterven geslacht
zijn. (S.) — To stagger, in verbazing brengen.
Stale, dupe, werktuig in iemands handen, zie c a t 's p a w. — Stale
drunk, aanhoudend dronken. (S.)
Stall. — Stalled, in den modder blijven steken (van een paard of wagen).
(A.) — Stallite, stalles-bezoeker. (Theater.) — Stallsman, helper van
een lief. (C.) — Stall your mug, maak dat je wegkomt. (S.) — To
stall, logeeren ; medespelen (Theater) ; bang maken. (S.) — To stall-off,
op een valsch spoor brengen (S.); verbergen. (S.) — To stall up, in 't
gedrang bestelen. (C.)
Stampede, paniek onder dieren of menschen die ze leidt tot een woeste
vlucht.
Stamps, papiergeld, bankbilletten. (A.)
Stand. — Standing, positie ; standplaats (van een venter). — Standing
dish, vast gerecht ; iets dat altijd terugkomt. — Standing orders, reglement voor de loopende zaken (Parlement etc.). — Stand-up fight, hevig
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gevecht. — To stand treat, trakteeren, vrijhouden. — To stand for a
child, een kind ten doop houden. — To stand for a city, zich in een
stad candidaat stellen voor het Parlement. — To stand it out, blijven
bij wat men gezegd heeft. — To stand on one's own bottom, onafhankelijk zijn, op zijn eigen beenen staan. — To stand over, uitstellen,
uitstel geven. (P.) — To stand Sam, zie S a m. — To stand the patter,
voor het gerecht moeten verschijnen. (S.) — To stand to, duelleeren
met, opgewassen zijn tegen. — To stand to one's gun(s), blijven bij
wat men gezegd heeft ; geen kamp geven. — To stand up to the rack,
aan de verwachting beantwoorden , niet wijken (A.), zie c o m i n g up
to the scratch.
Stang. — To ride the stang, onder de pantoffel zitten.
Stangey, kleerenmaker (S.) ; man die onder den plak zit. (S.)
Star, in plaats van the Star and Garter, een bekend restaurant in Richmond. — Star gazer, paard dat den kop hoog houdt of vaak opwerpt.
(S.) — The star and bars, de vlag van de Zuidelijke Confederatie.
(A.) — The star and stripes of the star-spangled banner, de vlag der
Vereenigde Staten. (A.) — To star it, als beroemd acteur met een
inferieur gezelschap rondreizen, een kunstreis maken. (Theater). —
Zie ook glaze.
Starch. — Starchy, trotsch, vormelijk, onbuigzaam. — To take the starch
out of one, iemand een toontje lager stemmen, zie shin e.
Stare. — To affect a stare, zich verbaasd veinzen. -- To stare like a
spoon, met open mond aangapen.
Start. — A rum start, een gek geval, een gekke boel. — Thestart, Londen. (S.)
Starve. — Starve-belly pay, hongerloon. (S.) — Starve' em , Rob'em and
Cheat' em, Stroud, Rochester en Chattam. (S.)
Stash. — Stash it! houd je mond. (S.) — To stash, ophouden met,
doen ophouden. (S.) — To stash it, zijn leven beteren. (S.)
State. — State-House, parlementsgebouw. (A.) — State-monger, politieke
tinnegieter. (S.)
Statice. — Like statice, like stacia, like sixty, verbazend, kolossaal, fameus,
zie sixty.
Stave, zich haasten. (A.) — Stayer, een werkzaam mensch. (A.)
Stay, uithoudingsvermogen. (S.) — In stays, gezegd van een schip dat
van koers verandert en waarvan de zeilen nog geen wind gevangen
hebben. — Stayer, mensch of paard met uithoudingsvermogen. (S.) —
Zie ook come.
Steadier, kalmeerend middel, iets dat iemand nuchter of kalm maakt. (S.)
Steal. — One may steal a horse but another must not look over the hedge,
de een mag alles doen en den ander wordt 't minste kwalijk genomen. — Steal-pen, schaar van een journalist. (S.)
Steam. — Steamboating, werken op een stoomboot. — Steamkettle, minachtende benaming voor alle met stoom voortbewogen schepen. — To
get one's steam up, zich voorbereiden. — To steam of to steam it, sterk
drinken, zuipen. (A. en S.) Ook to coag of to cope it.
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Steed. — The iron of the steel steed, de velocipede.
Steel, werkhuis, tuchthuis. (C.) — Steel-bar drivers of fingers, kleerenmakersbedienden. (S.)
Steep, gewaagd (S.), ongelooflijk, buitensporig, prachtig, ko]ossaal (A.);
dour. (A.) — How's that for steep? hoe vind je die bombast. Ook
how's that for marks? en how's that for high tea of high?
Steeple engine, een vorm van machine op Amerikaansche rivierbooten.
Steerer, de lokvogel in een speelhuis; degeen die een dokter patienten
tracht te bezorgen. (A.)
Stems, de beenen. (S.)
Step. — A regular stepper, flinke, degelijke vrouw. (A.) — Stepper, paard
(S.); de tredmolen. (C.) — To step it, er van door gaan. (S.) — To
step out, sterven. (S.) — To step up to a woman, een vrouw 't hof maken.
Stephen. — Fed with St. Stephen's bread, gesteenigd.
Stereo, verkorting van stereotype (als zelfst. nw. of als bijv. nw.).
Stereopticon, tooverlantaarn waarbij fotografieen gebruikt worden. (A.)
Stern. — Stern-wheel, raderwiel aan bet achtereind van schepen die op
ondiepe rivieren varen. (A.) — Stern-wheeler, een boot die van zoo een
wiel voorzien is. (A.)
Stew. — In a stew, in een gekke of lastige positie, in moeilijkheden.
—Tostew,
zich kwellen met, kniezen. (S.) -- Zie ook g r e a s e.
Stich, stuk land tusschen dubbele voren. (A.)
Stick, verkorting van composing stick, zethaak; domoor, dwaas, gek,
(S.); stijve Klaas. (S.) — A poor stick, iemand waar niet veel bij zit,
sufferd. — As cross as two sticks, kwaad, knorrig. — It won't stick, 't
gaat niet op, dat is niet te gelooven. (A.) — Sticker, plakker, iemand
die niet gauw weg gaat. (S.) — Stick-in-the-mud, langzaam menscli.
treuzel; die-en-die (gezegd van iemand wiens naam men zich niet herinnert of niet weet). (A.) Zie t h i n g u m b ob; iemand waar niet veel
hid zit; klein vent je. (S.) — Stickings, vleeschrestjes en afsnijdsels die
aan worst- en past eimakers verkocht worden. (S.) — Sticks, huisraad
en meubelen. (S.) — Stick-ups, boorden. (S.) Ook gills. — Sticky, was.
(S.) — To be after one with a sharp stick, iemand zijn verwaandheid
afleeren. — To be beaten with one's writ stick, in den kuil vallen lien
men zelf gegraven heeft. — To stick, bedriegen, beetnemen, afzetten
(S.); in zijn rol blijven steken (theater) ; varkens slachten. (S.) — To
stick anyone with an expense, iemand kosten op den hals schuiven.
(A.) — To stick in, volharden in. — To stick in one's crop of gizzard,
zie g i z z a r d. — To stick it, trakteeren, vrij houden (leger S.). -- To
stick on, te hoogen prijs laten betalen, afzetten. — To stick one's spoon
in the wall, sterven. (S.) — To stick up for a person, iemand in zijn
afwezigheid verdedigen. — To stick up, schulden maken (S.); aanvallen
en berooven (Austral.); iemand op een afgesproken tijd of plaats laten
wachten (S.) ; iemand de geheele vertering laten betalen of meer dan
zijn aandeel. (S.) — Zie ook c u t.
Stiff, wissel, schuldbekentenis (S.) ; duur, kostbaar (S.) ; sterk (van dram

Stiffen.

— 278 —

Stool.

ken). (A.) — A stiff, een lijk. (A.) — A stiff of stiffish sum, een
tamelijk hoog bedrag. (S.) — A stiff 'un, een lijk (S.); een paard dat
hoog aangeprezen wordt, ofschoon men weet dat het geen kans heeft
te winnen (sport); zie m i 1 k. — Stiff and stark, stokstijf. — Stiff as
buckram of as a poker, onbuigzaam. — Stiff-fencer, venter met schrijfpapier. (S.) — To do a bit of stiff, een wissel accepteeren. (S.)
Stiffen, in prijs stijgen (beurs).
Stiffness. — To take the stiffness out of one, iemand een toontje lager
stemmen.
Still. — Still sow, een sluwe egoist. — Stills, doodgeboren kinderen. (S.)
Stilton. — That's the Stilton, prime Stilton, dat is je ware. Ook that's
the ticket, the dandy of the correct thing. Zie cheese en G 1 o s t e r.
Stilts. — On stilts, trotsch. — To be upon stilts, uit de hoogte optreden.
Stingy, verkorting van s t i m u 1 a n t, glaasje sterken drank. Zie ook p e g.
Stingo, sterke ale, oude ale.
Stink, een onaangename geschiedenis waarbij leelijke dingen aan 't licht
komen. (S.) — To cry stinking fish, kwaad spreken van zijn bloedverwanten. (S.) — To stink out, door stank verdrijven.
Stinkomalee, de Londensche Universiteit. (Theodore Hook).
Stir, gevangenis, huis van bewaring. (S.) — Stir-up Sunday, de Zondag
onmiddellijk voor Advent. (S.) — Stir your stumps, maak wat voort,
haast je wat. (S.) — To stir (up) one's bile, iemand kwaad maken, ergeren.
Stirrup. — Stirrup cup, glaasje op den valreep. — Stirrup oil, flink
pak slaag. (S.)
Stock, geheel of half getemd vee. (A.) — A stock phrase, stereotiep
gebruikte woorden en uitdrukkingen. (P.) — It is on the stocks, het is
op 't tapijt. — Stock-ale, oud bier waaruit oude ale gebrouwen wordt
(brouwers). — Stock and fluke of stock, lock and barrel, zie 1 o c k.
iemand die belast is met de zorg voor 't vee. (Austral.) —Stockman,
karrenverhuurder. (S.) — Stock train, veetrein. (A.) —Stock-maser,
have en goed verliezen. — To make stock
—Tolsetckandb,
of, voordeel hebben van, tot eigen nut aanwenden. — To stock cards,
kaarten arrangeeren met het doel valsch te spelen. (S.) — To take
stock of, (inventaris opmaken), gadeslaan en schatten (van personen).
Stockdollager, een zware slag; een hoogst ongelukkige gebeurtenis, zie
slogdollager.
Stocking. — To be in one's stocking feet, zijn schoenen uit hebben. (A.)
Stolen fruit, iets heel lekkers.
Stone. — Stone broke, doodarm, geruineerd. (S.) — Stone-broker, iemand
die totaal geruineerd is. (S.) — Stone-head, onderste harde rotslaag. —
Stone jug, gevangenis. (C.) — Stone-toter, een Amerikaansche soort van
karper. (A.) — Stone-wall countenance, gezicht zonder eenige uitdrukking. — Stone-wall obviousness, volkomen duidelijkheid.
Stook, zakdoek. (C.)
Stool, lokvogel. (A.) — Stool-pigeon, dief die door de politie is aangesteld om anderen tot bekentenissen enz. te verlokken. (A. S.)
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Stoop, stoep, hordes. (A.)
Stop, geheim politieagent. (S.) — Stop-gag, domoor, sufferd. (S.) -Stopgap, nakomertje, Benjaminnetje. (S.)
Stopper. — To put a stopper on, een eind maken aan.
Store, winkel. (A.) — Store-clothes, confectiekleeren. (A.) — Store-keeper,
winkelier. (A.) — To set up store, een winkel openen. (A.)
Storm. — Storm-breeder, donkere wolk. (Zeem.) — Storm in a teapot
of in a puddle, storm in een glas water. — Stormy petrel, (stormvogel) slecht teeken, slechte voorbode.
Story. — Weak of queer in the upper story, niet wel hij 't hoofd.
Stove-pipe (hat), hooge hoed.
Stow. — Stow faking! houdt op ! laat dat ! (S.) — Stow your gab, your
lip of your palaver, houd je mond! (S.) — To stow, verbergen, weg
stoppen. (S.)
Straddle, contract dat den houder 't recht geeft tegen vastgestelden prijs
aan de andere partij te verkoopen of van hem te koopea. (A.)
Straight, zuiver, onvermengd (van dranken) (A.) ; van gelijke soort. (A.)
—Straigh-ou,
onverbiddelijk, onbuigzaam. (A.) — Straight-spoken, openhartig. (A.) — Straight up and down, eerlijk, rondborstig. (A.) — The
straight tip, geheime en juiste inlichtingen. (S.) — To give it one
straight, het iemand onomwonden zeggen.
Strap, barbier. (S.) — Strap-oil, een flunk pak slaag. (S.)
Strasburg goose, iemand die, met het oog op een examen, opgepropt is
met kennis ten koste van zijn gezondheid.
Straw. — In the straw, in het kraambed. (S.) — My eyes draw straws,
ik begin slaap te krijgen. — Not to care a straw of two straws, geen
zier geven om. — Not worth a straw, geen duit waard. — Straw, (als
bijv. n.w.) waardeloos. — Strawberry, roode puisten op den neus van
dronkaards. (S.) — Straw-thatched, roodharig. (S.)
Streak, lichtstraal, bliksemflits. (A.) — Streaked, verschrikt, ontzet. (A.)
—Streaky,
prikkelbaar, grillig. (S.) — To make streaks, zich uit de voeten
maken. (A.) Ook to streak of to streak it. (S. en A.)
Street. — He lives up that street, zoo is 't met hem gesteld. — He's
not in the same street with you, hij is niet met u te vergelijken.
—InthemployfMsr.SetandWlk,
buiten betrekking. —
Street-car, tramwagen. (A.) — To grin like a street-door knocker,
grijnslachen. — Zie oak q u e e r.
Stretch, wandeling (Univ.); een jaar tuchthuisstraf. (S.) — Stretching
match, executie. (S.) — To be stretched, gehangen worden. (S.) — To
stretch, bluffen, opsnijden.
Stretcher, groote leugen ; een machine door agenten gebruikt bij het
opbrengen van weerspannige personen (S.) ; voetplank voor roeiers
(sport). — Stretcher-fencer, bretelsverkooper. (S.)
Strike. — Striker, batsman (cricket) ; vechtersbaas in een speelhuis. (A.)
verliefd op een meisje. — To make a ten strike of —Struckonagil, to
strike twelve, een onverwacht succes behalen. — To strike a jigger, een slot
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opensteken. (C.) — To strike in, zich plotseling in 't gesprek mengen. (P.)—
To strike it fat, goede zaken maken. (S.) — To strike one's tent, vertrekken, opbreken. — To strike the ball under the line, zijn Joel missen.
Zie ook heap, lucky en ile.
String, een groot aantal, zeer vele. (A.) — String beans, snijboonen. (A.)
—Tostring,
voor den gek houden. (S.)
Strip, vernieling van heggen, gebouwen of houtwerk. (A.)
Stripe, soort, patroon (handels S. en A.) ; een kleur als het teeken van
een partij. (A.)
Stroke, hij die in een boot den slag aangeeft, voorman, kapitein. — To
stroke the wrong way, hinderen.
Stub, met den voet ergens tegen stooten. (A.) — Stub-faced, pokdalig. (S.)
Stuck, geldeloos (S.) ; beetgenomen (A.) ook stuck e d.
Study. — To study, nauwkeurig beschouwen, nagaan. (A.) — Under-study,
acteur die een rol bestudeerd heeft om bij eventueele ziekte enz. te
kunnen vervangen ; iemand die voor een ander feiten en gegevens verzamelt. — Zie ook brow D.
Stuff, onzin, geld (S.) ; spiritualien. (S.) — Stuff gown, advocaat, die geen
Q. C. is. — Stuffy, kwaad, grommig. (A.) — To stuff, beetnemen,
bedriegen. — To stuff a ballot-box, een stembus door valsche sternbriefjes doen vullen. (A.)
Stumers, fictieve weddenschappen van bookmakers die gepubliceerd warden om de noteering op te jagen.
Stump, een van de drie palen van den wicket (cricket). — Stumped,
beetgenomen, er uit geknikkerd, bankroet, gezakt, doodarm. — Stumporator, politieke volksredenaar. (A.) — Stump-speech, redevoering door
zoo een persoon gehouden. (A.) — Stumps, beenen (S), zie ook stir.
geld. (S.) — To stump, te voet gaan (S.) ; in verlegenheid
—Stumpy,
brengen, verbazen ; rondreizen en politieke redevoeringen houden, ook
to stump the country, to be on the stump, en to take to the stump.
(A.) — To stump up, betalen, voor den dag komen met de moppen. (S.)
Stun. — Stunner, uitstekend mensch, prima artikel; groote leugen ; alles
wat groot of verbazend is; harde slag. — Stunning, kolossaal, fameus,
prima, verbazend.
Suant of suent, gelijkmatig over de oppervlakte verspreid. (A.)
Sub, verkorting van subordinate of subaltern officer, onderofficier. — Subtreasury, de schatkist van een district in tegenoverstelling met lien van
den Staat. (A.) — To sub, geld opnemen op te verrichten arbeid of
werk. (S.)
Sublime rascal, advokaat. (S.)
Submerged. — The submerged of the submerged tenth, het proletariaat.
Succession sale, verkoop van goederen ten einde de erfgenamen in staat
te stellen tot de verdeeling te geraken. (A.)
Succotash, ma:is en boonen dooreen gestoofd. (A.)
Suck, klaplooper, parasiet, vleier van de rijke lui. (Univ.) — Suck-casa,
kroeg. (C.) — Sucker, dronkaard ; lichtgeloovig mensch (A.) ; bewoner
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van Illinois (A.) ; zuigeling. (S.) — Sucker-State, Illinois. (A.) — Sucking
barrister, advokaat zonder praktijk. (S.) — Sucking young patricians,
de jongste zonen van adellijke huizen die op postjes en ambten azen. —
To suck, uithooren. — To suck in, bedriegen, beetnemen. (S. en A.) —
To suck up to a person, zich in iemands gunst dringen. (S.)
Suction, jenever (zeem. S.)
Sudden death, gebakje (Univ.) ; spel waarbij de eerste worp beslist. (S.)
Suds. — In the suds, in kwade bui ; in moeilijkheid. Ook in the sulks. —
Mrs. Suds, waschvrouw. (A.) — Sudsy, schuimend. (A.)
Sugar, geld. (S.) — Sugar-loaf sea, kleine, hooge golven (zeem.) — Sugar
maple, suikerahorn. (A.) — Sugar orchard of sugar bush, kleine
plantage van suikerahorrs. (A.) — Sugar plum, iets heel aardigs.
zeer lekkers.
Suicide, vier paarden voor elkaar gespannen, zie harum-sc a r u m. —
To suicide, zelfmoord plegen. (A.)
Suit, horloge met ketting en signetten. (C.) — A suit of hair, een hoofd
met haar. (A.) — That does not suit my book, dat lijkt mij niet, dat
komt niet met mijn plannen overeen.
Zie ook d i t t o e s.
Sulky, een chaise voor een persoon.
Sulks. — To be in the sulks, zie s u d s.
Summat, in plaats van somewh a t.
Summer. — Summer complaint, diarrhee die 's zomers heerscht. (A.) —
Summering, den zomer doorbrengende. (A.) — St. Martins summer,
voorspoed na tegenspoed. — Zie ook In d i a n en L u k e.
Sumtotalize, alles in zich bevatten. (A.)
Sundown, zonsondergang. (A.) — Sundowner, landlooper (Austral.)
Sunshine. — To have been in the sunshine, aangeschoten zijn. (S.) Ook
to have been in the sun, to have the sun in one's eyes en to have been
standing too long in the sun.
Sun-up, zonsopgang. (A.)
Sup. — He has supped all his porridge, hij is dood. (S.)
Supawn, zie sepawn.
Supe of super, verkorting van supernumerary, hulpacteur (theater.)
Supper. — To set one his supper, iets doen dat niet nagedaan of overtroffen kan worden.
Sure. — As sure as a gun, as death and taxes, as fate, as eggs is
eggs (S.), as you are born (A.), zeer zeker. — Sure enough, (bijv. nw.),
echt. (A.)
Surf, acteur die vaak een ander beroep uitoefent. (Theater S.); tafelschuimer, vleier. (S.)
Surly. — Surly boy, geel haar. (S.) — Surly chop., kniesoor. (S.)
Surprise party, eenige vrienden die zonder invitatie bij een kennis komen
en ieder wat te eten of te drinken meebrengen. (A.)
Surround, een jachtwijze, waarbij de dieren worden omsingeld en opgejaagd tot zij in een afgrond neerstorten; een plaats waar op deze wijze
gejaagd wordt. (A.)
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Survey, een district voor het inzamelen van rechten. (A.) — SurveyorGeneral, de opper-landmeter. (A.)
Suspenders, bretels (A.), zie g a l l o w s.
Suspension railway, hangende spoorweg. (A.)
Suspicion, een snuifje, een smaakje van, een tintje, een geurtje van, een
spoor van.
Swab, epaulet (zee), zuiplap ; kerel, lummel. (S.) — Swabber, bootsjongen. (Sh.)
Swack-up, leugen. (S.)
Swad, soldaat (zeem. S.) Ook coolie en muddy; groote menigte, massa,
ook swod. (A.)
Swaddler, minachtende term voor vrome Protestanten. (lerland.)
Swag, groote hoeveelheid; het gestolene, de buit (S.); het aandeel in den
buit (S.); bagage door de mijnwerkers meegedragen. (Austral.); bagage,
meegenomen eten, knapzak. — Su;agsman, iemand die den buit draagt
na een inbraak. (S.)
Swanga, goed gekleed, verwaand (negers.)
Swank, pralen, pochen. (S.)
Swankey, slecht, dun bier. (S.)
Swarry, gekookte schapenbout met toebehooren. (S.)
Swatchel cove, poppenkastman. (S.)
Swear. — A swear, eed, vloek. (S.) — To swear like a cutter of like
a trooper, zie cutter. — To swear off, zijn slechte gewoonten opgeven.
Sweat. — Sweater, patroon die hongerloon betaalt. — Sweating system,
systeem volgens welk den werklui het laagst mogelijke loon wordt uitbetaald. — To sweat, blokken, studeeren , afzetten, uitzuigen. — To
sweat coins, door wrijving zilver en goud van munten afhalen. — To
sweat down, door de zweetkuur trainen voor sport. — To sweat one's
duds, zijn kleeren verpanden. (S.) — To sweat the purser, levens•
middelen uit de proviandkamer stelen. (Zeem.)
Sweep, schavuit, schurk (S.) ; schoorsteenveger. — Sweepings, de extra's
van winstgevende baantjes. (A.)
Sweet. — A sweet craft, een mooi schip ; een knappe vrouw (zeem.).
—Swetnr,
iemand die op verkoopingen de prijzen opjaagt. (S.) — Sweet on
of upon, verliefd op, met een goed oogje op. — Sweet voices, menschen
die op iemand stemmen, iemand steunen; verkregen stemmen.
—Swetil,
onbeperkte wil, alles wat men verlangt. — To have a sweet
tooth, veel van zoetigheden en lekkernijen houden.
Swell, fat, modegek ; fijn, elegant; groote Baas in een vak, in litteratuur
enz.; man van beteekenis. — Swell hung in chains, opgeschikte fat
die veel sieraden draagt. (S.) — Swell street, het West-End van Londen. (S.) — The swell mob, fijngekleede dieven en zakkenrollers, zie
m o b s m a n. — To do the swell of to swell it, den grooten Piet uithangen.
Swig, flinke teug. — To swig, gulzig drinken, zich bedrinken.
Swim. — A good swim, goede plaats om to visschen, goede vangst ; een
tijdje waarin het meeloopt (dieven). (S.) — In the swim, goed op de
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hoogte zijn, alle omstandigheden kennen ; in de hoogste kringen verkeeren. — To be in the same swim, in 't zelfde bootje varen.
Swine. — To go the complete of the entire swine, tot 't einde doordrijven,
zie go the whole hog.
Swing. — A swinging majority, een overgroote meerderheid (Parlement). — In full swing, hard aan 't werk. — To have one's swing of
full swing, naar hartelust iets mogen doen. — To swing, opgehangen
worden. — To swing clear, ruimte krijgen om zich to bewegen. (A).
Swingeing, groot, sterk, hevig, kolossaal.
Swipe, een harde slag in cricket of golf. — Swiper, cricketer of golfspeler
die hard raakt. — Swipes, dun, zuur bier (zee). — Swipe y, dronken.
(S.) — To swipe, afranselen, slaan. (S.)
Swish, afranselen. (S.) — Swished of switched, getrouwd. (S.)
Switch, wissellijnen op den spoorweg. (A.) — To switch, op een zijliejn
overbrengen. (A.) — Zie ook s w i s h e d.
Swivel-eye, scheel oog; iemand die scheel ziet. (S.)
Swizzle, dun bier. (S.)
Swop, ruilen, ook swap. — To swop horses crossing a stream, zich met
bijzaken bezighouden, als men al zijn aandacht aan de hoofdzaak moest
wijden.
Swot, wiskunde , wiskun stenaar. (S.) — To swot, blokken, hard studeeren. (S.)
Sydney skier, gedeporteerde. (S.) — Zie Vandemonia n.
Syrup. — Soothing syrup, jenever, zie D a f f y.
Systemyze, systematisch rangschikken. (A.)

T.
T. — It fits to a T., dat is juist wat ik hebben moet, net van pas.
hij is een lief, heeft gezeten.
—MarkedwithT.,
T. B. = top boy, primus van de school.
T. Y. C., = Two- Year-Old Course scurries, wedren voor twee-jarige
paarden (sport).
Tab. — An old Tab, een oude vrijster. Ook Tabby. (S.)
Tabardar, een „sitar" van Queen's College, Oxford (Univ.).
Tabby party, partij uitsluitend uit vrouwen bestaande, zie go o s e.
Table. — Pembroke table, tafel met inlegbladen. — Table spread, tafellaken. (A.) — To lay on the table, op de lange baan schuiven.
Tace. — Tace is Latin for candle, zwijgen is goud waard.
Tack, een vreemde bijsmaak. — Tacked, onderworpen aan. — To be on
the tack, afschaffer zijn (leger S.). Ook on the bung of on the dead en
to have put the peg in.
Tackle, kleeren, gereedschappen. (Zeem.) — To tackle, aanvallen op,
argumenteeren met of over.
Tadpoles, bewoners van Mississippi. (A.)
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Taffy, bewoner van Wales ; caramel, zacht, zoet klontje, ook toffy of
toffee. — Cake for taffy, leer om leer. — To give one taffy, iemand
stroopsmeren.
Tag, het eind van een stuk, de slotzinnen. (Theater). — Zie ook r a g.
Tail. — Tail-block., horloge (zeem.). — Tail-buzzer, dief die de jaszakken
rolt. (C.) — To get the tail down, den moed verliezen (sport). — To
keep the tail in the water, voorspoed hebben. — To tail off, onderaan
op de lijst der renners plaatsen (sport). — To turn tail, beangst of
beschaamd weglooprLl.
Tailor, visch gelijkende op elft. (A.) — A tailor's sword of dagger,
naald. — Zie ook n i n e.
Take, vangst, ontvangst. — Do you take? vat je 'm ? — In a pretty
take-on, zeer aangedaan, ontstemd. — In a terrible taking, zeer opgewonden, verlegen. — 1 take it, ik denk, ik veronderstel. (A.) — Take
in, beetnemerij, bedrog. — Take off, imitatie om bespottelijk te maken ;
aanloop voor een sprong. — Taking, innemend, aantrekkelijk. Ook
fetching. — Taking a sight, een langen neus trekken. — Taking on,
verdriet, aandoening (bij vrouwen). — Take it out of him, sla er maar
eens op. — To take, pakken, succes hebben. — To take a back-seat,
zich achteraf houden, op zij gezet worden. To take a horn, drinken,
zich bedrinken. — To take a newspaper, op een courant geabonneekd
zijn. (A.) — To take a shute, wegloopen. (A.) — To take a telling,
zich rustig een verwijt of standje laten maken. — To take an easy, even
uitrusten. — To take beef, wegloopen. (S.) — To take down, 'n toontje
lager stemmen; een medescholier van zijn hoogere plaats verdringen. —
To take home to oneself, ten voile begrijpen, ter harte nemen. — To
take in, beetnemen, afzetten ; werk aan huis aannemen. — To take it
out, zorgen dat men wat heeft voor zijn geld, werk enz. inhalen wat
men verloren heeft; lichaamsbeweging nemen. — To take it out of one,
iemands krachten, energie enz. knakken. — To take mourning, de
kerk bezoeken den Zondag na een begrafenis. — To take off, imiteeren,
caricaturiseeren. — To take on, verdrietig zijn, zich iets erg aantrekken. — To take one down a buttonhole of a peg, zie p e g. — To take
oneself off, weggaan ; zelfmoord plegen. — To take the back-track, zich
terugtrekken uit zijn positie. (A.) — To take the ball before the bound,
te haastig zijn. — To take the conceit out of one, iemand een standje
maken. — To take the cue, een wenk vatten en volgen. (P.) — To
take the field, wedden tegen den favorite (sport). — To take the rag
(A.) of the shine off, zie shin e. — To take to the road, struikroover
worden. — To take up, berispen. — Zie ook a i r, a i r i n g, c a k e,
carrot, grind, hair, snuff, stock.
Tale. — That tale won't wash, dat praatje gaat niet op.
Talk. — Talking iron, geweer. (A.) — Tall talk, bombast. — To talk a
donkey's hind legs off, a person's head off, nineteen of thirteen to the
dozen, zie doze n. To talk buckle, over trouwen spreken. — To
talk into one, iemand bepraten. — To talk out a bill, zoolang praten
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dat een wetsvoorstel niet in stemming kan komen. — To talk turkey.
dwaze praatjes houden, vleiende Bingen zeggen. — Zie ook s h o p.
Talkee talkee, veel gepraat, maar weinig zaaks. — Talkee talkee house,
het Parlement. (S.)
Tall, goed, prima, groot, hoogdravend. (A.)
Zie ook s t e e p.
Tally, de prijs betaald voor het plukken van een bushel hop (11/2_21/2 d.).
Tallyman, reizend manufacturier die op crediet verkoopt aan de huizen ;
een man die met een maitres leeft. (S.) — Tallyshop, winkel op crediet.
Tallywornan, vrouw die ongehuwd met een man leeft. — To live tally,
zonder huwelijk samen leven.
Tame. — Tame cat, man die een getrouwde vrouw het hof maakt, maar
niet gevaarlijk voor haar is, cavalier-servant.
Tammany. — Tammany ring, een combinatie van hoog geplaatste ambtenaren, die zich verrijkte ten nadeele van het yolk. (A.) — Tammany
Society, een tak van de Democratische partij, die zetelt in Tammany
Hall, New-York ; een kiesbureau dat de stemmen in den Staat NewYork beheerscht. (A.)
Tan, slaan, afranselen. -- I'll tan your hide for you, ik zal je bont en
blauw slaan.
Tandem, twee paarden voor elkaar gespannen.
Tangent. — Tangential of tangency, grillig, lastig van humeur. (A.)
—Tofly
off at a tangent, op geheel iets anders overgaan (in woorden of
gedachten) ; opvliegend zijn.
Tangle. — Tangle-foot, tangle-leg of leg-tangler, sterk (van whisky);
sterke whisky. (A.)
Tanner, sixpence. (S.) Ook bandy, bender, cripple, downer, buck, half-ahoy, kick, lord of the manor, pig, pot, sni p, sprat, sow's baby, tester en
rizzy. (S. en C.)
Tantivy. — To ride tantivy, zeer snel rijden. (Jacht.)
Tantrums, kwade bui.
Tap, drank, sterke drank. — A fine tap of lofty diction, een prachtig
exemplaar van opgeschroefden stijl. Ile tapped him for four fifties,
hij hood hem vier tegen vijftig (sport). — Tap-tub, de Morning Advertiser. (S. oud.) — The taps, het tromgeroffel waarmede soldaten die
insubordinatie gepleegd hebben, opgeroepen worden (leger S..) Wordt
hiervoor op den hoorn geblazen, dan beet het the baby crying. — To
be on one's taps, werkzaam zijn, actief zijn. (A.) — To tap the admiral,
een vat leegzuigen door een strootje (zeem.). — Zie ook c la r et.
de winkellade bestelen. (S.)
—Totapheil,
Tape, zie red en ribbon.
Tappit-hen, een groote drankmaat (8 pints). Zie Rehoboa»t (32 p.), Jeroboam, (16 p.) en Magnum (4 p.).
Tar, zeeman, ook tarpaulin of tarpauling. (S.) — gill tarred with the
same brush of stick, allemaal een pot nat. — Tar-heeler, tar-boiler of
tucker, bewoner van North-Carolina. (A.) — Tarring and feathering,
met teer besmeren en in een vat met veeren dompelen ; beetnemen,
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verlakken. — To have a lick of the tar-brush, negerbloed in de aderen
hebben. — To tar out, bestraffen, met gelijke munt betalen. (S.)
Taradiddle, jokkernij, leugen. (S.)
Tarnal, in plaats van eternal. (A.) — Tarnation, voor damnation of
damned. (A.)
Tarry, verblijf, tijd dat men ergens is. (A.) — To tarry, blijven. (A.)
Tart, vrouw van wie men niet weet of ze fatsoenlijk is of niet. (S.)
Task. — Holiday-task, gemakkelijke taak.
Tat. — Tat-box, dobbelbeker. (C.) — Tats, dobbelsteenen (C.) ; oude vodden.
(S.) — Tatter, voddenraper. (S.) — Tatterdom, het proletariaat. (S.)
Ta-ta, salut! adieu!
Tater, verbastering van potato, aardappel. Ook tatur. (S.) — Tater-trap,
mond. (S.)
Taller, horloge. (C.) Ook tattle.
Tatterdemalion of tatterdemallion, havelooze man of jongen.
Taunton turkey, haring. (A.)
Taut, streng b.v. a taut hand, een strenge patroon. (S.) — Taut and
trim, netjes, in de puntjes. (S.)
Taw, groote knikker. — I'll be one on your taw, ik zal 't je wel betaald
zetten. (S.)
Tax. — Taxer, ambtenaar aan de Universiteit to Cambridge die moet
zorg dragen dat goede maat en goed gewicht geleverd wordt. — To
tax, laten betalen voor, den prijs stellen op. (A.)
Tea. — A storm in a teacup of teapot, zie s t or m. — Brew your own
tea, bemoei je met je eigen zaken. — Teacup and saucer, klein-burgerlijk tooneelstuk. (S.) — Tea fight of tea squall, theevisite. (S.)
magere soep bestaande uit water, brood en een stukje
—Teaktlbroh,
boter met peper en zout. — Teakettle groom, bediende die als koetsier
en huisknecht dienst doet, zie g a r d e n e r. — Teaspoon, X 5000.
Teague, Ier. (S.) — Teagueland, Ierland. (S.)
Team, verzameling van menschen. (A.) — He is a (whole) team in himself, hij is een flinke vent, een kerel van stavast. (A.) — Zie ook s p ik e.
Tear, fuif, pretje, zwierpartij. (A.) — At full tear, in vollen gang.
Tearing work, werk dat de gezondheid ondermijnt. — To tear, zich
haasten. — To tear round, opschudding veroorzaken.
Tec of Teck, detective.
Teeter, wippen (A.) ; onrustig rondloopen, onrustig zijn. (A.) — Teetertawter, het wippen. (A. Kindertaal.)
Teeth. — Talk from the teeth outwards, praatjes zonder eenigen grond
of eenige beteekenis. — To .be cheated out of one's eye-teeth, afgezet,
bedrogen worden. (A.) — Zie cast, draw, eye, skin en spit e.
Teetotal, geheel en al, versterking van total. (S.) — Teetotaller, afschaffer,
algeheele onthouder.
Teetotum, werkmansclub waar geen sterke drank verkocht wordt.
Telegram. — Milking a tclegram, gebruik maken van een telegram dat
door een ander voor eigen gebruik gezonden is.
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Telegrapher, telegratist. (A.)
Tell. — To tell good bye, vaarwel zeggen. (A.) — To tell on, nadeeligen
invloed hebben op, influenceeren ; verraden, verklappen. (S.) — Zie
ook marine.
Ten. — Ten-to-four toffs, regeeringsbeambten, klerken enz. op ministerieele
en andere bureaux. (S.) — Ten forties, Noord-Arnerikaansche leening
van 1864. (Bears.) — Ten in the hundred, woekeraar, zie six t y.
Ten pence to the shilling, niet goed wijs. (S.) — The upper ten of ten
thousand, de aristocratie. (P.) — Zie commandments en s t r i k e.
Tenant. — Tenant at will, man die door zijn vrouw uit de kroeg gehaald
wordt. (S.) — Tenant for life, echtgenoot. (S.)
Tench, verbastering van P e n i t e n t i a r y, tuchthuis. (S.)
Tend. — Tendsome, zorg of aandacht vereischend. — To tend, aandacht
schenken aan (A.) ; ergens vaak komen. (A.)
Tender. — Tenderfoot, nieuw-aangekomene in the far-West van Amerika
of in the bush in Australia. — Tender loin, een malsch stuk in het
achtergedeelte van ossen- of varkensvleesch. (A.)
Tenner, bankbillet van X 10. (S.) -- Zie T ex a s.
Tenterhooks. — To be of to sit on tenterhooks, in gespannen verwachting zijn.
Tenth. — The tenth legion of the submerged tenth, het proletariaat.
Terrapin, of terrapane, een soort van schildpad. (A.)
Territory, grond die niet tot eenigen staat behoort en geen deel uitmaakt
van de Unie. (A.)
Tester, sixpence. (S.) — Zie t a n n e r.
Tetchy, of techy, prikkelbaar, lastig.
Tether. — To be at the end of one's tether, al zijn hulpmiddelen uitgeput
hebben.
Teviss, shilling. (C.)
Texas. — Texas-deck, 3e dek op een Mississippi stoomboot. (A.) — Texas
tender, de kellner die daar bedient.
Thank. — I'll thank you for the pie, wilt U zoo goed zijn mij de pastei
aan to geven. — Thank you most to death, ik moet er niets van
hebben.
That, in plaats van so by. She was that awful pretty, — That's the
ticket of the ticket for soup, dat is je ware. — Zie ook S t i 1 t o n.
Thatch, hoofdhaar (S.), stroohoed. (S.)
Them, in plaats van the, those, they of their, (vulgar) ; them as.
in pl. van those who. (vulg.)
There. — I'm there, ik ben je man, dat is juist wat voor mij. — There
away, daar ginds. — To be there, een belofte vervullen, een afspraak
houden, een voorstel aannemen. (A.) — To get there, zijn doel bereiken.
(A.) — Zie ook a 11.
Therology, de kennis der zoogdieren. (A.)
Thick, gevangeniskost (S.); zeer goed bevriend, intiem. — A thick tea, thee
met vleeschspijzen, zie h i g h. — A thick 'un, een pond sterling. (S.) —
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They are as thick as peas is a shell, zij zijn dikke vrienden ; er zijn zeer
veel van. — Thickish weather, somber, beneveld weer. — Zie ook 1 a y.
Thimble, horloge. (C.) Ook y a c k. — Thimble-rig, een bedrog met behulp
van drie vingerhoeden en een erwt, een soort van kwartjesvinderij.
(S.) — Thimble-rigger, bedrieger; beursspeculant. (S.) — Thimbletwisters, zakkenrollers die hoofdzakelijk horloges stelen. (C.)
Thin, gemakkelijk te doorzien (van een bedrog enz.) — As thin as Banbury cheese, zeer dun. — As thin as a whipping post, zeer mager.
of edge of the wedge, een klein begin dat tot groote
—Thetind
gevolgen kan leiden. — The thin red line, het oude 93e regiment
Hooglanders ; het tijdschrift van dat regiment. — Zie ook r u n.
Thing. — The thing, je ware, datgene wat past, juist ter take is. — To
know a thing or two, zijn wereld kennen.
Thingumbob, thingumebob, thingummy, thingamy, thingumy, offiggumbob,
woord gebruikt als men het woord dat men zeggen wil heeft vergeten
of wil vermijden. Ook wel what (I' ye call'm?
Think. — To think no end of a person, een hoogen dunk van iemand
hebben.
Thirteenpence•halfpenny, beul. (S.)
Thousand, zie like en ten.
Three. — Living up a three pair back, op een kamer van de 3e verdieping wonen, waar men met een achtertrap heen komt. — The three
B's, = blarney, blather, bunkum, vleitaal, gezwets en gewauwel. —
The three F's, de eischen van de Iersche pachters, nl.: free sale, fixity
of tenure en fair rent. — The three R's, zie R. — Three-cornered
scraper, steek van zee-officieren (teem.). — Three-decker, een preekstoel
van drie verdiepingen en wel: 1. cleric's desk, 2. reading desk en 3.
pulpit. — Three-figure accidents, ongelukken waarbij 100 of meer menschen het leven verliezen. — Threepenny concern, een min zoodje,
ordinaire boel. — Three sheets in the wind, dronken, zie d r u n k.
armelijk, boersch, armoedig. — Three-up, een spelletje
—Thre-suitd,
onder straatventers. (S.) — Uncle three-balls, houder van een pandjeshuis.
Thrill. — Thrillers and curdlers, sensatieromans.
Through. — I'm through, ik ben zat. (A.) — I'm through with it, ik ben
er mee klaar. — Through hands, gereed, af, gedaan. — Zie ook m ill.
Throw. — To throw of cast in one's teeth, zie c a s t. — To throw ones qf at of at the head of, (van vrouwen gezegd) zich aan een man
opdringen, hem bijna dwingen een huwelijksaanzoek te doen. — To
throw the handkerchief, zich een vrouw kiezen ; een huwelijksvoorstel
doen. — To throw the handle after the blade of the helve after the
hatchet, zie h e l y e. — Zie ook s p o n g e.
Thrum. — Thread and thrum, alles, goed en kwaad dooreen. — Thrummers, driestuiverstuk. Ook Thrums. (S.)
Thumb. — Thumb-nail legacies, zeer kleine legaten. — Thumb-nail sketches, kleine schetsen. — To turn the thumbs up, veroordeelen, beslissen
ten nadeele van. (P.) — Zie ook rule en fin g e r.
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Thumper, prachtige, kolossale leugen (S.) ; alles wat zeer groot is.
Thumping, mooi, groot, flunk. Ook strapping.
Thunder, kracht, flinkheid, effectvol. (A.) — The Thunderer, de Times. —
Thundering, kolossaal, fameus, zeer groot, spoedig enz.
Tib, een prostituee. — St. Tib's Eve, nooit, zie n e v e r.
Tibby, het hoofd. (S.) — To drop on one's tibby, iemand verrassen, in
verbazing brengen. (S.)
Tick. — On tick, op crediet. — To go on tick, op crediet koopen.
Ticker, horloge (S.) ; toestel waar de telegrammen ontvangen worden. (A.)
Ticket, lijst van verkiezingscandidaten. (A.) — Mixed ticket, stembillet
waarop candidaten van beide partijen voorkomen. (A.) — Scratched
ticket, billet waarop slechts eenige der candidaten van een partij staan.
(A.) — Split-ticket, billet waarop candidaten van een partij staan, maar
van verschillende kiesvereenigingen. (A.) — Straight ticket of clean
ticket, billet waarop alle candidaten zijn overgenomen. (A.) — That's
the ticket, zie t h a t. — Ticket scalper, handelaars in de helften van
retourbilletten en het ongebruikte gedeelte van rondreisbilletten. (A.)
—Togthedmcrai(nyo)tke,
stemmen voor de democraten
(of voor een andere partij of op een persoon). (A.) — What's the ticket ?
hoe is het geregeld? wat moet er gedaan worden ?
Tickle. — A regular tickler, iets dat iemand pal zet; een strenge superieur
(leger). — To tickle, in verlegenheid brengen. — To tickle the palm,
omkoopen. (S.) — To tickle the public, het publiek amuseeren. — To
tickle to death, buitengewoon amuseeren.
Tick-tack. — Done in a tick-tack, in een oogwenk gedaan.
Tiddlywink, tenger, nietig. Ook wel tillywink. (S.)
Tide. — Tide-waiters, menschen, die tegen hun overtuiging stemmen.
Tidy, tamelijk goed, niet kwaad, tamelijk. — A tidy fortune, een aardig
kapitaaltje. — Zie ook d o d g e.
Tie, onbesliste partij, wedkamp waaraan partijen van gelijke kracht deelnemen. — A tied house, winkel die door een grossier van alles wordt
voorzien en bestuurd wordt door een door dezen aangewezen chef.
getrouwd (S.) ; verloren, geeindigd. (S.) — Ties must pay,
—Tiedup,
die (in vingt-et-un) evenveel punten hebben als de bankier, moeten
betalen. — To tie up, ergens blijven, logeeren. — Zie ook a p r o n.
Tiff, kwade bui ; kleine twist. — Tiffy, prikkelbaar, slecht geluimd. —
To take tiff, zich om iets kwaad maken.
Tiger, klaplooper ; jongen in livrei die met zijn meester of meesteres
uitrijdt ; een woeste gil na de drie gebruikelijke „hoera's !" (A.)
het Leicester regiment (vroeger 17e reg. infanterie)
—BengalTirs,
(leger). — Tiger-kill, Bier dat in de jungle vastgebonden wordt om
den tijger to lokken. — Zie ook figh t.
Tight, dronken, aangeschoten (S.) ; gierig, vrekkig ; slecht bij kas ; flunk,
ferm, actief. — As tight as wax, zoo gesloten als een pot. — A tight
fit, een nauwkeurige gelijkenis, zie ook f i t. — Blow me tight if, ik
laat me hangen Os; zie b 1 o w. (S.) — In a tight place, in een benarde
19
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positie. (A.) — Tight-fisted, schraperig. — Tight laced, streng moreel,
puriteinsch. — Tight squeeze, een moeilijkheid. (A.)
Tightener, een flunk middagmaal, een groote portie. (S.)
Tike. — A Yorkshire tike, een boerenprengel. — Zie T y k e.
Tile, hooge hoed. (S.) — Having a tile loose, zie loos e.
Timber, boschland. (A.) — A pretty piece of timber, een mooi schip
(zeem.) — Timber merchant, lucifer-verkooper. (S.) Ook spunk-fencer. —
Timber toes, houten been, iemand met een houten been. (S.)
Time. — A high old time, een prettige tijd. — At this time of day, in
den tegenwoordigen tijd, daar waar we reeds zoo ver zijn. — On time,
op tijd. (A.) — To do time, in de gevangenis zitten, voor den tijd
waarvoor men veroordeeld is. (S.) — To have a good of a real good
time, zich uitstekend amuseeren. (A.) — To put a person up to the
time o' day of to a dodge or two, iemand inwijden in wereldkennis,
iemand zeggen wat hem noodig is te weten. (S.)
Tin, geld. (S.) — A tin-pot affair, waardeloos, slecht goed. (S.) — Tintype, daguerrotype. (A.) — Tip up the tin, voor den dag met je geld. (S.)
Tinge, de percentage die bedienden krijgen als zij oud goed verkoopen
(S.) ; zie spif f.
Tinker. — To tinker about, ergens aan knoeien. (S.) — Zie ook curse.
Tinkler, schel. (S.) — Jerk the tinkler, schel eens even. (S,)
Tip, een wenk, inlichting of waarschuwing (S.), zie s t r a i g h t; fooi.
dat is je ware. (S.) — Tip-top, prima, uitstekend, hoog
—That'seip,
aangeschreven. (S.) — Tip-topper, een groote baas, een fijngekleed
heertje. (S.) — To tip the wink, een wenk geven. (S.) — To tip a note,
een liedje zingen. — To tip all nine, (bij 't kegelen) alle kegels omverwerpen. — To tip the brads, the tin, of to tip (up), betalen. (S.) —
Zie ook double, fin en tin.
Tipper, een soort van ale.
Tipperary rifle, een dikke stok van hagedoorn (lersch).
Tipple. — What's your tipple, wat is je geliefkoosde drank?
Tipster, iemand, die geheime informaties geeft omtrent renpaarden en
hun kansen op winnen (sport).
Tit, paard (oud S.) ; minachtende term voor een vrouw ; een vrouw. (S.)
— Tit-bit, lekker hapje, aardig meisje. — Tit for tat, leer om leer. —
To tit up for, er om opgooien.
Tithing. — Tithing house, gebouw, waarin belasting, die in goederen enz.
betaald is, bewaard wordt. (A.) — Tithing man, beambte, die orde
moet houden in de kerk. (A.)
Titivate, opschikken, mooi maken, netjes maken. (S.)
Titley, bedwelmende drank. (S.)
Titus. — Brown Titus, volksnaam voor Bronchitis.
Tizzy, sixpence. (C.)
Toad. — As full of money as a toad is of feathers, slecht .bij kas. (S.)
hij maakt een treurig figuur
—Hesitlkaodupnchigblk,
te paard, (S.) — Toad-eater of tody, paratiet, klaplooper, vleier, kruiperig
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mensch. — Toad in the hole, een soort van vleeschpastei (S.) ; een
wandelend advertentiebord. (S.) — Zie ook b i g.
Toast. — Cobbler's toast, boterham aan den drogen kant geroosterd en
warm gegeten. — Cheese-toaster, toasting-fork of toasting-iron, zie c h e e s e.
To have anyone on toast of on the half shell, zie h a 1 f.
Tobacco, Italiaansche leening door de tabak gegarandeerd (beurs). —
Zie ook queen.
Tobogan, een slede, waarin men van hellingen afglijdt (Canada), zie co as t.
Toboganer of toboganist, iemand die van zoo een slede gebruik maakt. (A.)
Toby, de landvveg. (C.) — High toby, hoofdweg. (C.) — Low toby, zijpad
(C.); zie drop.
Toby and his dog, twee onafscheidelijke vrienden.
Tod, een glaasje sterken drank, toddy. (A.) — Tod-stove, kachel, waarin
klein hout gebrand wordt (A.) ; een groote kachel voor gelagkamers
etc. (A). — To like one's toils, van een slokje houden. (S.)
Toddle. — To toddle, familiaar omgaan met (5) ; waggelen, loopen. (5).
Toe. — The toe army of the toeys, de infanterie (leger S.). — To toe,
schoppen. (S.) — To toe a line, zich in 't gelid stellen. (S.) — To toe
it, dansen. (S.) — To toe the mark of the scratch, zie s c r a t c h. —
To turn up one's toes, sterven. (S.)
Toff, fat, modegek, aristocraat. (S.) — Toffs, demi-mondaine. (S). —
Tofficky, opgeschikt. (S.) — Toffishness, fatterigheid. (S.)
Toffy, zie taffy.
Tog, jas. (C.) — Toggery, opschik, kleeren. (S.) — Togs, kleeren. (S.)
Togged out in his best, op z'n Zondagsch gekleed.
Token. — By the same token, bovendien, evenzoo, ter zelfder tijd.
bovendien. — Token money, pasmunt, ook Bungtown.
—Morebythkn,
Told out, ongeschikt om verder aan den strijd deel te nemen; onbemiddeld. (S.) — Ook pumped out.
Tolbooth, gevangenis. (S.)
Tom, brandewijnvat, jenever. (S). — After Tom, na sluitingstijd (Oxford
Univ.). — Great Tom of Lincoln, een groote klok in Lincoln. — Mighty
Tom of Oxford, de groote klok te Oxford. — Long Tom, een groote
waterkan. -- Old Tom, oude sterke jenever. — Tomboy, wildzang,
brutale meid. — Tom, Dick and Harry, de groote menigte, de eerste
de beste. — Tom dog, reu (W. A.). — Tom Fool, gek, nar. — Tomfoolery, onzin, flauwe praatjes, dwaze opschik. — Tom Fool's colours,
rood en geel. — Tom Long, zie c a r r i e r. — Tom Lony, sufferd, sul.
— Tom Noodle, gek, dwaas. — Tom Tailor, een kleedermaker.
luilekkerland, een denkbeeldig terrein, waar de
—Tomidler'sgun,
kinderen goud en zilver voor het oprapen hebben. — Tom Tiller, man
die onder de pantoffel zit. — Tom Topper of Tom Tug, jolleman. —
Zie ook Jerry.
Tomb. — The Tombs, gevangenis in New-York. (A.) — Tomb's lawyer,
een soort van zaakwaarnemer, die onder misdadigers practizeert (A.) ;
zie s h y s t e r. — Tombstone, bank-van-leening-briefje. (S.)
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Tommy, brood, proviand (S.) ; ruil van arbeid voor goederen in plaats
van voor geld. (S.) — That's the Tommy, dat is je ware, zie t h a t.
de Engelsche soldaat. — Tommy-bag, boterhammenzak
—TomyAtkins,
(werklieden). — Tommy Dodd, degeen die, volgens afspraak met zijn
makkers, moet winnen of verliezen bij een spel. (S.) — Tommy master,
iemand, die zijn werklieden geheel of gedeeltelijk met goederen betaalt.
Tommy shop, zaak van een tommy master ; bakkerswinkel. (S.) —
Tommy tit, fijn heertje. (S.) — Tommy rot, zie r o t.
Tonans. — Delirium Tonans, zucht tot zwetsen, pochen, schreeuwen.
Toney, tot den goeden toon behoorende. (S.)
Tongue. — To give tongue, voor den dag komen met wat men te zeggen
heeft. — To keep a civil tongue in one's head, niet brutaal worden.
bepraten, overschreeuwen, schelden (A.). — With one's
—Totngue,
tongue in one's cheek, spottend, ironisch.
Tonnage car, goederenkar. (A.)
Tony over, een soort van balspel onder jongens. Ook Anthony over. (A).
Tool, een k]eine jongen die naar binnen geschoven wordt om voor de
dieven de deur te openen. (C.) — A poor tool at, onhandig onbedreven
in. — Tooler, zakkenroller. (C.) — To tool a coach, een rijtuig besturen
(speciaal van een heer gezegd die het voor zijn pleizier doet.)
Tooth. — Old in the tooth, oud, bejaard (S.) — To take the bear by the
tooth, zich noodeloos in gevaar begeven. — Tooth and nail, met kracht en
macht. — Tooth-carpenter, dentist. (A.) — Tooth music, kauwen. (S.)
bewoners van Arkansas. (A.) — Zie ook c o 1 t, e y e,
—Tothpicks,
spite en teeth.
Tootle. — To tootle up, verzamelen. (S.)
Tootsies, voetjes van dames of kinderen. (S.) Ook Tootsicums en tootleums.
Top. — At the top of the tree, aan 't hoofd van zijn yak of beroep staande ;
een eerste plaats innemende. — On top of dirt, zie d i r t. — The top
of the morning to you, goeden morgen. — This tops everything, dit
overtreft alles. — To sleep like a top, slapen als een roos. — To top one's
boom, weggaan, zich uit de voeten maken, zie b o o m. — To top the
glim, het licht uitblazen (zeem.). — Top-dressing, de inleiding van een
verslag, die met grootere letter gedrukt is (journalistiek). — Top-hat,
hoogehoed, zie c a t. — Top-heavy, dronken. — Top-light, oog (zeem.).
het hoogste punt; (adj.) prima, uitstekend. (A.) — Topped,
—Topntch,
opgehangen, ter dood gebracht. (S.) — Top-sawyer, groote Piet, hooge
baas. (S.) — Top-up, glaasje tot besluit genomen.
Topper, hooge hoed, zie c a t ; iemand of iets buitengewoons ; slag op het
hoofd (S.) ; tabak die onder in de p u p blijft zitten, sigaren-eindjes (S.),
zie o 1 d.
Top-ropes. — A display of the top-ropes, buitengewoon vriendschapsbetoon dat zich uit in woorden en beloften. — To sway away on all
top-ropes, verkwistend, losbandig leven. (S.)
Tormentor, groote ijzeren vork door scheepskoks gebruikt (zee.) —Tormentor
of cat-gut, vioolspeler (schertsend). — Tormentor of sheep skin, tamboer.(S.)
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Torpids, de mindere race-booten te Oxford ; kleinere roeiwedstrijden.
Toshers, dieven, die het koper onder de schepen in de Thames wegstelen (S.) ; studenten die op kamers wonen. (S.)
Toss. — A toss-up, een weifelende kans. — To toss off, haastig drinken.
—Totsup,
er om opgooien, door 't toeval laten beslissen.
Tot, klein glaasje drank. (S.) — To tot-up, optellen. (S.)
Tote. — To tote, dragen (A.); de wacht hebben, uitkijken. (zeem.)
—Totefair,
eerlijk behandelen ; oprecht handelen.
Tother, samentrekking van the other of that other.
Touch, fool. (S.) — In touch, over de grenzen van de speelplaats (voetbal.) — No touch to, Diet te vergelijken met. — To touch bottom, het
ergste weten. — To touch it off to the nines, het er zeer mooi af brengen, zeer knap, fraai of handig doen. (A.) — To touch persons off, ze
de baas af zijn, te knap zijn voor anderen. — To touch up, een paard
met een kleine zweepslag aanzetten ; lets een weinig verbeteren.
—Touchandg,
op 't kantje af. — Touched, aangestoken (v. vruchten
enz.) — Touchy, prikkelbaar, kribbig.
Tough, ruwe kerel, woesteling (A.) ; hard, moeilijk, streng ; ruw, woest,
moorddadig. (A.) — A tough 'un, een kolossale leugen. (S.)
Touse, drokte, kabaal, ruzie. (A.)
Tout, sport-agent; iemand die klanten lokt ; spion. (S.) — To tout, bespionneeren ; klanten aanroepen; sportgeheimen trachten te ontdekken. (S.)
Tow, geld. (A.) — Tow-headed, roodharig (S.), zie c a r r o t. — Tow pows,
grenadiers. (S.)
Towel. — Towelling, standje ; pak slaag. (S.) — To towel, afranselen. (S.)
Town. — Town and Gown, zie g o w n. — Town-lout, in Rugby school :
scheldnaam voor jongens die bij hun ouders in de stad wonen.
—Township,
een district dat onder een graafschap behoort, en dat zekere
rechten heeft omtrent het behandelen van eigen aangelegenheden. (A.)
Towzery gang, een bende die verkoopingen houdt van waardelooze artikelen, waarbij de prijzen worden opgejaagd ; zie Peter Fun k.
Track, het spoor van een mensch of een dier (A.) ; weg, pad (A.) ; de vaste
spoorlijn. (A.) — To cover up one's tracks, zich verborgen houden.
(A.) — To have the inside track, zie i n s i d e. — To make tracks (A.),
zie m a k e. — To take the back track, zich uit de voeten maken, zie
ook t a k e. — To track up the dancers, een ladder oploopen. (C.)
Trade. — A trade, een koop. (A.) — To trade, ruilhandel drijven. (A.)
voor den mal houden ; wedden op. (S.) — Two of—Totraden, a
trade, twee menschen in 't zelfde vak of beroep.
Tradesman, een baas in zijn yak. (S.)
Trail, spoor van een dier. (A.) — To trail off, verflauwen, langzamerhand
minder worden,
Train. — A regular train, een gewone trein. (A.) — To train it, per
trein gaan. — Trainer, een schutter die geoefend wordt. (A.)
Trampoose, rondslenteren. (A.). Ook to trapes of trapesing.
Traneen. — Not worth a traneen, geen duit waard.
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Transit, een weg die door een landstreek leidt. (A.)
Translator, schoenlapper, die half versleten schoenen opkoopt en vernieuwt, om ze als nieuwe weer te verkoopen (S.); politieke tinnegieter.
(S.) — Translators, opgeknapte oude schoenen. (S.)
Transmogrify, metamorphoseeren. (S.)
Transpire, gebeuren, plaats hebben, voorvallen. (A.)
Trap, een rijtuig, „karretje". (S.) — The traps, de politie. (C.) — To
understand trap, zijn weetje weten. — Traps, kleeren, bagage, goederen.
(S.) — Up to trap, uitgeslapen, slim.
Trapesing, zie t r a m p o o s e.
Trash. — Poor white trash, naam door de negers aan de armste soort
blanken gegeven. (Z.-A.) — To trash a trail, een spoor uitwisschen. (A. S.)
Traveller. — To tip the traveller, bedriegen, beetnemen. (S.) — Traveller,
vagebond. (C.) — Traveller's license, overdrijving, (als door reizigers
in hun verhalen).
Traverse table, spoorweg-draaischijf. (A.)
Tree. — To be treed, in een moeilijke positie gebracht zijn. — To tree,
een schuilplaats zoeken in een boom (A.) ; in 't nauw drijven. — Tree
molasses, stroop gemaakt van den suiker-ahorn. (A.) — Tree sugar,
suiker van dien boom. (A.) — Up a tree, in de klem, in 't nauw. —
Up the tree, volstrekt niet in tel, niet zoo dat het of hij in aanmerking
komt. — Zie ook t o p.
Trencher. — A good trencher man, een flunk eter. — Trencher cap,
vierkante studentenbaret. — Trencher friend, klaplooper, tafelschuimer. — Trencher knight, smulpaap, vrijer, die komt ter wille van de
lekkere hapjes die hij krijgt, zie k nigh t.
Triangle. — The triangle, strafbank (gevangenis). — Triangles, delirium
tremens. (S.)
Trice. — In a trice, in een oogwenk.
Trick. — Don't come your tricks here, je hoeft hier je streken niet te
probeeren. — To know a trick worth two of that, uitgeslapen zijn, een
beter kunstje kennen. — To trick out, opschikken, versieren. — Tricks,
gereedschap. (S.) — Tricksy of trig, netjes, opgeschikt, in de puntjes.
—Uptoricks,
slim, geslepen.
Trike, verbastering van tricycle, driewieler, zie b i k e.
Trimming, pak slaag. (S.) — Trimmings, alles wat behoort tot het
benoodigde bij of versiersel van een gerecht, speciaal bij schapebout,
zie swarry.
Trip. — Cheap trippers, menschen die op koopjes loopen. — To catch
tripping, op een domheid betrappen. — To trip (up), doen tuimelen. (P.)
Tripes, de maag, de buik. (S.)
Trojan, flunk, dapper mensch. — Like a Trojan, dapper, heldhaftig.
Troll, een groot schepnet. (A.) — Trolley, electrische tram. (A.)
Trooper, cavallerist, cavalleriepaard (leger) ; transportschip.
Trot. — I had a little trot, ik heb een eindje gewandeld. — To trot out;
laten zien, in gezelschap brengen, aan het licht brengen waartoe deze
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of gene in staat- is; beetnemen tot vermaak van een geheel gezelschap.
de prijzen opjagen. (S.)
—Totrup,
Trotter, kleerenmakersbediende, die rondgaat om orders op te nemen.
(Univ.) — Sheep's trotters, gekookte schapenpootjes. (S.) Ook trotters. —
To shake one's trotters, wegloopen. (S.) — Trotter cases, schoenen.
(S.) — Trotters, voeten. (S.)
Trouble. — In trouble, in de gevangenis. (C.)
Trousers builder, kleerenmaker. (S.)
Truck, hoed (zeem.) ; onbewerkte grondstoffen. (A.) — Old truck,
oude rommel. (S.) — Trucks, broek. (S.) — To truck, ruilen, verruilen. (S.)
Trump, een kapitale vent, een uitstekende kameraad. — To be put on
one's trumps, zich in verlegenheid bevinden. — To hold trumps, zeker
zijn van de overwinning. — To play one's trump card, zijn hoogste
troef uitspelen, al zijn kracht toonen. — To turn up trumps, goeden
uitslag hebben, zeer nuttig blijken te zijn. — To trump up, met een
slecht doel bedenken (een verhaal, aanklacht, enz.).
Trumpeter. — Your trumpeter is dead of you are your own trumpeter,
gij verkondigt uw eigen lof.
Trunks of trunk hose, kniebroek (theater).
Trust, een combinatie van handelaren ten einde den prijs te dwingen
(A.); zie ring.
Try. — To try it on, trachten iemand beet te nemen.
Tub, ochtendbad. — A tale of a tub, een ongelooflijk verhaal. — To
throw a tub to a whale, een gevaar afleiden, zijn vijanden om den tuin
leiden. To tub, een morgenbad nemen. — Tubbing, oefening van
een dubbel stel roeiers voor de wedstrijden. — Tubs, dubbele stellen
roeiers, die zich samen oefenen voor de races (sport) ; boterhandelaar.
(S.) — Tub-thumper, predikant, spreker. (S.) — Tub-thumping, redevoeringen houden, prediken. (S.)
Tuck. — Vruchten, pasteien, gebak (schooljongens). — I'll tuck him up,
ik zal hem voor goed genoeg geven. — It was nip and tuck with us,
het was een strijd op leven en dood. — To tuck into, gaan eten, flunk
smullen van (S.). — To tuck out, zich zat eten (S.). — To tuck up,
opbinden ; ophangen. (S.) — Tuck-in of tuck-out, flunk maal, feestmaaltijd,
pretje. (S.) — Tuck-shop, koekebakkerswinkel (schoolj.).
Tucker, voedsel. (S.) — In best bib and tucker, op z'n Zondagsch. —
Tuckers, bewoners van North-Carolina (A.) ; zie t a r.
Tucket, onrijpe aar van mars. (A.)
Tuft, edelman, student van hooge afkomst. — Tuft hunter, iemand,
die zich voor menschen van hooger afkomst buigt, hen vleit en zich
bij hen tracht in te dringen.
Tug, student van Eton. — The tug of war, het moeilijkste gedeelte
van den strijd (P.) ; zie G r e e k.
Tulip. — My tulip, zie fl i c k.
Tumble. — I couldn't tumble to it, ik kon 't niet verstaan, begrijpen. (S.) —
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To tumble across anyone, iemands weg kruisen. — To tumble to pieces,
voorspoedig bevallen. (S.)
Tump. — To tamp, gedood wild naar huis sleepen. (A.) — Tump-line,
banden, waarmee een kruier een last op zijn rug vastsjort. (A.)
Tunding, pak slaag (Winchester School).
Tune. — The tune the old cow died of, raad in plaats van huip. Zie ook
c o w. — To the tune of, tot een bedrag van.
Tunkers, een politiek-godsdienstige secte van doopers in Ohio.
Tans, kleine zilveren bekers in Pembroke College, Oxford.
Tuppenny, hoofd. (S.) Zie t w o p e n n y.
Turf. — The blue ribbon of the turf, de Derby-wedrennen. — The turf, de
renbaan; zij die een beroep maken van weddenschappen op de baan. —
The turf metropolis, Newmarket. (S.) — Turfing, onder den blooten
hemel slapen. (S.) — Turfite, sportliefhebber, ook turf-man.
Turk. — To turn Lurk, aanmatigend en prikkelbaar worden.
Turkey. — A turkey hung with sausages, een wethouder in ponteficaal.
(S.) — Turkey merchants, handelaren in gesmokkelde zijde (S.);
poeliers. (S.)
Turn. — To a turn, precies, juist zooals men het hebben moet, zie T. —
To be turned a certain age, boven een zekeren leeftijd zijn. — To give
one a turn, iemand naar maken ; een handje helpen. — To turn a penny,
zie penn y. — To turn a turtle, van 't paard vallen ; met een roeiboot
onislaan (sport.) — To turn in, naar bed gaan. — To turn it up, wegloopen, er van door gaan, van betrekking of woonplaats veranderen. (S.)
zijn partij verlaten, tot de tegenpartij overloopen. —
—Toturne'sca,
To turn oneself about, er weer (geldelijk) bovenop komen. — To
turn out, blijken te zijn ; opstaan (uit bed). — To turn out in the cold,
wegjagen uit een aangename positie, afwijzen. — To turn tail, weggaan. — To turn the corner, een kritiek punt of tijdstip passeeren, ten
goede veranderen. — To turn up, blijken te zijn, onverwachts gebeuren
of voorkomen ; misselijk maken. (S.) — To turn up the wrong card,
falen, mislukk en. — Turncoat, politieke renegaat. — Turned over,
opnieuw moeten voor 't gerecht komen wegens gebrek aan bewijs. (S.)
door de politie vastgehouden en onderzocht worden;
—Turned-p,
vrijgesproken worden. (S.) — Turner, gymnast. (A.) — Turn-out, voorkomen ; paard en rijtuig. — Turn-over, leerling, die, als zijn eerste
meester gestorven of gefailleerd is, bij een tweede zijn leertijd
beeindigt. — Turnspit dog, iemand, die al 't werk doet, zonder van
de resultaten mede te genieten. — Turn up, straatgevecht, een buitenkansje. (S.)
Turnip, ouderwetsch groot horloge. (S.) — Turnip paced, met witblond Naar. (S.)
Turpentine State, North Carolina. (A.).
Turps, in plaats van turpentine oil. (S.)
Tusheroon, vijf-shilling stuk. (C.) Ook bull, cartwheel, caroon, coachwheel,
wheel. (S. & C.)
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Tutor, Universiteits-beambte die de studenten hun kamers aanwijst, de
rekeningen contrOleert enz.
Tweedledum and tweedledee, lood om oud ijzer.
Twelve. — To be christened by twelve godfathers, door de jury schuldig
bevonden worden, zie godfathers. — Twelver, een shilling. (S.)
Twice laid, gerecht van koude visch en aardappelen. (Zeem.) Ook
fish-fosh.
Twig. — In twig, goed gekleed. (S.) — Prime twig, in goeden toestand,
in den besten luim. (S.) — To twig, vatten, begrijpen, verstaan (S);
gadeslaan, bespieden. — Zie ook h o p.
Twist, mengsel van cognac en jenever (S.); eetlust, vraatzucht. (S.)
—Tospinatwer,
liegen alsof 't gedrukt is. (S.) — Twister, verzonnen verhaal ; woordverdraaier; moeilijk vraagstuk ; verbazend
koude dag; bal met een draai geworpen (cricket). — Twistical,
lastig, niet meegaand ; slingerend, bochtig; van niet zeer goede reputatie,
oneerlijk, onoprecht. (A.) — Twisting, pak slaag ; groot verdriet.
(S.) — Twisting the lion's tail, het geduld der Engelschen opnieuw
beproeven.
Twitchety, zenuwachtig, onrustig. (S.)
Twitter. — All in a twitter, opgewonden, verschrikt. (S.) — To twitter,
in zenuwachtigen toestand verkeeren. (S.)
Two. — In two twos, in een oogwenk. — Two eighteener, man die sterk
leeft of vrouw die zeer geemancipeerd is. (A.) — Two-eyed steak, zie
Billings gat e. — Two-faced, onoprecht. — Two-handed, ferm met
zijn handen terecht kunnen. — Two-handed game, iets waarbij de kansen
tamelijk wel gelijk staan. — Two to one, het uithangteeken van een
pandjeshuis, drie gouden ballen (S). — Two upon ten of two 'pun ten,
waarschuwing aan bedienden gegeven, als de chef of een der confraters
vermoedt dat er een lief in den winkel is. Het beteekent: two eyes
upon ten fingers. Vaak aangeduid door een strookje papier waarop
£ 2: 10 : 0 staat. Zie ook s h a r p. — When two Fridays come together,
nooit. — Zie ook bow, cherry, game, put, T. Y. C., trade,
thing en up.
Twopence. — To want twopence in the shilling, niet goed bij 't hoofd
zijn, zwak van hersenen zijn.
Twopenny, hoofd, zie t u p p e n n y. (S); bier dat voor een dubbeltje per
quart verkocht wordt. — Twopenny-halfpenny, gering, min, onbeteekenend. — Twopenny hops, zie penny. — Twopenny rope, slaaphuis
waar vagebonden voor 10 cent een ligplaats krijgen, op zeildoek gespannen over touwen. (S.)
Tyburnia, het gedeelte van Londen omvattende Portman Square en
Grosvenor Square.
Tyke, hond, rekel; Yorkshireman. (S.)
Type-sticker, zetter. (A.) Ook typo. (A. en S.)
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U.
U. P., United Presbyterian Church van Schotland.
Ugly, kwaadaardig, lastig, slecht gehumeurd, slecht, haatdragend. (S.)
een lastig heerschap.
—Anuglycstomer,
Ullage, diefstal (dokwerkers). — tillages, restantjes wijn in de glazen of
flesschen na een feestmaal (kellners).
Unbleached American, neger. (A.) Ook darkey.
Uncle, pandjeshuishouder, ook my uncle. — Don't come the uncle over
me, sla niet zoo'n hoogen toon tegen mij aan, ga uw recht tot verwijten
of straffen niet te buiten. — Uncle Sam, zie S a m. — Uncle Sam's crib,
de nationale schatkist. (A.)
Unconscionable, zeer groot, enorm, kolossaal. (A. S.)
Undecideds, onbeslist gebleven proefritten. (sport.)
Undergrad, verkorting van undergraduate, student.
Underground railway, smokkelarij (A.) ; slinksche handelwijze. (A.)
Underpinners, beenen. (A. S.)
Understandings, voeten, schoenen. (S.)
Understudy, zie s t u d y.
Unfellowship (To), uit de kerkelijke gemeente verbannen. (A.)
Unfledged, naakt; onrijp, „groen", onnoozel.
Unfortunate, prostituee. (S.)
Ungetatable, onbereikbaar, ongenaakbaar. (A.)
Unicorn, drie paarden, waarvan twee naast elkaar en een vOOrgespannen,
zie spike team.
Universalization, algemeene verspreiding bewerken.
Unload. — To unload stock, van zekere effecten, aandeelen of goederen
alles verkoopen wat men heeft. (A. heurs).
Unlocated, niet door een landmeter opgenomen en officieel afgebakend. (A.)
Unmentionables, unutterables, unwhisperables, zie indescribable s.
Untruther, leugenaar, praatjesmaker.
Unwashed. — The great unwashed, het proletariaat.
Up. — All up, verloren, uit, niets meer aan te doen. — He is up, hij
gaat een redevoering houden. — Ladislas with B. up, Ladislas met B.
als jockey. (sport.). — Not up to much, niet veel zaaks, onbruikbaar.
zij sprong op en zei het haar. — To be
—Sheup-fotandlrs,
had up for, voor 't gerecht gebracht worden wegens. — To go up the
country, verder het land binnen dringen. (A.) — To up, opstaan.
—Toupjib,
zich haasten (zeem.) — Up and about, op en in beweging,
aan 't werk. — Up and dust, maak voort, haast je wat. — Up ended,
onderste boven gekeerd (zeem.) — Up sound, van de zee gekomen.
(A. zeem.) — Ups and downs, voor- en tegenspoed. — Up to a thing
or two, slim, bij de pinken. — Up to biz, uitgeslapen, bij de hand. — Up
to one's gossip, wël zoo slim als degeen die tracht je beet te nemen. (S.)
—Uptoslum,
knap in diefstal en schelmerij. (S.) — Up' to something,
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iets in zin hebben, in 't schild voeren. — Up to the eyes, geheel en al,
ten voile. — Up to the hub, geheel en al, zoover mogelijk, ten voile.
wat is er aan de hand? — Zie ook h u b, k n o c k e r,
—What'sup?
monkey, mark, snuff, spout en tree.
Upper. — Upper Benjamin of Benjy, overj as, winterjas. (S.) — Upper
crust, de aristocratie. Ook upper ten, upper ten thousand en upper
tendom. — Upper loft, upper storey of story of upper works, het
hoofd. (S.)
Uppish, hoogmoedig, aanmatigend, verwaand, opgeblazen. — Uppishness,
opgeblazenheid, trots.
Upset. — Upset price, inzet bij een verkooping.
Upsides. — To be upsides with a person, op gelijken voet staande met.
Upstairs. — To kick a person upstairs, iemand met geweld in een hoogere
positie krijgen ; een onpopulair staatsman een titel geven, waardoor hij
in 't Hoogerhuis moet plaats nemen ; een hoogere maar onbeduidende
betrekking geven.
Urson, boomegel. (A.)
Urubu, zwarte gier. (A.)
Use. — To have no use for anything, ergens niet van houden (A.) ; iets
niet gebruiken. — Used up, uitgeput, vermoeid ; bankroet, overwonnen,
verpletterd. — User, verbruiker, consument.
Usquebaugh, whiskey (Iersch); drank bestaande uit spiritualièn, rozijnen,
kruiden enz.
U•ster, in plaats van used to, was gewoon. (A.)
Utter, buitengewoon goed of slecht, mooi of leelijk, enz. (S.)

V.
V, vijf dollars. (A.)
Y. C., Victoria Cross, een eereteeken voor krijgsverrichtingen.
Yacher, (er = ee), veehouder. (A.)
Valedictory, verkorting van valedictory address, een redevoering gehouden
bij het begin van het jaar door een der studenten die een graad heeft
behaald en afscheid neemt. De student heet de valedictorian. (A.)
Valise, valies. (A.)
Vamoos, vamos, vamous of vamoosh, weggaan, zich uit de voeten maken.
(A. en S.) — Vamoos the ranch, pak je weg. (A.)
Vamp, verpanden (S.) ; vervalschen (S.) ; slecht doen (S.) ; verstellen.
(S.) — Vamps, oude of gestopte kousen. (S.)
Vandemonian, gedeporteerde. (Austral.)
Vanity. — One's vanity, iemands geliefkoosde drank.
Vaquero, veehoeder. (A.)
Tardy, verbastering van verdict, meening. (S.)
Varmint, verbastering van vermin, een hinderlijk dier ; ook een scheldnaam
voor dieren of menschen, deugniet. (S.)
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Tarsal, verbastering van universal, algemeen. (S.)
Varsity, verbastering van University.
Velvet, tong. (S.) — Cotton velvet of velveteens, jachtopziener. (S.)
Vendue, publieke verkooping. (A.)
Vengeance. — With a vengeance, fameus, kolossaal, krachtig.
Venice of the West, Glasgow.
Vert, verbastering van pervert of convert, tot een ander geloof overgaan
meestal tot het Katholicisme. (S.)
Vest, vest (A. en kleerenmakersterm). — Pull down your vest ! houd je
bedaard! (A.)
Testa, waslucifers.
Vet, verkorting van veterinarian of veterinary surgeon, veearts.
Veteran, soldaat, die na volbrachten diensttijd, opnieuw teekent. (A.) —
To veteranize (of ise), opnieuw dienst nemen. (A.)
Vic, volksnaam voor Victoria Theater, Londen.
Vicar of Bray, (politieke) weerhaan, iemand die zijn opinie opoffert aan
zijn belangen.
Victualing office, de maag. (S.)
Vim, kracht, energie, flinkheid. (A. en S.)
Virginia. — Virginia end, het breede gedeelte van een ham, zie M a r y1 a n d. (A.) — Virginia fence, een zigzag loopende heg. (A.) — To walk.
a Virginia fence, dronken zijn. (A.)
Virgins, Virginia new funded stock. (Beurs).
Vital statistics, statistieken van geboorte- en sterftegevallen. (A.)
Volley, het terugslaan van den hal bij tennis en dergelijke spelen voor
hij den grond geraakt heeft. Gebeurt dit terugslaan dadelijk nadat de
bal den grond geraakt heeft, zoo beet het half-volley.
Volume. — To speak volumes, zeer belangrijk zijn; belangrijke getuigenis
afleggen voor ; veelbeteekenend zijn. (P.)
Vote. — To vote, verklaren to zijn.
Voucher. — To force the voucher, het publiek op weddenschappen geld
afzetten en zich daarmee uit de voeten maken. (S.)
Vowel. — To vowel a debt, een schuldbekentenis (I. 0. U.) geven voor
een schuld. (S.)
Voyageur, Canadeesch schipper.

W.
Wabash, bedriegen, afzetten. (S.)
Wad, geld. (A.)
Waddle. — To waddle out of the alley, schorsing van betaling aanvragen
(Beurs); zie alley en lame duck.
Wag. — How wags the world ? hoe staat 't Leven? — To wag it, stukjes
draaien (school).
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Wagabone, verbastering van vagabond (vulgar.).
Wager. — Wager boats, booten in roeiwedstrijden gebruikt (sport). —
Wager course, gemeten en vastgestelde baan (sport).
Wages. — The wages of sin, de flood. (P.) — To earn the wages of sin,
gehangen worden. (S.)
Wag(g)on, plat karretje waarop goederen vervoerd worden aan spoorwegstations enz. (A.)
Wain, wagen. (A.)
Wait, pauze (theater). — Zie ook dead man's shoe s.
Wake of waken, zie passenger en snakes.
Wal, in plaats van well. (A.)
Wale, striem, ook weal.
Walk. — It walks into my money, dat maakt een gat in mijn beurs.
iemand zijn ontslag geven. — To receive
—Tomaken?tlSpish,
one's walking papers, of walking ticket, zijn ontslag krijgen. — To walk,
langzaam rijden. — To walk into a man, iemand een flunk standje
maken ; aanvallen. (S.) — To walk into food, zich stevig te goed doen
aan een kost. (S.) — To walk into of round one, iemand de baas of
zijn. Ook To have the bulge on one. — To walk on one's shoestrings of
on one's uppers, aan lager wal zijn. (A.) — To walk over of over the
course, een gemakkelijke overwinning behalen ; in de politiek: gekozen
worden zonder oppositie. — To walk round it, er omheen draaien,
geen eind maken aan zijn verhaal. — To walk Spanish, er van door
gaan (zeem. S.) — To walk the chalk line, zich eerlijk en netjes gedragen. — Zie ook c h a 1 k. — To walk the hospitals, in de medicijnen
studeeren en daarvoor de gasthuizen bezoeken. — To walk through
one's part, zijn rol opzeggen, zonder actie of voordracht en niet in
costuum (theater); doen wat men te doen heeft op lustelooze en onverschillige wijze. — Walking clerk, jongste bediende. — Walking gentleman
of lady, acteur of actrice, die weinig of Diets te zeggen heeft, maar het
voorkomen moet hebben van een beer of een dame (theater). — Walking ticket, ontslag. — Walk over, gemakkelijk behaalde overwinning;
verkiezing gewonnen zonder tegenstand. — Walk your chalks, pak je
weg! — Zie ook chalks en plan k.
Walker. — Walker of _Hookey Walker, uitroep van ongeloof; maak dat
Zie s tree t.
een ander wijs. — To go by Walker's bus, loopen.
Walkist, beroeps-wandelaar (A. en sport).
Wall. — To go to the wall, het onderspit delven sterven (S.); achteraf
gezet worden. — To push to the wall, overwinnen, verpletteren. — To
take the wall of, de baas worden. — Wall flowers, meisjes op een bal
die geen dansers krijgen, muurbloemen, kleeren, die bij een uitdrager
aan de deur hangen. (S.) — Wall Street, het middenpunt van de
tinancieele zaken in New-York; vandaar: de effectenmarkt, de handelswereld. (A.)
Wallabee of wallaby (een snort van Kangoeroe.) — To go on the wallabee
track, het land afreizen om naar werk te zoeken. (Austral. S.)
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Wallop. — Box-walloper, reizend prediker. (A.) — Dog-walloper, baliekluiver. (A.) — To wallop, afranselen. — Walloping, pak slaag ; groot,
kolossaal.
Waltz. — To waltz through, zonder de minste moeite doen.
Wamble-cropped, vernederd, een toontje lager gestemd. (A.)
Want, kleine advertentie voor gevraagde of aangeboden betrekking enz.
(A.) —1 want to know !, uitroep van verwondering ; wel, wel !, wat je
zegt ! — He is wanted, de politie zit hem achterna.
Wapper, groot, sterk mensch; groote leugen.
Wapping of whopping, zeer groot, groot en sterk.
War. — To be on the war path, druk bezig zijn, zaken te doen hebben. —
War-horse, politiek ijveraar. (A.) — War-paint, opschik, gala-costuum,
groot tenue.
Ware hawks ! pas op. Ook 'ware wheat.
Warm, welgesteld, rijk. — A warm reception, een hartelijke ontvangst (P.) ;
hevige tegenstand, onvriendelijke ontvangst. — He'll get it warm, hij
zal er duchtig van langs krijgen. — I'll warm his jacket for him, ik zal
hem ferm afranselen. — To get of to have a warm, zich warmen. —
To make it warm for a person, iemand het level' verzuren, — To warm
one's cockles, jets warms drinken, zie ook co c k le s. — Warming pan,
plaatsvervanger, iemand die tijdelijk een plaats vervult, tot een ander
er toe benoemd wordt. -- Warming pan rector, geestelijke die de
betrekking tijdelijk waarneemt. Ook spouter, of white cholar. (S.)
Wash. — He is thoroughly washed out, hij is totaal uitgeput ; er is geen kracht
of pit meer in hem. — It won't wash, dat gaat niet op, dat eischt te
veel van ooze lichtgeloovigheid. — Washerlady, waschvrouw. (A.)
het laten noteeren van verkoopen tegen hoogen koers, die in
—Washing,
werkelijkheid niet zijn afgesloten, voor speculatieve doeleinden. (A. beurs.)
— Washy, slap, verwaterd.
Watch. — Watch and seals, schapekop en ingewanden. (S.) — Watchdog
of civilization, de journalistiek. — Watchmaker (in a crowd), zakkenroller die horloges steelt. (C.)
Water. — It does not hold water, 't houdt geen steek. — The father of
waters, de Mississippi. Ook de Ira w add y. — To be for all waters,
van alle markten thuis zijn. — In deep water, in een moeilijke positie. —
The big waterhole, de bedding der zee, de oceaan. — To water stock,
het aantal aandeelen eener maatschappij verhoogen. (Bears.) — The
waterworks, urine-organen ; tranen, ook the waterpumps. — Water
bewitched, slappe thee. — Water-bobby, agent van de waterpolitie. (S.)
een soort van meelballen. (S.); verschillende soorten van
—Water-dogs,
salamanders (A.) ; kleine wolken. — Water-gunner, kanonnier bij de
vloot. — Waterlot, bouwterrein dat onder water staat. (A.) -- Waterman, blauwe zijden zakdoek (sport.) — Waterwitch, iemand die beweert
water onder den grond te kunnen ontdekken met behulp van een hazeltak. (A.) — Waterscape, schilderij dat een watertooneel voorstelt.,—
Watery headed, grienerig.
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Wax, woede. (S.) — To wax, aanvallen. (S.) — Waxers, wassenbeelden. (S.) — Waxy, kwaad, toornig (S.) ; stijf, opgeprikt. (S.) : schoenmaker. (S.)
Way, beroep, vak. (S.) — A Yorkshire way-bit ; een heel eind. — In a
way, overstuur, opgewonden. — To be by way of being, behooren tot de
klasse van, kunnen gerangschikt worden tot. — To keep some way on,
aan den gang houden, vooruit blijven. — To take a way, een aanloop
nemen. — Way-station, tusschenstation. (A.) — Ways, afstand. (A.)
Wayward sisters, de Zuidelijke Staten. (A.)
Wayzgoose, een jaarlijksche maaltijd van alle employes in een drukkerij,
ook wel van alien die aan of voor een courant werken.
Weak. — Weak-kneed Christian of Politician, niet flunk, niet degelijk, onstandvastig, onbetrouwbaar Christen of politicus. — To weaken, zwak
worden, zwichten. (A.)
Wear. — To wear the belt, een baas, matador zijn in. (A.) — To wear
the king's coat, soldaat zijn. — Zie b r e e c h e s.
Weasel, bewoner van Zuid-Carolina.
Weather. — How do you weather the breeze? hoe gaat het? (zeem.)
iemand de baas of worden. —Togethwar-fpeson,
—Tohave
of to keep one's weather-eye open, zich niet laten verschalken,
op zijn hoede zijn. — To weather a point, door volharding een Joel
bereiken, zijn wil doordrijven. — To weather one's difficulties, zich er
doorheen slaan. — Weather breeder, een mooie dag weer in een slecht
jaargetijde, die meestal door bizonder leelijk weer gevolgd wordt.
Weatherology, schertsend in plaats van meteorology, weerkunde.
Weaver's beef of Colchester, sprot. (S.)
Web. — Web-foot State, Oregon. (A.) — Web feet, bewoners van
Oregon. (A.) Ook hard case s.
Wedding. — Wooden, tin, crystal, en china wedding, 5, 10, 15 en 20jarige bruiloft (Amerika.)
Wedge, zilver (C.) ; in de Universiteit te Cambridge : de student die
't laatst op de lijst van de geslaagden voor klassieke letteren voorkomt,
zie wooden. — Zie ook thin.
Weed. .— The weed, tabak en sigaren, ook the fragrant weed; een langbeemg niet stevig paard; renpaard dat er uitziet als een volbloed maar
daarvan geen enkele hoedanigheid bezit (sport.); band om een hoed.
—ThewdofWrcst,
de olm. — To weed, spreken (circus). — W eedprairie, prairieland begroeid met bloemen en bloeiende struiken. (A.)
—Weds,
weduwenkleed.
Weigh. — Under weigh, in beweging. — Weigh anchor! pak je weg! ga heen !
Weight. — 1{7-eight-for-age race, wedren waarbij het gewicht door de
paarden te dragen, geregeld wordt naar den leeftijd. (sport.) — Zie
ook dead.
Wejee, schoorsteen. (C.)
Welch, bedriegen. (sport.) — Welcher, bedrieger, afzetter (bij weddenschappen.) (sport.)
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Welcome. — To wear out one's welcome, te lang op bezoek blijven.
Welcomely, adverbiaal vorm van welcome. (A.)
Well. — A well man, een gezond mensch. (A.) — To be well on, licht
aangeschoten zijn. (S.) — To well it, sparen, schrapen. (S).
Welsh. — Welsh parsley, strop. (S.). — Welsher, zie w e 1 c h e r. —
Welsh comb, de vijf vingers. (S.) — Zie ook rabbi t.
Welt, afranselen met een stok of riem.
Wench, een negerin die dienstbode is. (A.)
West. — West central, water closet (schertsend.) — West Pointer, student
aan de militaire academia te West-Point. (A.)
Wet. — To have a wet, een hapje nemen, een glaasje drinken. Ook
to wet one's whistle of to take something to keep the wet out. — A
wet night, avond waarop heel wat gedronken wordt. — A little wet,
aangeschoten. — Wet your other eye, pak nog een borreltje. (S.) —
Wet Quaker of wet parson, iemand die vroomheid huichelt, maar in
't geheim aan den drank is. (S.) — Wet 'un, vleesch van een zieke
koe. (slagers.) — Wet- en dry-bob, zie b o b. — Zie ook blanket en
finger.
Whack, aandeel; een groot stuk. (S.) — To go whacks, deelen, verdeelen. (S.) — To take one's whacks, een glaasje drinken. (S.) — To whack,
slaan, afranselen. (S.) — To whack it about, aan den grooten klok
hangen. — Whacker, groote leugen (S.) ; groot, vormloos ding. (S.)
pak slaag (S.); groot, sterk, prachtig, kolossaal. (S.)
—Whacking,
Whale. — Very like a whale, zeer ongelooflijk. — To 'whale, aanvallen,
slaan. — To whale away, redevoeringen houden, het yolk toespreken.
(A.) — Whaler, groote, stoere vent. (A.) — Whaling, pak slaag. (A.)
Wharfboat, boot of schuit die als drijvende landingsplaats dienst doet. (A.)
Wharncliffe meeting, vergadering van aandeelhouders in een spoorweg
om hun toestemming te verkrijgen voor een wet, betreffende hun lijn,
die in 't Parlement aanhangig is.
What. — To know what's what, zijn weetje weten, zie k n o w, o'clock
en f 1 y. — I'll give him what for, ik zal 't hem betaald zetten, ik zal
hem op zijn baaitje komen. — What d'ye call 'em of what's his name,
zoo, en zoo, die en die, zie thing u m b o b. — What for a, in plaats
van, what kind of a, wat soort van. (A.)
Wheaton. — To wheaton it, ziekte voorwenden (West-Point).
Wheel. — Agricultural wheel, politieke vereeniging van landbouwers,
georganiseerd in 1882. — To keep the cart on the wheel, iets met moeite
aan den gang houden. — To wheel; fietsen. — Wheeler, paard dat vlak
voor den wager gespannen is; fietser. — Wheeling, in een rijtuig rijden.
(A.) — Wheel-horse, iemands rechterhand, grootste steun. (A.)
Wheeze, grap, aardigheid. Speciaal van clowns en nigger mistrels.
een aardigheid zeggen.
—Tocrakwhez,
Whelp, minachtende of schertsende term voor een jongmensch ; bewoner
van Tennessee. (A.)
Where. — The wherewith, geld. (A.) In Eng.: the wherewithal.
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Whid, woord, jokkernij, leugentje. (S.) — Hold your whirl, hood je
mond. (S.)
Whiff, opgewondenheid, prikkelbaarheid. (S.)
Whiffletree, dwarshout van den lemoen, waaraan de strengen zijn vastgemaakt. (A.)
Whig, voorstander van den Amerikaanschen vrijheidsoorlog. (A.) — The whig
cave, de van Gladstone afgevallenen, tengevolge van Home rule (polit.)
Whigging. — To give one a thorough whigging, iemand eens flunk de
waarheid zeggen.
Whim-Wham, onzin, praatjes. (S.)
Whip, lid van 't lagerhuis, wiens taak het is de leden van zijn partij op
belangrijke dagen te verzamelen. Ook whipper-in. De oproeping hiertoe
aan de leden gericht beet ook a whip of a red whip en luidt: a motion
is expected when your vote is „earnestly" required. Naar mate van
het meer of minder belangrijke van het geval is earnestly met een, twee,
drie of vier roode lijnen onderstreept en beet de oproeping daarnaar
een two-line, three-line of four-line whip, (Parlement) ; koetsier ; gemeenschappelijke bijdrage voor de vertering, ook whip-round. — He whipped
it up in a minute, hij was er in een oogenblik mee klaar. — The
whip-hand, macht, invloed, overwicht. — To whip, slaan, verslaan,
overtreffen. (A.) — To whip the cat, bij particulieren per dag werken. (S.)
— Whipjack, bedelaar die voorwendt een schipbreukeling te zijn, ook
turnpike sailor. (S.) — Whipster, sluw mensch.
Zie ook devil.
Whisk, brutale vent.
Whisky, een soort van chaise met den paard. — Crooked whisky, gesmokkelde whisky of die waarop de rechten ontdoken zijn. (A.) — Straight
whisky, die waar de rechten op betaald zijn. (A.) — Whisky-bloat, dronkaard. (S.) — Whisky mill, kroeg (W. A.). — Whisky straight, onvermengde whisky. (A.)
Whisper. — To give the whisper, een wenk geven (sport). — To whisper,
leenen, borgen. (S.) — Whisperer, iemand die altijd geld leent (S.) ;
lasteraar. — Zie ook p i g.
Whistle. — As clean as a whistle, netjes gedaan. (S.) — To whistle down
the wind, iemand belasteren. — To whistle up the breeze, verfraaiing
van to raise the wind. — Whistler, aamborstig paard (S.) ; houder van
een geheime kroeg. (S.) — Whistling billy, locomotief. (S.) — Whistling
shop, geheime kroeg, kroeg zonder vergunning. (S.) — Worth the
whistle, de moeite waard om op te letten of te verkrijgen. — You may
whistle for it, je kan er naar fluiten. — Zie ook p a y en w e t.
White. — A white man, een goed mensch (A.) ; een gewoon mensch. (A.)
Do you see any white in my eye? zie ik er uit als een gek of een
schelm? — White caps, partij in N.-Amerika die tegen de strenge
Sabbatviering is. — White clock of white 'un, zilveren horloge. (C).
—Whiteday,
geluksdag. — White elephant, een geschenk of schijnbaar
voordeel dat meer kwaad dan goed doet. De ontvanger has a white
elephant to keep." — White eye, zeer sterke whisky (leger). — White
20
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harvest, late oogst. — White heat, woedend, erg opgewonden. — White
horses, schuimende golven, ook white caps. — White lie of fib, zie
1 i e. — White prop, diamanten doekspeld. (S.) — White rage, hevige
woede. — White satin,- wine of- tape, jenever (S.) — White serjeant,
vrouw die den broek aan heeft. (S.) — White soup, gesmolten zilver.
(C.) — Zie ook feather en green.
Whitebait dinner, ministerieel diner kort vOOr de sluiting van de
Kamerzitting.
Whitechapel, (als bijv. nw.) laag, gemeen, niet veel beteekenend; een
werpspel waarbij twee van Brie keeren wint, zie sudden d e a t h.
of cart, venters-ezeiwagen. (S.) — Whitechapel
—Whitecaplbrougm
fortune, schoone japon en een paar klompen. (S.)
Whites, witte meelsoorten (bakkers) ; zilvergeld (S.) ; wit linnengoed
(waschvrouwen) ; witte flanellen kleeren (sport).
Whitewash, een glas sherry tot slot na port en bordeaux. (S.) — To get
whitewashed, een accoord aangegaan hebben met zijn schuldeischers ;
rya een failliet weer zaken mogen doen. — Whitewasher, (stukadoor),
vleier. (S.)
Whiting, leng. (A.)
Whittle. — To whittle, verraden, verklappen (C.) ; scherpen, afstroopen
(van takken, latten enz.). (A.) — To whittle down, verminderen. (S.)
To whittle out, doen verdwijnen. (A.) — Whittled, dronken. (A.)
Whiz. — Bold your whiz, houd je mond. (S.)
Whole. — A whole team and a horse to spare of extra, extra fraai, mooi,
goed, flunk enz. (A.)
Whooper, groote baas. (S.)
Whop, afranselen. (S.) — Whopper, groote leugen ; alles wat zeer groot
is, ook whapper. (S.) — Whopping, pak slaag; zeer groot, kolossaal. (S.)
Wide. — Wide awake, slim, geslepen ; breedgerande filten hoed. — Zie
ook berth.
Widow. — Grass-widow, zie g r as s. — The widow of the wilder, de
koningin van Engeland (leger S.). — Widow's piano, slechte piano.
een drank die als port verkocht wordt, doch geen druppel
—Widow'sprt,
goede port bevat.
Wife, een blok aan 't been (gevangenis).
Wig. — Big wig, zie b ig. — Wig block, hoofd (boksers), ook wig,
zie dash.
Wigging, standje, boetpredikatie.
Wiggins, geaffecteerd, verwaand mensch.
Wild, dorp (C.); kwaad, driftig, geirriteerd. — Wild cat, waardeloos.
(A.) — Wild cat bank, bank die in miscrediet staat. (A.) — Wild cat
scheme, dwaas, onuitvoerbaar plan. — Wild goose chase, belachelijke
onderneming die geen kans van slagen heeft. — Wild Irishman, de
trein tusschen Euston en Holyhead. — Wild women, de geemancipeerde
vrouwen.
Willet, een vogel behoorende tot de familie der snippen. (A.)
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William, wissel (bill). (S.)
Willow. — The willow, de cricketer's bat. — Willow-wielder, cricketspeler.
Wimmeny-pimmeny, klein en aardig.
Wind, adem, longen, de ademhalingsorganen, de maagstreek (sport). —
Betwixt wind and water, op een gevaarlijke of gevoelige plaats. — in
the wind, in de lucht, waarschijnlijk op handers. — To get the wind of
a person, achter iemands streken komen. — To slip one's wind, sterven
(S.); zie s 1 i p. — To take the wind out of another's sails, iemand een
vlieg afvangen. -- Windbag, windbuil : lange onbeteekenende redevoering. — Winded, buiten adem. — Windfall, de weg genomen door
een wervelvind, waardoor boomen zijn omvergeworpen (A.) buitenkansje. — Zie ook r a i s e.
Wind. — I'll wind your cotton, ik zal je moeite genoeg geven. (S.)
levenslange gevangenisstraf. (C.)
—Winder,
Windows, de oogen. (S.)
Winey, aangeschoten, dronken, zie d r u n k.
Wing. — On the wing, op reis. — Winged, buiten gevecht gesteld maar
niet gevaarlijk gewond. — Wings, armen. (S.)
Winkin of winking. — Like winking. zie 1 i k e.
Winks, alikruiken. (S ) — Zie ook f o r t y.
Wipe, zakdoek. Ook stook, fogle, clout, billy, Kent rag (S. en C.) slag :
standje. (S.) -- To wipe a person down, iemand tot kalmte brengen.
vleien. (S.) — To wipe off, in plaats van to wipe. (A.) — To wipe a
person's eye, iemand overtreffen, in de schaduw stellen, een lesje geven.
(S.) — To wipe one's eye, een glaasje drinken. (S.) — To wipe out,
dooden, vernietigen, verpletteren. (A.)
Wire. — To wire in, zich met alle kracht ergens op toeleggen; iets flink
aanvatten. — To wire into a person, iemand hevig aanvallen.
Wish. — Wish-wash, flauwe, slappe drank. — Wishy-washy, flauw, smakeloos. — Zie ook m o o n.
Witch. — The with is in it, 't is alsof de duivel er mee speelt.
Without day, finaal ontbonden. (A.) Het beteekent : without appointment
of a date for reassembling.
Wobble. — Wobble-shop, bierkelder, zonder vergunning. (S.) — Wobbler,
infanterist (leger S.) — Wobbly, bouwvallig, niet stevig. (S.)
Wodger, verbastering van what do you (vulgar.)
Wolf. — He has a wolf in his inside, hij eet als een wolf. — Wolfish,
verbazend hongerig. (A.)
Wolverine, bewoner van Michigan. (A.) — Wolverine State, Michigan. (A.)
Wood. — Don't cry till you are out of the wood, roep geen hei ! voor je
over den brag bent. — To wood of to woodup, een borreltje drinken.
(W. A.) — Wood-lot, terrein met bosch begroeid bestemd voor brandhout. (A.) — Woodrick, houtstapel. (A.)
Woodbine. — Gone where the woodbine twineth, naar den lommerd
gebracht.

Wooden.

— 308 —

Writters.

Wooden, sufferig. — To ride the wooden horse, op zee varen. — Wooden
overcoat (A.) of surtout (S.), doodkist. Zie ook s p o o n, wedge en
nutmegs.
Wool, moed, durf. (S.) — Dyed in the wool, een door en door goede
vent. — His wits are gone wool gathering of bird's nesting, hij is zeer
verstrooid, van de wijs gebracht. — No wool is so white that the dyer
cannot blacken it, de beste reputatie kan door laster geschaad worden. —
Woolbird, schaap, lam. (S.) — Wool-hole, het werkhuis. (S.) — Woolly.
wollen deken (S.) ; ontstemd. (S.) — Woolly-head, neger. — Zie d r a w.
Word. — Front the word go, in zijn geheel, achter elkaar door. (A.) —
Wordspinner, redetwister.
Work. — It won't work, dat gaat niet, 't lukt niet. — To make short
work of, dooden ; spoedig ten einde brengen. — To work, oplossen.
uitwerken ; in zaken slagen ; plannen maken, in orde maken. — To work
a person, iemand zooveel mogelijk tot amusement van 't gezelschap
voor den gek houden. — To work a place, een plaats, weg enz. afloopen
en rondtrekken om er aan te verdienen wat te verdienen valt. — To
work a street, een straat doorloopen om zijn waren te venten. — To
work for the bishop, monnikenwerk doers. — To work the ropes, in
't geheim den boel in beweging brengen en leiden. — To work up to
the collar, met kracht en macht werken. Zie ook dead en or acl e.
World. -- All the world and his wife, jan en alleman, iedereen. — The
world to a china orange, alles tegen niets ; zie Lombard S t r e e t. —
When the world grows honest, nooit.
Worm, politieagent (C.) ; zie ook c h e a t.
Worriment, moeilijkheden, onaangenaamheden, hinderlijke dingen. (A.)
—Worisme,
vervelend, lastig. (A.)
Worrit, in plaats van to worry, hinderen, vervelen. (S.)
Worse. — The worse half, man, echtgenoot (schertsend.)
Worser, in plaats van' worse (vulgar.)
Worst. — The worst kind of a licking, een fameus pak slaag. (A.)
Worthy, een type, een excentriek persoon.
Wrangle. — To wrangle for an ass's shadow, om kleinigheden twisten.
Wrangler, student die geplaatst is op de lijst bij het mathematisch
examen ; degeen die bovenaan staat heet de senior wrangler.
Wrecking car, spoorwagen, waarop zich het noodige bevindt om de lijn
vrij te maken na een spoorwegongeluk. (A.)
Wright. — Do you know Dr. Wright of Norwich, verwijt gericht tot
iemand die de flesch verhindert rond te gaan.
Wrinkle, een idee, een nuttige wenk, een korte belangrijke raadgeving,
een nieuw plan. — A wrinkle on one's horn, een nuttige wenk. (S.) —
Wrinkler, opsnijder, leugenaar. (S.)
Write. — To write anything up, iets door een gunstige critiek tot succes brengen. — To write one's name on a joint, sporen van zijn werk
nalaten. (S.)
Writters, officers who serve a writ, (deurwaarders exploot.)
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Wrong. — A wrong-un, een paard dat meegeloopen heeft op een wedren,
die niet door de Jockey Club erkend is. — You have got hold of the
wrong end of the stick, je hebt de zaak geheel verkeerd aangepakt. —
Zie ook blanket, get, shady.
Wunst, once, eens. (A.) — To wunst, — „p,t once" = op eens. (A.)

X.
X, bier van zekere sterkte ; naarname het krachtiger is, X X of X X X.
Letter X, een handgreep om woeste boosdoeners onmiddellijk in
—Xof
de macht van den agent te brengen. -- X division, de klasse die op
oneerlijke wijze leeft. (S.)
Xes of Xses (= ekses) verkorting van expenses. Zie e x e s.

Y.
Yack, horloge. (C.)
Yah, uitroep die diepe rninachting te kennen geeft.
Yahoo, ongemanierd, lomp, onbehouwen mensch (S.); een prengel,
iemand die „groen" is. (A.)
Yaller in plaats van yellow, gezegd van negerkinderen met lichte tint.
Yam, eten (S.); een tropische vrucht. (S.)
Yank of Yankee, A merikaan (S.) ; New-Englander. (A.) — To yank,
rukken, trekken, sleuren.
Yankee, zie boven ; glas whisky met stroop. (A.)
Yappy, dwaas, sullerig. (S.)
Yarmouth. — Yarmouth capon, bokking. (S.) — Yarmouth mittens, gekneusde, geschramde handen. (zeem.)
Yarn, lang of ongelooflijk verhaal, zie s p i n.
Yay•nay, iemand die geen behoorlijk gesprek kan voeren, sufferd.
Yeath, verbastering van earth. (A. vulgar.)
Yellow. — Yellow-beak, nieuweling, groen. (Univ.) Ook bejan. — Yellowbellies, de Mexicanen (S.) ; kikvorschen ; moerasbewoners, speciaal die
in Lincolnshire. (S.) — Yellow boy, sovereign, een gouden munt. (S.)
goud geld. (A.) — Yellow gloak, jaloersche man. (S.) —Yelow-ag,
de goudvleugelige specht (A.) ; een gouden munt. (S.) —Yelow-hamr,
gele koorts (S.) ; de quarantaine vlag. (S.) — Yellow
—YelowJack,
root, een plant gebruikt als versterkend middel (A.) (Xanthorrhiza
apifolia.) — Yellows, spotnaam voor jongens van de Blue Coat School
en jongens van armenscholen (S.) ; een ziekte in perzikboomen. A.
jaloersch zijn. (A.)
—Towearylstcking,
Yep, ja. (A.)
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Yid of Yit, jood. — Yidden, de joden. — Yiddish, taal der Poolsche joden.
Yokel, prengel, Boer.
Yokuff, koffer, kist. (S.)
Yorker, een bal in cricket zoo geworpen dat hij vlak bij den bat terechtkomt.
Yorks, gewone aandeelen van de Great Northern Railway. (Beurs.)
Yorkshire. — I'se Yorkshire too, zoo slim als iii bent, ben ik ook.
To come Yorkshire over a person. iemand afzetten of bedriegen. —
Yorkshire compliment, geschenk van wat voor den gever waardeloos is. —
Yorkshire estates, bezitting die men niet verwacht ooit te hebben. —
Yorkshire fashion, ieder betaalt voor zich zelf. Ook Yorkshire
reckoning. — Zie w a y.
Youans of you'uns, in plaats ye of you in 't meervoud. (A.)
Young man, klerk, winkelbediende; vrijer, verloofde. — The Young eagle
of the West, Noord-Amerika.
Your nibs, zie n i b s. — Your uncle, schertsend voor : ikzelf. (A.)
ik (schertsend.)
—Yourstly,
Yum-yum, zie j a m.

Z.
Z wordt in Amerika uitgesproken : zie.
Zabian. — The Zabian world of fashion, de groote wereld die de opkomende sterren aanbidt.
Zambo, neger, negerkind.
Zany of Zanny, dwaas, gek, potsenmaker.
Zedland, het Westen van Engeland, waar de s als z wordt uitgesproken.
Zequia, afvoerweg voor water voor besproeiing, ook acequia of azequia. (A.)
Zif, goederen, die op de balans gezet worden, zonder dat zij bestaan.
Ziff, een jonge dief. (S.)
Ziph. — The Language of Ziph, argot der studenten in Winchester college.
Zoo, de Zoological Gardens te Londen.
&c., boekhandelaar. (S.)

AANHANGSEL.
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A. B. = an Able-Bodied seaman = ervaren matroos.
A. B. C. = Aerated Bread Company.
Abecedarian, iemand, die 't a b c leert of onderwijst.
Aboard. — To aboard main tack, zich tot de zaak bepalen. — To fall
aboard of, een standje maken.
Above, zie h o o k.
Academy, school. (A.) — Academy figures, teekeningen met zwart en
wit krijt op gekleurd papier naar levende modellers.
Account. — A sale for the account, verkoop van effecten voor de veertiendaagsche afrekening , hierbij wordt dan meestal het verschil in de
prijzen over en weer betaald. — To give a good account of, een flunk
pak slang geven. — To go to one's account, sterven, zie h o p.
Adam. — 1 don't know better than dead and gone Adam, ik weet er niet
meer van dan een pasgeboren kind.
Advanced female, vrouw fin de siècle (A.), zie n e w (w o m a n).
Alley = the Stock Exchange alley.
Along-shoremen of long-shoremen, menschen, die schepen laden en ontladen.
Alter, snijden (v. paarden, honden, enz.). (A.)
Altitude. — To be in one's altitude, buitengewoon vroolijk zijn.
Ambassador, een aardigheid aan boord van schepen, waarbij de matrozen
een nieuweling in een tobbe met water laten vallen.
American States, de 8 Staten, die heeten naar de Indiaansche namen
der rivieren, n.l. : Alabama, Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi,
Missouri, Ohio, Wisconsin.
Among the missing, afwezig. (A. S.)
Anise. — Anise and cum(m)ins, onbelangrijke zaken. — The devotees of
the aniseed bag, lief hebbers van de nagebootste vossenjacht.
Antidrinkist, a n t i s m o k i s t, afschaffer van drinken en rooken.
Anxious seat. — To be on the anxious seat, in den kiern zitten.
April. — An April gentleman, een jonggetrouwd man, zie Ben e d i c k.
Arbor day, dag, waarop in Canada en de V. Staten vruchten geplant
worden. (A.)
Ary =---- ever a. (A. S.)
Ass. — .Honey is not for the ass's mouth, een gek is geen goede wool.den waard.
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Athens. — Athens of Ireland, Belfast. — Athens of the New-World,
Boston. (A.)
Attic storey, hoofd. (S.) — Ill furnished in the attic-storey, dom, sufferig.
Auf, onnoozele bloed, sukkel.
Autumn. — Come to his autumn = h a n g e d, zie f a 11.
Awry (scheef). — To look awry, zuur kijken.
Axe. — To hang up one's axe, ophouden met zaken doen. Zie ook h e 1 v e.
B. — The four B's for social success = b 1 o o d, brains, brass,
brad s, gezondheid, hersenen, brutaliteit, geld. (A.) Zie ook three.
Not to know B from a battledoor of from a bull's foot, zie B.
Bachelor. — Bachelor's buttons, namen van verschillende bloemen.
To wear bachelor's buttons, een oude vrijer blijven.
Back. — Backbone, ook the main stay, zie back. — Thrown on
his back, geheel verslagen. — To back and fill, besluiteloos zijn.
To have one's back at the wall, zich tegen een overmacht verdedigen.
Bacon. — To baste one's bacon, iemand afranselen.
Bad. — Bad form, niet in goeden toestand. — Bad shot, verkeerde gissing.
Badgers, bewoners van Wisconsin. (A.)
Badminton, soort van raketspel over een net heen ; wijn met kruiden,
een soort van claret-cup.
Bag. — A good bag, een goede vangst van wild, visch enz.
Baggage, meisje (schertsend).
Bail. — To bail up, ontwapenen alvorens te berooven ; dwingen de
armen omhoog te houden (Australia).
Baker. — To give one a baker's dozen, iemand flunk afranselen.
Balance step, ganzenpas (leger).
Bale. — When bale is highest, boot is highest, als de nood het hoogst
is, is redding nabij.
Bally, ellendig, erg, naar ; ook in algemeenen zin gebruikt .ongeveer als
blooming b.v. Bally foolishness, a bally idiot.
Bambino, kind; voorstelling van het Kindeke Jezus in de krib.
Ball. — To keep the ball rolling, den boel aan den gang houden.
Barley. — To wear the Barley cap, dronken, topzwaar zijn.
Barnacles, menschen, die hun betrekking zoo lang mogelijk blijven waarnemen, maar weinig . uitvoeren. (S.)
Barrack Hack, vrouw, die de officieren op onbetamelijke wijze naloopt. (S.)
Barrel fever, dronkenschap, katterigheid.
Basket. — To give a basket, een blauwtje laten loopen.
Baste. — To baste of to dress one's jacket for him, zie j a c k e t, dust
en bacon.
Bat-fowling, vogelvangen (bij nacht).
Bath. — Go to Bath ! praat geen onzin !
Battel, zakgeld van een jongen in een public s c h o o 1; kosten van
het aanschaffen der levensmiddelen in de Univ. te Oxford ; het geld
dat dit kost ; schulden hebben daarvoor.
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Bayard. — Bold as blind Bayard, vermetel, roekeloos. — To ride Bayard
of ten toes, loopen. (Grose).
Be = am of are. (A.)
Beadles, bewoners van Virginia. (A.)
Bean. — Bean-pods are noisiest when dry, holle vaten klinken het meest.
terug verlangen naar het vroegere
—Sickfortheban-psB,
goede Leven. (A.)
Bear. — The arena of bears and bulls, de Effectenbeurs. (S.)
Bearing. --- To bring a man to his bearing, iemand zijn positie onder
't oog brengen.
Beat, biet. (A.) -- Not in my beat, niet in mijn yak, niet iets waarvoor
ik liefhebberij heb. — Off his beat, niet tot zijn specialiteit of zijn vak
behoorend. — That beats Banagher, kolossaal dwaas. — To beat up
one's quarters, uitvorschen waar iemand woont.
Beaver, hoed. (S.)
Becalm, stillen, bedaren. — The ship was becalmed, het schip werd door
windstilte overvallen (zee).
Bed-rock, laatste cent of shilling (A.) ; steen tot rustplaats. — To be down
to bed-rock, geen plaats hebben om het hoofd neer to leggen.
Beef. — Beef critters, hetzelfde als b e e f-c a t t 1 e, z. d. — Beef-heads,
bewoners van Texas. (A.)
Beforehand. — To be beforehand with the world, uitkomen met zijn geld
en nog wat overhouden.
Begorrah ! een Iersche vloek.
Behindhand. — To be behindhand with the world, slecht of zijn.
Belittle, verkleinen, verkleineeren.
Bell-ropes, zie 1 o v e-1 o c k s.
Belltopper, hooge hoed. (S.) ; zie t i 1 e.
Benton's Mint Drops, de kleinste gouden muntstukken der U. S. (A.)
Bepuff, de loftrompet steken over. Ook to be p r a i s e.
Berth, betrekking. — A nice berth, een goede betrekking.
Besom, zie broom.
Bettermost, best. (A. S.)
Bible clerk, student, die zekere geldelijke voordeelen heeft voor het
voorlezen van den Bijbel (tegenwoordig meest een sinecure). (Oxford Univ.)
Big. — The big gooseberry season, de komkommertijd (Journal.), zie silly.
Bighes (pron. bies), vrouwelijke opschik, juweelen. (S.) — She is all in
her bighes to day, zij is opgeschikt, zij is in een zeer goede bui. (S.)
Bight. — To hook the bight, verward raken.
Bilker, iemand, die een koetsier afzet voor de vracht ; koetsier die den
rijtuigverhuurder niet de huur betaalt. (S.)
Billy boy, platboomd vaartuig.
Bimeby = by and by, kortelings, daar straks. (A. S.)
Bindery, boekbinderij. (A.)
Bird of Washington, de Amerikaansche of kaalkoppige arend. (A.)
Bishop, een oud paard zoo opknappen, dat het er weer jong uitziet. (S.)
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Bit, een oogenblikje.
Biz, stil spel van een acteur, ook b u s i n e s s. — Good biz, voile zalen
(theater). — To be up to biz, zijn weetje weten ; zie ook k n o w.
Black, stropdas (leger). — Black cattle, ossen, die als slachtvee zijn aangewezen ; negerslaven. (A.) — Black doll, uithangbord voor een uitdragerij. — Black Horse, het 7de regiment dragonders, ook Strawboots,
the Black, the Virgin Mary's Guards en the Lingoniers ; zie hors e. —
Blackleg, zie 1 e g. — Black lists, lijst van insolvente en gefailleerde
kooplieden. — Black Jack, spotnaam voor generaal John A Logan, ook
Black E a g l e. (A.) — Black Republican, spotnaam door de zuidelijken gegeven aan de noordelijken tengevolge van goede gezindheid
jegens de negers. (A.) — Black sheep, zie s h e e p. — Black strap, rum
en stroop. (A.)
Blade. — A regular blade, een fatterig heertje. (S.)
Blanketeers, de volgers van „Generaal" Coxey (1894) (A.)
Blarmed, vervloekt, ellendig. (S.)
Blast. — To blast abroad, ruchtbaar maken.
Blather, gezwets, gewauwel. (S.) — Blatherskite, zie b l e t h e r s k i t e.
Blazes. — What the thundering Blazes ! Wat voor den duivel !
Blind. — Blindmen's dinner„ diner waarvoor niet betaald is. — To
come to one's blind side, iemand in zijn zwak tasten.
Blizzard, hevige sneeuwstorm. (A.) — Struck by a blizzard, geheel verslagen (v. e. politieke partij). (A.)
Block, blok huizen. (A.)
Blow. — A regular blowing-up, een (link standje. — I'll blow him up
sky high, ik zal hem een flunk standje maken. — To blow great guns,
stormen (zee).
Blue of staunch blue, een Tory, conservatief. — A Dark blue, student te
Oxford of schooljongen te Harrow (Univ.) — A light blue, student te
Cambridge of schooljongen te Eton (Univ.) — Admiral of the blue,
slager. — Blue Billy, blauwe zakdoek met witte moezen. (S.) — Blue
Bonnets, Hooglanders. — Blue book, lijst van rijksambtenaren met hun
salaris. (A.) — He was blue in the face, stom van verbazing. — To
shout blue murder, moord en brand schreeuwen. — True as Coventry
blue, onveranderlijk.
Blues, bewoners van New-Yersey (A.) ; zie c 1 a m.
Bluff, brutaliteit, onbeschaamdheid. — To bluff, overbluffen, of bluffers,
opbieden (in poke r).
Board. — To sweep the board, met de geheele winst strijken gaan ; zie
ook g o.
Bob. — To bob around, veel visites afleggen. (A. S.) — To give the bob
to anyone, iemand teleurstellen, bedriegen.
Body-snatcher, lijkendief. (S.)
Boggle, in verlegenheid brengen. (A. S.)
Boiley of boily, brood in water geweekt. (S.)
Bone. -- Body and bones, geheel en al. — Bone-shaker, vierwielig rijtuig.
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(S.) — Bones, castagnetten ; degeen die ze rammelt bij de n i g g e rminstrel s. — To give a bone to pick, iets geven om iemand den
mond te stoppen, rustig te maken.
Booby-hut, overdekte slede. (A.)
Book-keeper, iemand die boeken leent maar ze niet terug geeft (schertsend).
Boots, de jongste Bisschop in het Hoogerhuis, die het gebed moet
lezen.
Bore, bedelaar die niet ophoudt met zeuren.
Bosky, licht aangeschoten (Univ.), zie d r u n k.
Bounder, opsnijder, pocher.
Bow. — A bow-window in front, een dikke buik. — Bow-catcher, zie
l o v e l o c k. — He's born within the sounds of Bow-bells (de klokken
van Bow-Church), hij is een echte Londenaar. — To be too much of
the bow-hand, niet slagen in een plan. — To have a famous bow up at
the castle, een groote pocher zijn.
Bow-wow. — Bow-wow theory, Darwin's theorie van de afstamming van
den mensch. — Bow-wow words, klanknabootsingen.
Box. — To be in a box „er in" zitten.
Boy, man (A.), aanhanger van een politieke partij of een politieken candidaat (A.); onervaren matroos (zee).
Brandy. — To be in a state of brandy, dronken zijn. (S.)
Bread. — Bread-and-butter miss, bakvischje. — Bread and salt civilities,
beleefdheden aan tafel. — Breadchipper, bakkersknecht. — Breadstuffs,
alle granen, waarvan brood gemaakt wordt. (A.)
Breast. — To breast up a hedge, een heg gelijk of glad snoeien.
Breath. — Save your breath to cool your porridge, houd je bedaard,
maak je niet druk.
Brenthill. — To look of gaze from under Brenthill, het voorhoofd fronsen.
Brick, vierkant brood. — Brick dusts, het 53ste regiment infanterie ; ook
the five and three pennies.
Brickly, broos. (A. S.)
Bristol. — Bristol milk, Xereswijn. Zie ook fashio n.
Brother. — Brother Benedict, jonggehuwd man. — Brother birch, schoolmeester. — Brother brush, schilder. — Brother chip, timmerman.
schoenmaker. — Brother Jonathan, Amerikaan. —BrotheCispn,
—BrotheSal,
zeeman. — Brother shuttle, wever. — Brother stitch,
kleerenmaker.
Brown. — Done brown, geruineerd. — Not for Brown, om den drommel niet.
Browse. — To browse his jib, dronken, zuipen (zeem.).
Bruins, London and North Western railway shares (beurs).
Brush. — A shrewd brush, een slimme rakker. — Give it another brush,
polijst het nog wat.
Brute, student, die nog niet ontgroend is (Cambr. Univ. S.).
Buck, fat, dandy. — Buck-party, partij alleen uit manners bestaande
(A. S.), zie ook stag en g a n de r. — Buck-rider, iemand, die in een
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rijtuig plaats neemt om den koetsier in staat te stellen langzaam te
rijden waar hij denkt een vrachtje te kunnen op doen. Leege cabs
mogen niet langzaam heen en weer rijden. — To buck, steigeren.
Buckle. — To buckle with a person, met iemand handgemeen raken. _
To cut the buckle, dansen, springen, zie ook p u t en t a 1 k.
Buffalo (robe), bisonvel ongelooid als reisdeken gebruikt.
Bug-eaters, bewoners van Nebraska. (A.)
Build. — To build a fire, vuur aanmaken. (A.)
Bulling. — Bulling the barrel, water in een rumvat gieten ; dit water
heet dan de bull (zeem.). — Bulling the teapot, the coffee etc.,
opschenken, 2de brouwsel maken (zeem.).
Bumbledom, gewichtige drukte van kleine ambtenaren.
Bummer, luie leeglooper ; iemand die met oneerlijke bedoelingen het leger
volgde (burgeroorlog) ; baantjesjager. (A.)
Bumpkin, prengel, boer.
Bunco, afzetter, kwartjesvinder (New-York).
Bung. — To bung up, afsluiten.
Bungay. — Go to Bungay with you ! loop heen ! zie g o.
Bungtown, pasmunt, munt die tegen weer dan de werkelijke waarde in
omloop is, zie t o k e n.
Bunny, konijn, zie b u n.
Burgoo, gerecht van visch, vleesch en gevogelte ; bijeenkomst waarbij dit
gerecht gegeten wordt (Z. en Z.-W.-A.), zie bar b e c u e.
Burker, lijkendief, zie body-snatcher.
Bush. — Bushranger, ontsnapte gevangene (Austral.). — Bushwacker,
iemand die in politiek een onafhankelijke partij inneemt.
Butter. — Butterfly, koetsier die alleen 's zomers en in het beste gedeelte
van de season rijdt. (S.) — Butternuts, hetzelfde als copperheads z.d.
(A.) — Buttery, ververschingslokaal voor de studenten in de colleges.
Button-hole, bouquet in 't knoopsgat. — To buttonhole, zie to hold by
the button.
Butty. — Butty gang, troep polderwerkers die volgens 't butty system,
werken. — Butty system, stelsel volgens welk het geld voor een aangenomen werk onder de arbeiders wordt verdeeld.
Buzzard, knoeiwerk. (A. S.)
Cabbage, kleerenniaker (S.) ; kleine diefstal (schoolj.) ; letterlijke vertaling
van een klassiek schrijver bij 't werken gebruikt.
Cage, gevangenis. (S.) — To whistle in the cage, zijn medeplichtigen
verraden, zie k i n g.
Cahoot, compagnieschap. (A.)
Cake. — Land of Cakes, Schotland. — To go off like hot cakes, als
koek weggaan, verkocht worden.
Calecannon, hutspot van aardappelen ,en groenten (lersch).
Caledonian Cremona, jeuk, zie Scotch fiddle.
Caleys, gewone aandeelen van de Caledonian Railway (Beurs).
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Calico ball, bal waarop de dames katoenen japonnen dragen.
Call dinner, promotie-diner bij juristen.
Calves, bewoners van het eiland Wight. (S.)
Camp. — Camp candlestick, flesch, bajonet van een geweer.
Campaign, strijd op politiek gebied. (A.)
Canal. — The canal boy, James Abram Garfield, 20e president der Ver.
Staten (1881).
Candy. — He's too much candy, hij leidt een to gemakkelijk leven.
Capital. — A capital fellow, effectenmakelaar. — To speak in capitals,
met nadruk zeggen.
Capon. — A trail's capon, stokvisch. Zie Glasgow, Severn en Yarmouth.
Captain. — Captain Copperthorne's crew, woeste bende, alien meesters
en peen knechts. — Captain Podd, kermisvertooner.
Card. — A knowing card, een slimmerd. — A leading card, een groot
acteur. — A loose card, een deugniet. — A sure card, iemand die, of
plan dat zeker is. — That's the card, dat is je ware ! zie t h a t.
Carpet. — Carpet ball, gelmproviseerd huiselijk bal. — Knight of the
carpet, of carpetry, of the green cloth, zie carpet-knight. — To
get carpeted, een standje krijgen.
Carrowse, rondreizende kermisklanten (Iersch).
Carry. — To carry fair, zich vriendelijk voordoen. — To carry it very
fine, het zeer nauw nemen. — To carry out one's bat, overwinnen.
Case. — Hard cases, bewoners van Oregon, zie W e b.
Cat. — A cat may look at a King, maak niet zoo'n drukte, heb niet
zoo'n praats. — Before the cat can lick her ear, nooit. — Not room to
swing a cat, zeer nauw, beperkte ruimte. — To play the cat's melody,
huilen, janken.
Catch. — Catchpole, politieagent. — Catch me doing it ! mij zal je zoo
iets niet zien doen.
Catchline, het onderwerp van den dag. — He's
a great catch, hij is een goede partij. — No great catch, niet veel zaaks.
To catch out, den bal van den batsman vangen, waardoor deze „out" is.
Caterpillars, soldaten. (S.)
Catharine. — Catharine wheel politicians, politici, die altijd veranderingen
wenschen. — Catharine wheel republics, republieken waar voortdurend
opstand is. — To turn Catherine wheels, hand over hand, hals over
kop duikelen.
Catsup, of Ketchup, een saus gelijkende op soja.
Cattle, paarden. (A.)
Cave. — Cave-in ! houd op ! houd je mond ! — Caveman, hetzelfde als
Addullamite, z. d.
Caxon, afgedragen pruik, gepoeierde pruik.
Cent-cyne, aristokraat, aristokrate.
Century, X 100.
Chalk. — To make chalk of one and cheese of the other, niet met gelijke
maten meten.
Chamber-master, werkman, die thuis werkt.
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Change. — He won't get much change out of me, ik zal hem eens flunk
de waarheid zeggen.
Chatter. — To go through the chatterhouse, flunk afgeranseld worden.
Cheap trippers, menschen die op koopjes loopen.
Cheapside bargain, een koopje.
Cheek, deurpost. (A.) — Come, none of your cheek, houd je praatjes
nu maar voor je. — To give cheek, brutaliseeren, zie 1 i p.
Chip. — Chip-hat of chip bonnet, strooien hoed. — Chipmunk, levendig,
opgeruimd mensch. — I'll show them what kind of a chip-munk lam,
ik zal ze eens toonen wat soort mensch ik ben. — Saratoga chips,
aardappelen in reepjes gesneden en gebakken. — Such carpenters such
chips, aan 't werk kent men den werkman, aan de vruchten kent men
den boom. — To feel chippy, haarpijn hebben.
Chirrup, vroolijk, vlug, komaan, flunk op ! — Chirruppy, levendig, vroolijk.
Chivy, chivey of chivvy, wegjagen, opjagen, verjagen. (S.)
Chuck. — Chuck farthing, spel waarbij centen in een kuil geknipt worden.
— Chuck farthing politics, kleingeestige politiek. — To play chuck
farthing with, veronachtzamen, kleingeestig behandelen.
Church. — To be churched, in de kerk openlijk berispt worden. — To
be church-outed, uit de Kerk verbannen worden.
Chute, val in een stroom om vlotten to laten afdrijven. (A.)
Cider talk, flauwe praatjes, zouteloos gesnap.
Circumstance. — He is quite a circumstance, hij is een heele mijnheer,
een groote Piet, zie b i g.
City. — City article, beursbericht. — City of Bells, Straatsburg. — City
of St. Michael, Dumfries. — City of the Saints, Montreal, Canada. (A.)
Clam. — If it isn't true I'm a clam-shell, ik zal een boon zijn als 't niet
waar is. (A.) — To shut up like a clam, onverbiddelijk zwijgen. (A.)
Clan. — To clan together, de hoofden bij elkaar steken.
Clap. — To clap, met dunne planken bedekken. (A.)
Clapper-claw, stroopsmeerder, vleier. Ook claw-back en back scratcher.
Claras, gewone aandeelen in de Chatham, London and Dover railway (beurs).
Claret. — To broach one's claret, iemand een bloedenden neus slaan. (S.)
Clarywater, drank bestaande uit cognac, citroen, salie enz.
Claisman, student, die zijn diploma „cum laude" behaald heeft, zie
passman.
Claw. — To claw off, wegkomen, ontsnappen.
Clear. — Cleared out, „op" geruineerd. — Clearing, ontgonnen land.
(A.) — To clear an examination paper, alle opgegeven vragen beantwoorden, zie floo r. — To clear out for Guam, uitzeilen met onbekende bestemming (zeem.).
Clerk. — To clerk, boekhouder of klerk zijn.
Clicker, drukkers- of schoenmakersgezel. (S.)
Clip, slag met de hand. (A.) — To clip, in vliegende vaart gaan.
Cloth. — More cloth than dinner, veel vertooning en weinig zaaks.
Cloud. — To blow a cloud, een pijp of sigaar rooken.
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Clout. — He looks as white as a clout, hij ziet zoo bleek als een schim.
Club. — Clubbable, gezellig. — Club-land, het West-End van Londen,
waar de clubs zijn.
Clump, stomp, slag, stoot.
Coach away! maak voort ! vooruit wat !
Coast. — He knows the coast of France, hij is een smokkelaar.
Cock. — To ride cock-a-horse, op de knieen dansen (zooals een klein
kind). — Zie ook cry.
Codd, man, makker, kameraad. Ook Codger en Cadge r.
Codlin is the friend, not Short, denk er aan dat ik je ware vriend ben,
niet hij.
Cold. — Cold pigeon, boodschap waar een billet-doux verwacht was.
Cole, geld (S.), zie c o a 1.
College. — College port, de slechtste wijn die verkocht wordt, zie
w i d o w. — New college, de gevangenis van Newgate. (S.) — To take
one's final degree at New College, gehangen worden. (S.)
Collywobbles, kramp. (S.) (De C. op pag. 63 lees S.)
Colt, eindje touw waarmee scheepsjongens worden afgeranseld (zeem.) ;
advokaat die den „sergeant-at-law" bij zijn inwijding begeleidt.
beetnemen, dartel zijn. (A.)
—Toclt,
Comb. — A crabtree comb, stok waarmee men op 't hoofd geslagen
wordt. (S.) — To comb a man's head for him, iemand onder den duim
houden, vernederen. — To comb the cat, een „cat o' nine tail" uit de
war halen. — To set up one's comb, een groot air aannemen.
Combination-room, gezelschapskamer aan de Universiteit te Cambridge.
Come. — Can you come that ? zou je zoo iets ook kunnen doen ?
—Comedwnapg,
vernederd, een toontje lager gestemd. — Come-outer,
radicaal in de staatkunde. (A.) — Has he come it? heeft hij je 't geld
geleend ? heeft hij aan je verzoek voldaan ? — To come down, in prijs
dalen (A.) zoete broodjes bakken. — To come down upon one, iemand
een flunk standje maken, streng bestraffen. — To come home, diepen
indruk maken, raken, treffen. — To come in, in de mode komen.
—Tocmeinfr,
op zijn portie krijgen, krijgen. — To come it strong,
overdrijven. — To come out sensible, met een verstandig voorstel voor
den dag komen, zich als verstandig man doen kennen. — To come the
religious dodge, onder voorwendsel van vrome doeleinden, iets zien te
verkrijgen. — To come (up) to the scratch, een uitdaging aannemen,
tarten tot, zich flunk houden. — To find one's comeuppance, zijn
meerdere vinden.
Command night, avond, waarop een stuk „op hoog bevel" gegeven
wordt (theat.).
Commandment. — The eleventh commandment, zorg dat men u niet snapt.
Commodity of brown paper, waardelooze dingen bij iets goeds, om
hiervoor ook goede prijzen te bedingen op verkoopingen enz.
Compo, stucadoorskalk.
Compost, allerlei, gemengde berichten (in een courant). (S.)
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Conjuror. — You are no conjuror ! gij bent me ook een slimmerd.
Contemplate, voorstellen, van plan zijn. (A.)
Cooky, iemand, die met een gezelschap reist, georganiseerd door Cook.
Cool card, iemand, die kalmpjes iets buitensporigs vraagt.
Cooper, mand, waarin de wijnflesschen schuin liggen.
Coot. — A silly old coot, een oude gek. (S.) — Bald as a coot, zoo kaal
als mijn hand.
Cop, politie-agent, zie copper; een geheime vijand, ook copperhead.
Copper. — Copper captain, avonturier, die den titel heeft aangenomen
van kapitein. — Copperhead, zie boven.
Cordelia's gift, een zachte melodieuse stem.
Corn. — Up corn, down horn, als graan dour is, is vleesch goedkoop.
Corroboree, een Australische oorlogsdans.
Cousin Jack, bewoner van Cornwallis. Ook Jock.
Coverlid, sprei. (A.) In Eng. : coverlet.
Cowper. — Cowper- of Cuperlaw, eerst hangen en dan onderzoeken.
Ook Jedwood, Jeddart en Jedburgh justice.
Coxeyites, volgelingen van „Generaal" Coxey, die met 50,000 man optrok
naar Washington om de regeering to dwingen tot werkverschaffing;
werkeloozen die demonstraties houden.
Crack. — Cracked piplans are discovered by their sound, onwetendheid
verraadt zichzelf.
Crampring. — To scour the crampring, in boeien geslagen worden.
gevangen gezet worden. (S.)
Cratur, whisky (Iersch), zie c r e at u r e.
Crim. con., verkorting van criminal converse, overspel.
Crimp. — A crimp of death, een dievenvanger.
Croakumshire, Northumberland.
Croodle, zich lekkertjes neervleien.
Crop. — 1 must get cropped, ik moet mijn haar laten snijden. — Neck
and crop, geheel en al, volkomen.
Cross. — A cross man, oneerlijk, onoprecht mensch. — Cross dumpers,
onzuivere halfpondsgewichten. (S.) Lie t o k en s.
Cry. — To cry cave, zich gewonnen verklaren. — To cry cock, beweren,
dat men de meerdere of de overwinnaar is.
Cucumber time, stille tijd (in 't kleerenmakers-vak).
Cue. — To be in a good cue, een goede bui hebben.
Cup, sterke ale met kruiden en citroen (Cambr.).
Cupar justice, zie Cowper.
Cushion. — To cushion, in den doofpot stoppen.
Cut your capers! maak dat je wegkomt !
Cutters. — To play cutters, „alle vogels vliegen" spelen.
Daddyism, eerbied betoond aan goede afkomst. (A.)
Damboard, dambord.
Damn. — Not worth a damn, geen duit, geen tier waard.
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Damper, een kleinigheid gegeten voor het middagmaal ; soort van gebak
(Austral.).
Dandy horse, soort van tweewieler, bicycle.
Darbyites, een godsdienstige secte. Ook Plymouth Brethren.
Dark. — To ride a dark horse, lets in 't schild voeren.
Dash. — At first dash, op 't eerste gezicht.
Davenport, schrifiessenaar met laden aan beide zijden.
Day-coal, bovenste kolenlaag.
Dead. — A dead shot, schutter die nooit mist. -- Dead head, blok dat
zoo laag in 't water drijft, dat slechts een klein gedeelte zichtbaar is
(zee). — Dead shares, aandeelen die boven 't vastgestelde aantal meetellen bij de winstverdeeling. Deze zijn 't eigendom van den directeur,
de eerste acteur enz. (theater). — I am at a dead lift, ik hen in een
moeilijkheid.
Death. — Deathhead on a mopstick, broodmager mensch. — To be
death on anything, zeer veel houden van.
Deck. — To sweep the decks, den inzet of den pot winnen.
Declare. — To have one's name declared at the Exchange, ongunstig
besproken worden op de Beurs.
Delmonico, de grootste restaurateur van New-York. (A.)
Demonitize, standaard metaal tot pasmunt maken. (A.)
Devil. — To sing the Devil's mass, iedereen en alles vervloeken.
nooit.
—WhentDvilsbd,
Die. — The die-hards, het 57e regiment infanterie. Tegenwoordig het
West-Middlesex regiment.
Dike. — To be out on a dike, in de puntjes gekleed zijn (gezegd van
jongelieden).
Dirt, aarde. (A.)
Dirty. — The Dirty shirts, het 101e regiment infanterie. Nu de Royal
Bengal Fusiliers.
Dish. — Dished, mislukt. — To dish one out of anything, iemand jets afzetten.
District, in districten verdeelen. (A.)
Ditcher, schip dat door het Suez-Kanaal vaart (zeem.).
Dizzy, bijnaam voor Benjamin Disraeli.
Do. — Connubial does, trouwpak. — To do a person, iemand den kost geven.
Dock-side lumper, kaaiwerker.
Dog. — A dog in one's doublet, een valsche vriend. — Dog fall, het
vallen van beide worstelaars (sport). — Dogs, Newfoundland Telegraph
aandeelen (beurs) ; 17e regiment lanciers. Ook The Duke of Cambridge's
own Lancers. — Dog-vane, kokarde (zeem.). — He has not a dog to
lick a dish, hij heeft alles weggehaald.
Done. — Done brown, zie d o. — Done for of regularly done for, totaal
gerulneerd, „op."
Doted, verrot, bedorven. (A. S.)
Douse. — To douse the glim, iemand een oog uitslaan. (S.)
Dove. — Soiled cloves, vrouwen van de demi-monde.
21
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Dover, opgewarmd eten. — Dovers, aandeelen van de South-Eastern
spoorweg. — When Dover and Calais meet, nooit.
Down. — To down, vernederen. (A.)
Downright Dunstable, zeer openhartige en onomwonden termen (Scott.).
Dowse. — A dowse on the chops, slag om de ooren. (S.) — A dowse on
the blubberchops of my friend, een slag op mijn vriends trots. (S.)
Drab. — Drab-coloured gentlemen, Quakers. (S.)
Drag, slede. (A.)
Dragon. — The blind dragon, iemand die bij een vrijerij meegaat voor
„de wereld."
Dragoon. — To dragoon, ketteren, donderen, vloeken.
Dram. — Not a dram, geen zier.
Drawing the cork, iemand een bloedenden neus slaan (sport.)
Dreadnought, zware regenjas.
Drop. — To take one's drops, zich in 't geheim bedrinken.
Drudge, onvermengde whisky. (A. S.)
Drum, zeer goed bezochte avondpartij.
Drunk. — A drunk, een dronken man. (A. S.) — Drunken Deddington,
iemand die smoordronken is.
Dry, dorstig. (S.) — A dry shave, scheren zonder inzeepen, met een
stuk ijzer scheren ; in 't gezicht krabben, stompen en slaan. — Dry
blow, slag die geen bloeding veroorzaakt. — The dries, spotnaam voor
de geheel-onthouders. (A.)
Duck. — Duck-pond, Atlantische oceaan, zie her r in g. — Like a dying
duck in a thunderstorm, geheel terneergeslagen. — To get a duck, geen
punten maken (in cricket).
Dudgeon, bedelaar. (S.)
Dumpling, mollig kind.
Dumps, Friesche schaatsen zonder krulijzers. (A. S.)
Dunnow'z I know, ik weet er Diets van. (A. S.)
Dutch. — Dutch Gleek, drinken. — The Dutch have taken Holland, spottend
gezegd tot iemand, die oud nieuws vertelt.
Ear-marked, van een herkenningsteeken voorzien.
East-Indies. — He came from the East-Indies and was drowned in the
Thames, hij verdronk in 't gezicht van de haven (figuurl.) — To send to the
East-Indies for Kentish pippins, veel drukte maken voor een eenvoudig iets.
Edge. — To have too much edge on oneself, to veel inbeelding hebben. —
Edge rail, rechtop staande spoorstaven.
Editorial, hoofdartikel in een courant. (A.)
Effete, fat, modegek, heertje.
Eggs. — I have eggs on the spit, ik heb het zeer druk. — Teach your
grandmother to suck eggs, het kieken wil wijzer zijn dan de hen.
Eligibles and detrimentals, jonge lieden die een goede of een slechte
„partij" zijn.
End. — He is no end of a fellow, hij is een geschikte baas, een kapitale vent.
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Enlist. — The book enlists the reader, het boek pakt, spant den lezer.
Entire, ale in tegenstelling met cooper z. d.
Expression. — A geographical expression, landstreek met geen erkende
nationaliteit.
Eye. -- The almond eyes, de Chineezen. — To be cheated out of one's
eye-teeth, afgezet, bedrogen worden. (A.) — To draw one's eye teeth,
iemand een toontje lager stemmen ; iemand onbarmhartig plukken,
meestal zoo dat hij niet bemerkt hoe 't gedaan wordt.
Faculty. — The faculty, de medische faculteit.
Fair. — A fairish number of times, tamelijk dikwijls.
Fake. — Genteel faking, zich als een heer voordoen, ten einde in de
huizen der hoogere standen te kunnen stelen. (S.) — Weight faker
maker van onzuivere of valsche maten en gewichten. (S.)
Fall. — Fall overcoat, demi-saison. — To fall away, afvallen, vermageren.
Fan-toils, landerigheid. — I got the fantods, 't begon mij te vervelen.
Favour, een weinig hinken (van dieren). (A.) — To favour anyone, op
iemand gelijken.
Feather. — An oiled feather, vriendelijke wijze van spreken en optrederr.
Fence. — Fence-month, gesloten jachttijd. — The fencibles, soldaten alleen
voor de landsverdediging.
Few. — A few, nog al ; een weinig. (A. S.)
Finnikin, gemaakt, geaffecteerd. (A.) In Eng. finical.
Fire. — He will not set the Thames on fire, hij heeft 't buskruit niet nitgevonden.
Fit. — Fit as a fiddle, zie fi d d l e. — That fits me to a glove of to a T, zie T.
Flap-dragon, spel, waarbij rozijnen enz. uit brandende cognac of brandewijn gehaald moeten worden.
Flash, seinen, telegrafeeren.
Flat. — A flat lie, een brutale, kolossale leugen. — He is a regular
flat-fish, hij is een groote sufferd. — To flat, een meisje het hof
maken en daarna in den steek laten. (A. S.)
Flea. — To put a flea in one's ear, iemand 't land opjagen, zie dander
Fling. — To fling out at anyone, iemand beleedigen, een standje maken.
Floaters, kiezers, wier stemmen voor geld te krijgen zijn. (A. S.)
Floor-plan, platte grond van een gebouw. (A.)
Food. — Daily food, almanak met teksten voor iederen dag van het jaar.
For short, kortheidshalve. (A.)
Force, ploeg arbeiders. (A.)
Forefathers'day, 21 December, dag waarop de „Pilgrim Fathers"
landden. (A.)
Forehanded, goed af, in goeden doen. (A.)
Four Square, vast, onwankelbaar, solide.
Fouty, nietig, onbeteekenend. (A. S.)
Fox. — I gave him a flap with a fox-tail, ik heb hem voor den gek
gehouden. — To flay a fox, overgeven, braken. (S.)
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Frost, koele ontvangst. — To be of to run a frost, succes hebben.
Fush. — To fish out, totaal mislukken.
Gale, toestand van aangename opwinding. (A.)
Galleywest. — That knocked the mystery galleywest in a minute, dat
maakte dadelijk aan 't geheimzinnige een einde.
Gambol. — Gamboller en Gambolling, in plaats van gambler, gambling,
speler, spelen. (A.)
Gawnicus, sul, sufferd. (A. S.)
Gee-gee, paard (S.) ; soort van rijtuig voor een paard. (S.)
Gentleman. — Gentleman-commoner, student te Oxford die een fluweelen
muts en een bijzondere toga draagt; leege wijnflesch (S.) ; zie c o m m o n e r.
Gentlemen. — Gentlemen of the shoulder-knot, lakeien, bedienden.
Gerund grinder, schoolmeester. (S.)
Gimbal-jawed of gimber jawed, met een ver vooruitstekende en zeer beweegbare onderkaak. (A. S.)
Give. — That's a dear give-away, dat is zoo weggegeven, weggegooid.
Gizzard. — Burst my gizzard! wel alle duivels
Go. — To go through a main, iemands politieke ondeugden of moreele
zwakheid aan 't licht stellen.
Grace, tournure, zie b i s h o p.
Gush. — To gush over something, dwepen met, veel ophef maken van.
Haines. — My name is Haines, ik ga weg! (A.)
High-Butchers, Friesche schaatsen met krulijzers (A.), zie dump s.
Hood, sortie, omslagdoek (A.)
Humpy, vervelend. (S.)
Hurrahing acquaintance, iemand, dien men wel kent, maar niet intiem
genoeg mee is om met hem te converseeren.
Jolly, aangeschoten, dronken. (S.)
Jumpy, sidderend, beverig van dronkenschap. (S.)
Kid-feeders, valsche of onzuivere ponds-gewichten. (S.) Ook rent-rushers
en on-me-owns.
Knock. — To knock into the middle of next week of into a cocked-hat, zie
c o c k. — To knock one over, iemand in verbazing brengen, stom doen
zijn van verbazing.
Language, ruwe taal, vloeken. (S.)
Mag, een woord. (s.)
Main. — To split the main brace, een extra oorlam uitdeelen (zeem.),
zie main.
Mincemeat. — To make mincemeat of one's money, zijn geld er door
lappen, verkwisten.

Mouch.
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Mouch, rondslenteren, ronddwalen. — To go for a mouth, een eindje
gaan omloopen.
Mug's meat scales, een inrichting aan de toonbank, waardoor men met
den voet een der weegschalen naar beneden kan trekkers. (S.) Ook
pasty weights.
Mutton, liclitekooi. (S.)
Ninny, dwaas, gek, sufferd, zie n i n c o m p o o p.
Old-hand, gedeporteerde (Austral.).
On-me-owns, valsche ponds-gewichten (S.), zie k i d en r e n t.
Pasty weights, inrichtingen aan de toonbank om valsch to wegen (S.),
zie m u g.
Peg. — To peg, eten (S.), zie p e g.
Pen-pusher, klerk, schrijver, pennelikker, zie q u i l I.
Pepper. — To be peppered, flunk afgeranseld worden.
Pitch. — My pitch, mijn woning, de plaats waar ik woon.
Pose. — To pose, in verlegenheid brengen, pal zetten.
Pub. — To pub it, in een herberg logeeren. Zoo ook to hotel it, to inn
it, to cab it enz.
Remonetize, pasmunt tot standaardmunt verheffen. (A.)
Rent-rushers, valsche ponds-gewichten, zie k i d en o n.
Roast. — To give a roasting. voor den gek houden, bedotten.
Sit, verkorting van situatio n, vaste betrekking. (A. drukkers.)

SIMILE
Bald as a coot.
Beautiful as the day.
Bitter as gall, as soot, as aloes.
Black as ink, as a coal, as a crow, as
your hat, as a gipsy's eye, as
November, as sables, as thunder,
as a nigger meeting. (A.)
Blind as a bat, a beetle, a mole.
Blunt as a hedge-hook.
Bold as brass.
Brave as Alexander, as a lion.
Bright as silver, as sixpence, as a button.
Brisk as a bee.
Brittle as glass.
Brown as a berry.
Busy as a bee.
Chatter like a jay.
Clear as crystal, (spottend) as mud.

S_

Cold as charity, as a stone, as marble,
as a frog, as Christmas, as ice.
Cool as a cucumber, as custard.
Crazy as a loon.
Crooked as a Virginia fence. (A.)
Cross as the tongs, as two sticks, as a
cat, as a bear with a sore head, as anx.
Cruel as the grave.
Dark as pitch.
Dead as a door-nail, as a nail, as a
doorpost, as Chelsea, as nets, as a
herring, as mutton.
Deaf as a post, as a beetle, as a trunkmaker.
Drunk as a lord, as David's sow, as a
zie verder drunk, pag. 95.
Dry as a bone, as dust, as a stick, as
a mummy, as a biscuit, as a chip,
as a herring.

-- 326 Dull as ditchwater; as a beetle.
Empty as air.
Fair as a lily.
False as Hell.
Fat as a pig, as a porpoise.
Fine as a May-day queen, as five-pence,
as a carrot fresh scraped, as a fiddle.
Firm as a rock.
Fit as a fiddle.
Flat as a flounder, as a pancake; as
ditchwater.
Fleet as the wind, as a racehorse.
Free as air.
Gay as a lark.
Good as gold; as a play.
Grave as a judge.
Greedy as a pig, as sin.
Green as grass.
Handy as a pocket is a shirt. (A.)
Happy as a King, as the day is long; as
a clam at high water. (A.)
Hard as iron, as a flint, as a piece of
the nether millstone, as nails.
Harmless as a dove.
Heavy as lead.
Hoarse as a hog, as a raven.
Hollow as a drum.
Hot as fire, as an oven, as a coal.
Hungry as a hawk, as a hunter; as a
graven image. (A.)
Innocent as a babe unborn.
Jolly as a sandboy.
Lank as a greyhound.
Lean as a rake, as the shadow of a
bean-stalk.
Light as a feather; as day.
Like as two peas (in a pod).
Limp as a glove.
Long as my arm, as to-day and to-morrow;
as a thanksgiving sermon. (A.)
Loud as thunder.
Mad as a hatter, as a March hare.
Melancholy as a gibcat.
Merry as a grig, as a cricket, as a sandboy,
as a King.
Mild as Moses, as milk.
Neat as wax, as a new pin.
Nice as ninepence.
Obstinate as a pig.
Old as Methuselah, as the hills.
Pale as a ghost, as death, as ashes, as
a witch, as a corpse.
Patient as Job.
Plain as a pikestaff.
Playful as a kitten.
Pleased as Punch.
Plump as a partridge.
Poor as a rat, as a churchmouse, as Job.
Proud as Lucifer.
Pure as the driven snow.

Quiet as pussy.
Red as a salamander, as blood, as a fox,
as a rose, as a brick.
Rough as a nutmeg-grater.
Round as an orange, a ball.
Rude as a bear.
Safe as the Bank, as the stocks.
Savage as a bear, as a bear with a sore
head, as a tiger.
Sharp as a needle.
Sick as a cat, a dog, a horse, a toad.
Sleep like a top.
Slender as a thread.
Slow as a snail, as a tortoise.
Sly as a fox, as old boots.
Smooth as glass, as oil, as velvet.
'Sober as a judge.
Soft as soap, as silk, as velvet.
Sound as a bell, as a roach.
Sour as vinegar, as verjuice, as a crab,
as an old maid, as swill.
Stare like a stuck pig.
Steady as Old Time.
Stiff as a poker.
Straight as an arrow.
Strong as iron, as a horse, as brandy,
as Hercules.
Sure as a gun, as fate, as death and
taxes, as sure, as eggs is eggs.
Surly as a bear.
Sweet as sugar, as a peach.
Swift as lightning, as the wind, as an
arrow, as an eagle.
Thick as hops.
Thin as a lath, as a whipping-post, as
a thread paper, as a wafer, as a
shadow, as a shad, as a rail, as a match.
Tight as a drum.
Tough as leather, as a boiled owl, as a
tripe, as a pine-knot.
True as the Gospel; as steel, as Coventry blue.
Ugly as sin, as a toad, as a dead monkey,
as night, as a scarecrow, as Satan,
as the devil.
Vain as a schoolgirl, as a peacock.
Warm as a toast.
Weak as a cat; as water, as a child, as
a baby, as water-gruel, as gingerbread, as milk and water.
Wet as a fish, as water, as a rag, as a
drowned rat, as a drenched hen.
White as driven snow, as milk, as a swan,
as a sheet, as chalk.
Wise as a serpent, as Solomon, as Solon,
as Socrates.
Wild as a loon.
Yellow as gold, as a guinea, as a quince,
as saffron.

Anglo-Indian Words and words specially used in India.

(A. C. achter de woorden beteekent Anglo Chinese.)
Abdar, bottelier.
Abhal, Aziatische jeneverbes.
Abkaree, belasting op het maken en den verkoop van spiritualien en
verdoovende middelen.
Angarkah, lang hemd door mannen gedragen.
Anna, 1/16 ropy.
Ayah, meid, kindermeid.
Baksheesh of buckshish, drinkgeld, fool.
Bandy, rijtuig.
Bang, bedwelmende drank van opium en hennip, ook bhang.
Banian of banyan, losse jas.
Batta of batty, verval, loon, gage der 0.-I. troepen gedurende een veldtocht; in garnizoen zijn zij op half-batta gesteld.
Bebe, dame.
Begum, prinses, vrouw van hoogen rang, vrouw van een hooggeplaatst
regeeringsambtenaar.
Bheestee, waterdrager.
Bombay Ducks, soort van gezouten en gedroogde visch.
Buggy, Licht rijtuigje met een paard.
Bunao, bedrieger.
Bungalow, huis van een Europeaan in Indie ; ddk-bungalow, caravanserai
voor reizigers.
Burra, uitstekend, prima. — Burra khana, groot feest of diner. — Burra
Saib, blanke, groot man.
Butcha, jong van een Bier.
Changar, dief.
Chaprassie, boodschapper.
Chee chee, o foei ! nonsens ! 't is schande ! Ook minachtende naam voor
kinderen van blanke ouders in Indie geboren en voor kinderen van een
Engelschen vader en een inlandsche moeder.
Cheetah, jachtluipaard.
Cheroot, sigaar met twee afgesneden punten.
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Cherry-merry, geschenk in geld. — Cherry-merry-bamboo, pak slaag.
Chin-chin, begroeting, compliment. (A.C.)
Chit, brief.
Chitsi, waterdrager.
Choakie of chokey, de nor, het cachot. (leger.)
Chokra, bediende, jonge knecht.
Choli, kort vrouwenjakje met mouwen.
Choops, verbastering van choopraho = wees stil.
Chootah, klein, onbeteekenend.
Chop, verlof, officieel stuk ; lading thee. — First chop, prima qualiteit.
—Tochp-,
zich haasten.
Chow-chow, mengsel van allerlei voedsel ; ook chit-chat and gossip. (A.C.)
Chowdar, gek, sul.
Chull ! haast je wat ! uitroep om bedienden enz. aan to sporen.
Verkorting van chullo, voortmaken.
Chutnee of chutney, Indische gekruide saus.
Circar, provincie, district.
Clashy, arbeider; lage kerel.
Competition Wallah, iemand die na een vergelijkend examen in Indischen Dienst is getreden ; zie verder wallah.
Comprador, agent, leverancier. (A.C.)
Conjee of congee, rijstpap.
Conshun's price, behoorlijke prijs, zonder overvragen. (A.C.)
Consumah, bottelier.
Coolie, kruier, pakjesdrager; arbeider, koelie.
Cop ! pas op ! verkorting van coprador.
Coss, wegmaat van ± 1 —2 mijlen.
Country-captain, gevogelte onmiddellijk na het dooden met kerry klaargemaakt, gerecht veel gegeten door kapiteins van country-ships d.z.
schepen die van haven tot haven handeldrijven in Indio.
Courap, soort van uitslag.
Cow-cow, uitschelden, een standje maken, woedend zijn.
Crore = 100 lacs ropyen, ongeveer £ 1.000.000.
Cumshaw, fool, omkoopsom. (A.C.)
Cushmawaunee, het hindert niet ! het kan mij niet schelen !
Cutcheree, bureau van staatszaken.
Cutwal, hoofd der Politie in een Indische stad.
Dacoit, gewapende roover. — Dacoity, roofaanval door gewapende
benden.
Dam of daum, koperen munt, 1 /14 ropy.
Dandy, bootsman, soort van rijtuig.
Dar waza band. — To give darwaza band, niet thuis, belet geven.
Dawk, vervoer door mannen, die bij de verschillende stations afgewisseld
worden; brievenpost op deze wijze vervoerd.
Dewan, hoofd der Finantien in Indic.

Dhal.
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Dhal, soort van Indische plant.
Dhotee, dhooty of dhoty, strook katoen of gaas door de Hindoes bij wijze
van broek gedragen.
Dhurry, grof Indisch weefsel met roode, witte en blauwe strepen of
zonder bepaalde patronen geweven.
Dikh, verwarring, verlegenheid.
Dinghey, kleine boot.
Doab of dooab, strook land aan de samenvloeiing van twee rivieren.
Dobhash, tolk.
noble, wasscher; waschvrouw.
Dolini of dhoney, inlandsche boot met twee masten.
Boone, overdekte draagstoel van bamboe.
Dubash, agent.
Dubber, leeren flesch of zak voor olie enz.
Dumbeow, uit de hoogte behandelen, intimideeren, ontmoedigen, verschrikken.
Dungaree, grove blauwe wollen stof door zeelui gedragen; een ongunstig
bekende voorstad van Bombay; laag, gemeen, grof, ordinair.
Durbar, audientie, officieele receptie, receptie-zaal.
Durwan, portier, die bij de ingangspoort woont.
Durzee, kleerenmaker.
Dustoorie, fool, douceur.
Ekka, soort van lichten ponywagen.
Fakir of faquir, inlandsch bedelaar van ieder geloof.
Fanqui, Europeaan ; letterlijk ; vreemde duivel. (A. C.)
Feringhi of feringee, Europeaan, Frank.
Furrash bearer, de bediende, die voor de lampen zorgt.
Gentoos, de Hindoes in 't algemeen.
Gharry, rijtuig.
Ghat of ghaut, bergpas, bergketen, pad naar den Ganges of andere
rivieren.
Ghee, slechte boter, die nogmaals gezouten wordt.
Ghoorkas, de hoofdbevolking van Nepaul, van gemengd Thibethaansch ras.
Gingal, Indisch vuurwapen geladen met kogels van 4-8 ounces en van
een vast rustpunt afgevuurd.
Gol-mol, drukte, kabaal.
Gowisain, soort van f a k i r.
Gowlee, een der Hindoe casten, een „cowherd."
thip, praatjes, geklets ; het Eng. g o s s i p.
Gurago, mengsel van tabak, chicorei, en opium dat gerookt wordt.
Gurrah, grove Indische mousseline.
61 urrawann, koetsier.
Gurry of gurh, muur geflankeerd door torens, een klein fort.

Hackery.
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Hackery, ruwe tweewielige ossenkar.
Halli-Hukk, godsdienstige dans, soort van cancan.
Haramzadeh, minachtende term, beteekenende laaggeboren.
Haut, weekmarkt.
Havildar, sergeant van een Inlandsch regiment infanterie.
Hoga, doen. — That won't lloga, dat gaat niet.
Hoppo, beambte der douane, douanekantoor ; alles wat met de douane
in betrekking staat. (A. C.)
Houka of huqa, lange Indische pup; het rook en van zoo'n pijp.
Howdah, zitplaats op den rug van een olifant.
Hunooman, de heilige aap in Indie.
Hurkaru of hurkaroo, boodschapper.
Hy-yaw! uitroep van verbazing. (A. C.)
Jadoo, tooverij.
Jagghery, soort van suiker gemaakt uit het sap van sommige palmboomen.
Jaghir, land door de regeering gegeven als belooning voor militaire diensten.
Jam, mousselinen japon.
Jamadar, boodschapper.
Jamdari, soort van mousseline.
Jampan, draagstoel door 4 dragers op barnboestokken gedragen.
Janta, machine om water op te pompen in Bengalen gebruikt.
Jemidar, inlandsch onderofficier. Ook Jemadar.
Jhampanies, dragers van een draagstoel.
Jow! maak dat je weg komt i — Jow Jehannum! loop naar de hell
Jungle, land, begroeid met woud- of slingerplanten.
Juwaub, antwoord (Hindostansch), weigering. (A.E.) — To be juwaubed,
geen verlof krijgen. (leger) — To get the juwaub, een blauwtje loopen.
Kaa-pi-chayha-yeh = er is copy noodig.
Karibat, voedsel, kerrierijst.
Khaki, grijze, grauwe kleur.
Khana, levensmiddelen, voedsel; zie burr a.
Khansamah, eigenaar van een bungalow ; bottelier.
Killadar, gouverneur van een vesting.
Kincob, uniform, mooie kleeren, rijkgeborduurde kleeren; letterlijk kleeren
van goud of zilver.
Kismet, noodlot.
Kit, uitrusting, kostuum.
Kitmegur, onderbottelier, lakei. Ook Khitmagar.
Kitna? hoeveel ? Hoeveel is het ?
Kokrah, een Indische boom, waarvan de bast wordt gebruikt om te looien.
Kootee, huffs.
Koul, belofte, contract.
Krait, vergiftige slang.
Kubber, nieuws.

liukri.

— 331 —

Puckerow.

Kukri, breede, puntige, gebogen messen der ghoorkas waarmee gevochten
wordt; ook kookery of kookrie.
Kunkur, kalkachtig stratum op veel plaatsen in Indie gevonden.
Lac, X 100.000.
Lat, soort van pilaar eigenaardig aan de Boodhistische bouworde.
Loo, heete Westenwind.
Loot, buit, roof; plunderen.
Lylo! kom hierheen. (A.C.)
Mahcheen, koopman. (A.C.)
Mahout, olifantsdrijver.
Mammodis, grove Indische mousseline.
Mantras, Hymnes uit de Veda, zangen, melodieen, tooverformules.
Maskee, het komt er niet op aan. (A.C.)
Memsahib, Mevrouw.
Miss Sahib, jongejuffrouw.
Mofussilite, bewoner van een upcountry district.
Money, tuinman ; ook molly.
Moonshee of munshi, onderwijzer, geleerd man.
Moulvi, bard, liedjeszanger.
Mug, kok, keukenmeid.
Mull, mousseline.
Mundil, rijk gegarneerde tulband.
Mussalchee, toortsdrager.
Naib, gedeputeerd uitvoerder van de wet aan een Indisch hof.
Nautch, tentoonstelling van dansmeisjes.
Nautch girl, dansmeisje, danseres van beroep, bayadere.
Nawab, onderkoning, nabob.
Nizam, titel van den Beheerscher van Hyderabad in Decan.
Nullah, waterleiding.
Nut-cut, kwaad, slecht, plagerig ; goedig verwijt.
Outcry, verkooping.
Paddy, ongepelde rijst.
Pagri, sluier.
Pali, Indische taal, ongeveer als Sanskriet.
Palki ghari, rijtuig met twee paarden.
Pani, water (Hindoe). — Brandi pani of Brandy-pawnee, cognac groc.
Parney, regen. — Dowry of parney, regenbui.
Parsee, afstammeling der Oude Perzen.
Pay, overhandigen, overbrengen. (A. C.)
Plum cash, eerste kosten. (A. C.)
Puckerow, grijpen, vastgrijpen. Het Hindostansche woord is puck ern a.

Pugaree.
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Pugaree, stuk doek om hoed of muts gewonden tegen de zonnestralen.
Pundit, iemand, die zich ernstig en geleerd voordoet.
Punkah, groote waaier, die aan den zolder hangt en als een blaasbalg
werkt om kamers te ventileeren. Zij worden getrokken door Punkahkoclies of- pullers.
Putchock, wortel van een Indische plant.
Puttun, regiment.
Qui-hi, Engelsch resident te Calcutta.
Quisi, laag, gemeen, liederlijk. (A. C.)
R. A. P. = rupees, annas, pies.
Rajah, Hindoesch vorst.
Rajpoot, lid van een aristocratische Hindoe caste.
Rakshasa, soort van boozen geest.
Ratub, hondenkost ; maaltijd, half op Engelsche, half op inlandsche wijze
klaar gemaakt.
Romal, soort van Indische zijde.
Rupee, ropy, ± 2 sh.
Ryot, Hindoesch landbouwer.
Sabby, weten, kennen. (A. C.)
Sahib, heer.
Salaam, begroeting.
Sampan, kleine boot. (A. C.)
Samshoo, koppige drank uit rijst gestookt ; sterke drank in 't algemeen. (A. C.)
Sandbeef, het Engelsche s a n d w i c h.
Sanngasin, Hindoesch kluizenaar.
S(c)hroff, bankier, penningmeester, procuratiehouder.
Sea connie, stuurman van een Indisch schip.
Sepoy, Hindoesch soldaat in Engelschen dienst.
Shastra, de Veda's en andere Brahmaansche geschriften.
Sicca, juweliersgewicht, ongeveer 180 grein.
Simpkin of simian, champagne.
Sirdar, opperhoofd, kapitein.
Sirkar, Hindoesch klerk of boekhouder; district, provincie; het gouvernement.
Sloca, godsdienstige liederen.
Smug, smokkelen. (A. C.)
Soor, (Hind. = varken), scheldnaam voor een vuil mensch.
Sradh, begrafenisplechtigheden.
Stripes, tijger. Ook master of brother stripes.
Sub, alles.
Subah, provincie.
Subandar, gouverneur van een provincie, inlandsch officier ongeveer
gelijkstaande met kapitein.

Suttee.
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Zumbooruk.

Suttee, weduwe die zich verbrandt op den brandstapel van haar man ;
weduw-verbranding.
Syce, bediende, ook s a i s.
Talook, groot landgoed.
Talookdar, landbezitter, landheer.
Tamara, specerij mengsel van kaneel, nagelen, coriander, anijszaad en venkel.
Tamil, taal, gesproken in het N. van Ceylon en het Z. 0. van Madras.
Tan ! trek aan!
Tatto, poney.
Tatty, Tattie of tatta, scherm van gespleten bamboes, waarover water
geworpen wordt om de lucht koel to houden.
Tea. — To take tea with one, iederen rubber in whist winnen.
Tiff, glaasje spiritualien.
Tiffin, tweede ontbijt, lunch.
Toast. — To have one on toast, in biljart het van iemand winnen.
Tofan, woeste plotselinge orkaan in bergachtige streken.
Tommy, soldaat (zie Tommy Atkins).
Tope, bosschage.
Topee, of topi, helm door de Engelsche soldaten in Indie gedragen.
Trolly, karretje.
Truso, uitzet, trousseau.
Tulwar, sabel.
Tussur, tussore, tusser of tusseh, een soort van zijde.
Tutenag, zink, koper alliage.
Urdu, de Hindostansche taal.
Yakeel of vakil, advocaat.
Wallah, iemand, die een betrekking heeft. — Dungcart wallah = Army
Service Corps Member (leg. S.). — Poultice Wallah = Army
Hospital Corps Member (leg. S.). — Zie ook competition.
Wylo, maak dat je wegkomt. (A. C.)
Yaksha, aardgeest, lijfwacht van den god der rijkdom.
Zumbooruk, klein draaiend kanon, dat op den rug van een kameel wordt
meegedragen.

ERRATA.
Blz. 19 regel 9 v. b. : de stoflaag op flesschen, lees: in.
2 „ : Bishop's weed of — v e r v alt.
23 .
.
49 „ 24 „ . : weten, lees: weten of afwachten.
.
67 . 18 ,,
: voeg bij: geheime vijand.
.
68 , 10 „ :
„ : lid van een corner.
,
.
„
: zie Johnny.
71 . 19„
,
18
v.
o.
:
schutter
die n o o i t, lees: altijd.
81
.
.
85 .
5 „ : voeg bi j: logies.
"
92 „ 19 „ : nail the r an t, lees: rent.
"
110
„ 18 „ : a fz et tten lees: afzetten; beuzelen.
.
110 „ 17 „ : beuzelen ver valt.
'
Dit zijn, geloof ik, de belangrijkste errata. Verder verzuime men niet
het aanhangsel te raadplegen. Ook voor sommige verzuimde of weggevallen letters (zie b.v. pag. 29 reg. 20 v. o.) vraag ik hierbij excuus.
Het zal dadelijk in 't oog springen dat daar b.v. S weggevallen is; in
de meeste gevallen zal de beteekenis voldoende zijn den lezer te waarschuwen tegen het gebruik van sommige woorden, waar de letter S
event. mocht zijn weggevallen of niet telkenmale herhaald, of overtuigen
van de correetheid waar de P vergeten mocht zijn. Ik vlei mij echter
dat die soort van fouten niet zeer talrijk zal gevonden worden.
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