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GROCOTT & SHERRY,
GRAHAMSTAD, OOST LONDEN EN JOHANNESBURG.
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VOORBERICHT.

HET denkbeeld een verzameling Idiomen als det.e uit
te geven, is uit do behoefte, bij eigen onderwijs gevoeld,
ontstaan. Daar toch de Syllabus voor het Hollands in de
Universiteits-en Taalbond Eksamens een zekere algemene taalkennis vereist, ziet de student zich genoodzaakt een min of meer uitgebreide studie van het Hollandse taaleigen in het algemeen te maken.
Om hem in die veelomvattende, weinig omschreven
taak enigermate te hulp te komen, is een systematiese
uiteenzetting van de meest belangrijke spreekwijzen en
wendingPn een dl'ingende noodzakelikhoid. Te meer is
een stelselmatige vergelijking van het Hollandse en
Engelse taaleigen gewenst, omdat er in een land als Zuid
Afrika voortdurend gevaar voor verwarring van de beide
talen bestaat. Bovendien is een meer uitgebreide kennis
van het idioom onmisbaar bij de steeds stijgende eisen
der eksamens.
Daar wij ons werk ten dienste wilden stellen van
allen, die zich voor een van de Universiteits-of Taalbond
Eksamens voorbereiden, meenden wij de omvang en uitbreiding ervan niet te veel te moeten. beperken, opdat
ieder, hetzij voor zelfstudie, hetzij voor klassikaal onderwijs, een keus zou kunnen doen. Met het oog op ons doel
kon er van meerdere of mindere volledigheid natuurlik
geen S!Jrake zijn, maar hebben wij ons zekere grenzen
moeten stellen.
Om het opzoeken te vergemakkeliken is in beide afdelingen, Holl.-Eng. en Eng.-Holl., de alfabetiese volgorde
van de hoofdwoorden streng in acht genomen; ook zoveel
mogelik bij de rangschikking der afleidingen en samen-

stellingen van elk hoofdwoord. Om een bepaalde zegswijze te vinden, zal men dikwels onder verschillende
hoofdwoorden moeten zoeken. Waar het te pas kwam,
zijn wij van het werkwoord nitgegaan en hebben daarna
substantieven en adjektieven van dezelfde stam behandeld.
Waar een uitdrukking onder verschillende hoofdwoorden
viel, hebben wij die meestal herhaald, niet alleen om het
nut van herhaling, maar ook om het opzoeken te vergemakkeliken. Hetzelfde geldt ook voor tal van uitdrukkingen, die in bei<le afdelingen voorkomen.
Het Aanhangsel is ter herhaling van enkele hoofdpunteu van de Spraakkunst aan de verzameling Idiomen
toegevoegd voor hen, die zich de beginselen van de Hollandse Grammatika r\:)eds hebben eigen gemaakt.
Wij hopen, dat dit boekje moge bijdragen tot vergemakkeliking van de studie van het Hollands en tot verhoging van de standaard van idiomatiese taalkennis.
Voor welwillende opmerkingen houden wij ons ten
zeerste aanbevolen.
G. F. D.

P. v. B.
Graham stad,
Julie, 1908.

VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN.
Blz. 15 r. 41: onmiddelik, teP-s: onmiddellik.
,, 3! r. 28: middle ages, lees: l\fiddle Ages.
,,
';)] 1·. 13. Many a one for land, etc., v,ql. ook: To court the child
for the nurse.
,, 38 r. 16: Kennis nemen van iets, vok= To acquaint oneself with.
,, 48 r. 20: had stolen, lees: was guilty of theft.
,, 83 noot: der voorbij gangers, ll'es: aan de spot der voorbijgangers.
,, 85 noot: ka unniken, tees: kanunniken.
,, 1:18 r. 1:~: een verdieping, lees: een verdieping.
,, 103 r. 27: 1575, lees: ] 574.
,, 108 r. 20: Kotlege, lees: kollege .
., 113 r. 27: Voortaan, lees: Mettertijd.
,, 113 r. 26: 'ro come off scot-free, lees: To come (get) off s0ot-free.
,, 11~ r. 17: verslagen wMden, v,ql. oak: het onderspit delven.
,, 135 r. 34: Aldoende ... , lees: AI doende ... ; vgl. ovk: Oefening
kweekt kennis.
,, 157 r. 10: at quick time (at double quick time), lees: in quick
time (in double-qnick time).
,, 167 r. 8: brengen dezes, lees: brenger dezes.
,, 169 r. 5: n amwoord, lees: naamwoord.
,, 169 r. 9: blijft het onverbogen, tees: blijft het moestal onverbogen.
,, 176 r. 33: =et, lees: et=.
,, 179 r. 46: to the 1 ft, lees: to the left.

Jiollands-engels.
AAP.

In de(n) aap gelogeerd zijn.

To be in the wrong box (to have
one's money on the wrong horse).
Eerst begrepen wij niet, waar
At first we did not un<lerstan<l
hij heen (naar toe) wou, manr what he was driving at, but at
eindelik kwam de aap uit cle last we discovered what was at
mouw.
the back of his mind.
APPEL.
He is a chip of the old block.
De a ppel valt niet ver van de
(Like sire, like son.)
stam.
Ik had er lang tegen opgezien
For a long time I shrank from
om ruiterlik mijn ongelijk te be- the idea of candidly admittin,g
kennen; maar eindelik heb ik that I was in the wrong, but at
moedig door de zure appel heen last I bravely £ulfilled the ungebeten.
pleasant duty.
Owing to our hurried departure
Door ons overhaast vertrek waren wij genoodzaakt onze meubels we were obliged to let our :furvoor een appel en een ei te ver- niture go for a mere song (for
next to nothing).
kopen.
I'k heb een apneltje met je te
I have a bone to pick with you.
'
(crow to pluck with you).
schillen.
1,,aten wij, hetgeen wij niet
Let us put aside what we do not
strikt nodig hebhen, terzijde leg- absolutely require. to have somegen, a~s een appeltje voor de thing for a rainy day.
dorst.
Dit stuk land is iaren achtereen
For years past this piece of land
een twistappel tussen de twee aan- has been a bone of rontention begrene.end~ gemeenten geweest.
tween the two adioininQ' com·
munities.
ARBEID.
Arbeid adelt.
Labour ennobles.
BAAN.
To postpone
lets op de lange baan schuiven. definitely.

something

m-
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BIJL.
Het bijltje er bij neerleggen

'l'o throw up the sponge.

BLA.UW.
- Iets blauw-blauw la ten.

To wush oue s hands of Roniething.
Hij heeft een blauwtje gelopen.
His proposal was refused.

BIES.
Zijn biezen pakken (op de loop,
er vandoor gaan).
BOEK.
Mijn oudste broer speelt in ons
letterkundig gezelscha p de eernie
viool; hij spreekt als een boek.
Bij de meeRte mensen staat hij
te boek als een onbetrouwbaar
persoon, (hij gaat door voor ... ).
De Gemeenteraa<l lieeft de heer
A.
opge<lragen de geschiedeniR
van de stad te hoek te stellen.
Ik heh me uitsl'uitend op taalwetem;chappen lt:oegelegd en de
natuurwetenschap is mij een gesloten boek (een boek met zeven zegelen gesioten).
J e hadt geen rec'ht om het op
eigen verantwoonling te doen ; je
bent buiten je boekje gegaan.
Hij is zeer knap in zijn vak,
maar eenzi jclig ontwikkeld. Zadra hij buiten zijn boekje gaat,
kan hij de zonderlingste theorieen
te berde brengen.

To take to one's heels.

My eldest brother takes the
lead in our literary society; he is
a very good speaker.
·with most people he has ihe
name of being unreliable.
The l\lunieipal Council l1as entrusted to Mr. A. t.hr task o.f recording the history of the town.
I have applied myself exclusively to linguistic studies ·and
natural science is a close<l hook
(closed with seven seals) to me.

You had no right to do it 011
your own responsibility; you went
beyond your bounds. .
He is very clever in his special
suh-jeet but his mental training
has been one-sided. As soon as
he goes beyond his own subject,
he is capable of propounding- the
strangest theories.
H you continue to behave in
Als ,je doorgaat je zo te gedragen, zal ik naar je vader gaan en this way, . I shall go to your
:father and tell him wl1at I know
een boekje van je open doen.
about you.
Ik zal niet nalaten er hem nog
I shall not fail to remind hiin
eens aan te herinnNen; ik: zal of it once more; I shall take care
zorgen, <lat het niet in het ver- that it is not forgotten.
geetboek geraakt.
Boekbeoorcleling.
Review.
c
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-Boekhandelaar (boekvorkoper).
Enkel, dubbel boekhou<len.

Bookseller.
Bookkeeping by single, double
entry.
V ergeet niet die som le boeken .
Do not forget to enter that sum.
Boekerij (bibliotheek).
Library.
Hij is een ochte boekwurm.
He is a real bookworm.

BOOG.
Vele pijlen up zijn boog hebben.

To .have many string·s tu one's
bow.

BOON.
Honger maakt rauwe
bonen
zoet (honger is de beste sa us).
""' Boontje komt om zijn loontje.
Een heilig boontje (een brave
Hendrik).

Hunger is the best sauce.
Everyone gets his <leHerts.
A goody-goody.

BOTER.
Het is boter aan de galg geIt is (like) washing a blackasmeerd (het is <le Moriaan gewus- moor white.
sen), zie Moriaan.
BREKEN.
De kruik gaat zo lang te water
The pitcher goes to the well
tot ze (hij.) breekt (berst).
once too o£ten.
I can beat him any day.
-Ik kan hem maken en breken.
Wacht u de sta£ over ieman<l
Take care not to condemn anv-·
te breken, <lie u niet goc<l kent. one whom you do not know well.
N ood breekt wet.
N ecossity knows no law.
Men knn geen ijzer met han<lo11
One cannot do the impossible.
breken.
Al hst lan<l ligt braak.
All the land lies follow.
,,... De breuk.
'L'he rupture; the fraction.
Woorcl-, vrede-, trouwbreuk.
The breaking o:f one's word .
- 0£ the peace, ·-0£ faith.
Toen de £eestdag aanbrnk, kwuWhen the :festive day dawned,
men de gasten van alle kanteu op- the guests arrived from all parts.
zetten.
Voor bet aanbreken (hot krieT'o rise brfore dawn.
ken) van do chg opstuan.
Breek geeu nieuwe fies wiju
Do not opeu a new bottle ;if
voor mij aan.
wine :for me.

6
Met het ufbreken vau he! oude
postkantoor zal morgen een Lcgiu
gemaakt worden.
Het schip is voor afbraak verkocht.
A£brekem1e kritiek.
De vredeson<lerhandeliugen tussen de twee regeringen werden
plotseling .afgebroken.
Op vele plaatsen in .Zuid Afrika
is er gebrck aan water.
~ijpend broodsgebrek brengt
mensen dikwels tot stelen.
Al heeft hij vele gebreken, mag
ik hem toc.h wel.
Gebrekkig.
Br is gister(en) nacht in de
hank inge broken. De iubrekers
hebben zich met een aanzienlike
som gelds uit de voeten gemaakt.
In braak plegen.
Het heeft ons aan niets ontbroken; niets heeft ons ontbroken.
De werkstakers braken de straat
op, en wierpen een barrikade op.
De vel<lheer brak het beleg op,
daar hij geen kans zag de stad tot
overgave te dwingen.
V oor zonsopgang brak het leger
op en trok met "\ersnelde marsen
naar de vesting.
Pas op, die ondoordachte
woorden zullen je opbreken.
Na enige ti jd aandachtig ge1uisterd te hebben, verbrak hij het
stilzwijgen.
In plaats van de banden, die ons
verbinden, te verbreken, moesten
wij ze nauwer aanhalen.

To-morrow a beginning will be
ma<le with the demolishing of the
old post office.
The sl1ip has been sold :for firewood.
Destructive criticism.
'l'he peace negotiations between
the two governments were suddenly broken o:it.
In many places in South Africa
there is lack of water.
Pangs of hunger often lead to
theft.
Although he has many faults I
rather like him.
Defective, :faulty.
Last night the bank was broken
into. 'l'lie burglars made o:it with
a considerable sum of money.
'l'o commit burglary.
We lacked nothing.
The strikers broke up the street
and constructed a barricade.
The general raised the siege as
he su w no chance of forcing the
city to surrender.
Before sunrise the army broke
up and by forced marches proceeded to the fortress.
Look out, you will rue those
rash words.
After having listened a"ttentivelv for some time he broke the
s'ilence.
Instead of severing the ties
which bind us we should draw
them closer together.

BRENGEN.
Brong* deze bor<len naar dekeuTake these plates to the kitchen
ken, en breng het Ylees binncn.
an<l bring in the meat.
" Ur.engen van de srreker af-to take. Brengen naar de spreker toe-tu bring.
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0£schoon het tegenwoordige
ministerie he£tig is aangevallen,
kan het toch niet ontken<l worden,
dat het veel goeds tot stand hee£t
gebracht (zie: tot stand komen).
De deserteur werd door de
krijgsraad veroor<leeld en terstonJ
ter dood gebracht (terecht gesteld).
De tuin is verwilderd; wi;i moeten hem zo gauw mogelik in orde
la ten brengen.
Door Z'ij n volhardende 1vlijt
hee£t hij het ver in de wereld gebracht.
Ik kon hem er niet toe brengen
(er toe bewegen, over halen) aan
onze onderneming deel te nemen.
Wij konden het hem niet aan
het verstand brengen, dat hij zich
tegenover zijn meerderen bescheidener moet gedragen.
Vrienden bewijzen de oprechtheid van hun vriendschap door
elkaar hun £outen onder 't oog te
brengen.
Marskramers gaan van de ene
plaats naar de andere om hun
waren aan de man te brengen.
Te berde brengen.
1

In hotels wordt alles, wat men
breekt, in rekening gebracht.
Gee£ als je blie:ft brenger dezes*
het antwoord mee.
Het was een gevaarlike onderneming; ik had niet gedacht, dat
hij het er levend a£ zou brengen.
Ik hoop, dat je in het aanstaunde eksamen het er goed zult afbrengen.
Ik zal hoogstens drie weken m
Parijs <loorbrengen.

Although the present ministry
has been vehemently attacked, it
cannot be denied that it has accomplished much good.
'I'he deserter was condemned by
court martial and was at once put
to death.
The garden has been neglected;
we must have it put in order as
soon as possible.
Tiy his persevering industry he
got on very well in the world.
I could not induce him to take
part in our enterprise.
We could not make him understand that he should conduct himself with greater modesty towards
his superiors.
Friends prove the sincerity 0£
their :friendship by showing each
other their faults.
Hawkers go from £arm to :farm
to sell their wares.
Ter sprake brengen (zie spreken).
In hotels all that is broken is
eharge<l to one's account.
Please give the answer to
bearer.
It was a dangerous undertaking,
I did not think he would escape
with his life.
I hope that you will be successful in the forthcoming examination.
I Rhall spend three weeks at the
outside in Paris.

* Dezes eig. van deze brief, vgl. de 20ste dezer, nl. maand.
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Hij heeit er niet alleen zijn
eigon vermogen, maar ook <lat van
zijn vrouw doorgebracht (verbrast).
Doorbrenger; doordraaier; verkwister.
Die huizen brengen me gemiddel<l £200 per jaa r in (op).
Denk je, <lat hij iets tegen ons
voorstel zal inbrengen?
,Te bent (hier) niet in je eigen
h uis. J e hebt hi er niets in te
brengen (te zeggen).
De Turken overrompelden het
<lorp en bra<'hten <le gohele bevolking om (joegen ... over de kling).
Ons land brengt (ons) elk jaar
veel op (in).
Wij brengen verschillen<le soorten van belasting, direkte en indirekte, op.
N.B. Een belasting heffen op
vlees.
Kinderen opbrengen
(groat
brengen).
De opbrengst van een verkoping.
Hij was zo aangedaan, <lat hij
geen woor<l kon uitbrengen.
De kommissie, die benoem<l was
om de zaak te onderzoeken, heeft
zijn rapport uitgebracht.
Ik ben op weg naar bet stadhuis om mijn stem uit te brengen.
De samenzwering is aan bet
licht gekomen, maar men weet
niet, wie het uitgebracht heeft.
:Egypte bracht in de oudheid
veel koren voort.
Voortbrengselen.
Ik kom ie vanavonrl om negen
uur halen ;- ik moet eerst mijn
zuster naar <le trein (weg) brengen.

Ile has gone not only through
his own fortune, hut also through
that of his wife.
Spendthrift.
Those houses bring in £200 a
year on an average.
Do you think that he will raise
any objections to our proposal?
You are not in your own house.
You have no authority here (you
have no say in matters here).
The Turks surprised tho village
and put the whole population to
the sword.
Our land brings (gives) us a
good return every year.
We pay different kinds of taxes,
direct and indirect.
To impose u duty on meat.
To bring up children.
The proceeds of a sale.
He was so much move<l that he
could not utter a word.
The committee appointed to inquire into the matter, have published their report.
I am on mv way to the townhall to record my vote.
The conspiracy has come to
light but it is not known who has
disclosed it.
Egypt produced much grain in
ancient times.
Products.
I shall call £or you at nine
o'clock this evening"; I mURt see
my sister off first.

c

*
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BROOD.
One man's meat is another
De(n) een zijn doocl is cle(n)
man's poison.
ancler zijn brood.
Do not quarrel with your bread
\Viens brood ik eet, diens woord
and butter.
ik spreek.
BRUI.
Er de brui van geven.
BUI.
Hij is in een goecle (slechte)
bui* (luim).

D.A:G.
Keulen en Aken z1Jn niet op
een dag gebouwd.
Voor dag en dauw.
De Mohammedaan hidt vijf
ma al per dag.
Sommige mensen werken 's
nachts en slapen overdag (des
daags).
Ov iemand, die bij de dag veraridert, kun je geen staat maken
(niet rekenen).
Van dag tot dag.
Om de and ere dag.
Op zijn oude dag zag V ondel
zich genoo<lzaakt voor zijn <lageliks brood te werken.
Internationale kongressen zijn
tegenwoordig aan de orde van de
dag.
We moesten lang wachten,
maar eindelik kwam hij voor de(n)
dag.
Na iaar en clag keerde de balling naar zijn land terug.
Alle misdaden komen eens- aan
de(n) dag (aan het licht).
Oud van dagen (bedaagd).

To have had enough of it.
He is in a good (bad) humour.

Rome was not built in a day.
Before dawn (sunrise).
T'he Mohammedans pray five
times a day.
Some people work during the
night ancl sleep in the day time.
One cannot rely upon a man
who changes by the day.
From day to day.
Every other day.
In his old age Vandel was compelled to work for his daily bread.
International congresses are
now-a-days the order of the day.
We had to wait a long time but
at last he made his appearance.
After many years the exile returned to his native land.
}dl crimes come to light some
day.

Old.

• To be bad.tempered-een slccht humeur hebben; he flew into a temper-hij werd
driftig; quick-tempered-oplopend, opvliegend.

I
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Dagdief.
Ilet daagt in het Oosten.
Ret zal mij benieuwen, of hij
nog komt opdagen.
De enige wijze om in het gelijk
gesteld te worden, is hem voor het
gerecht te dagen.
De officier daagde ziju tegenstander tot een tweegevecht (duel)
uit.
Het Parlement nam tegen Karel
I een uitdagende houding aan.
De vergadering werd tot de
volgende \Voensdag verdaagd.

Luzy fellow, loafer.
The day dawns in the East.
I wonder whether he will turn
un (put in an appearance).
The only way of getting justice
is to take him to Court (to go
to law with him).
The officer challenged his adversary to single combat (duel).
Parliament assumed a defiant
attitude towards Charles I.
The meeting was adjourned till
the following \Vednesday.

D.ANKEN.
\Vil u een kopje tee drinken?
\Vill you take a cup of tea? No
Dank u. (Als 't u blieft).
thank you. (Yes, thank you).
Ondank is 's werelds loon.
The world pays with ingratitude.
DAN.SEN.
Daar heb je de poppen aan het
The fat is in the fire.
dansen.
Hij is de dans on tsprongen.
He ·got oft scot-free.
N aar iemands pij pen dansen.
To dance to someone's tune.
DE1KKEN.
De veldheer slaagde er m zijn
aftocht te dekken.
De meid heeft de tafel al gedekt.
Hij is wel is waar failli et
(bankroet) gegaan, maar zijn be·
zittingen dekten het tekort.
De (het) deksel ; het dak.
Dekking zoeken.
Bedekken (bedekking).
Columbus heeft Amerika ontdekt.
Het hoofrl ontdekken (onthloten).
Zich verdekt opstellen.

'l'he general succeeded in covering his retreat.
The servant has already laid the
cloth.
It is true he failed (went
bankrupt) but his property covered the deficit.
The lid, cover; the roof.
To seek covering, shelter.
To cover (covel'ing).
Columbus discovered America.
To bare the head.
110 place oneself under cover.
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DENKEN.
Denk er aan (om) 't boek rnee
te brengen.
Ik denk (ben voornemens) hem
<le volgende week op te zoeken
(hem te bezoeken).
Hij <lacht er lang over (na),
maar kon geen antwoord vinden.
Eerst gedaan en dan gedacht,
hee£t menigeen in leed gebracht.
(Bezin eer gij begint).
Het deed mij denken aan mijn
reis van verletlen iaar.
Bij zijn vertrek ga£ ik hem een
boek als aandenken (als een herinnering).
Ik heb zijn aandacht op die zaak
gevestigd, maar hij hee£t mijn
raad in de wind geslagen.
Hij trok mijn aandaeht door
zijn vreemde klederdracht.
Luister aandachtig (toe).
• Ik heb daaraan nooit enige aandacht gewijd.
Bedenk wel, wat je doet.
Ik kan (me) zijn naam niet be<lenken (mii z. n. niet te binnen
brengen; nl.et op z. n. komen).
Zander zich een ogenblik te bedenken, sprang hij in 't water.
-Hij hee£t mij goed in zijn testament bedacht.
-Bed en kin gen (bezwaren) opperen (te berde brengen).
Het is zaak hierin bedachtzaam
te handelen.
A.anzien doet gedenken. (Uit 't
oog uit 't hart).
Gedenk te sterven.

Do not forget to bring the book
with you.
I intend to pay him a visit next
week.
Re thought a. long time about
it but eould find no answer.
Look before you leap.
It reminded me 0£ the journey
I made last year.
~H his departure I gave him a
book as a souvenir (keepsake).

I drew his attention to it but he
did not heed my advice.
He drew my attention by his
strange attire.
Listen attentively.
I never devoted any attention to
the matter.
Consider what you are doing.
I cannot think 0£ his name.
Without a moment's reflection
he jumped into the water.
Re <lid not forget me in his will.
To raise objections.
It is advisable to act with caution in this matter.
Out 0£ sight out 0£ mind.

Remember thou shalt die (Memento mori).
We sha 11 ever keep him in reWij zullen de ge1luchtenis aan
hem (zijn nagedachtenis) altijd membrance (we shall always keep
his memory green).
levendig houden.
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Wij herdenken v.andaag de
'fo-day we commemorate the
stichting van de HogeschooP'. foundation of the University.
(llniversiteit, .Akademie).
• • Ik kan me er niet indenken ooit
I cannot imagine t.hat I shall
eeu millionnair te zullen zijn.
ever be a millionaire.
Wees uw goede naam indachBe mindful of your reputation.
tig.
Na rijp nadenken (beraad) be.After mature consideration ho
sloot hij <le stap te wagen.
decided to risk it.
Voor wij han<lelen, dienen wij
Before we act we ought to give
<le zaak goed te overdel'trnn (over- the matter our earnest considerawegen ).
tion.
Hij werd in zijn overdenkingen
He was disturbed in his medita( overpeinzingen) gestoord.
tions.
Wij verdenken hem er van onze
We suspect him of having
kipnen gestolen te hebben.
stolen our fowls.
Op wie rust verdenking?
Upon w horn does suspicion rest i'
Het komt mij nogal verdacht
It seems rather suspicious to me
voor, dat hij een kleur kreeg, toen that he got red when I touched
ik de zaak aanroerde.
upon the matter.
DIENEN.
Onze meid heeft al jaren bij ons
Our domestic has been in our
gediend.
service for many years.
Hoeveel jaar (jaren) heeft hij
How many years has he been
gediend?
in the army? (has he served?)
Met (van) zulk werk ben ik niet
I am not satisfied with such
work.
gediend.
What can I offer you? What
- W aarmee kan ik ie dienen?
.. can I do for you?
Zijn uitno<liging dient tot be-1 His invitation serves to prove
wijs van zijn goede gezindheid that he is kindly disposed towards
jegens ons.
us.
W aartoe dient deze oude maWhat is the use of this old
chine?
machine?
Hij client tot niets (nergens toe).
It serves no purpose whatever.
Hij doet <lienst als bemiddelaar.
He acts as mediator.
Dit dient (behoort) zo spoedig
It should be done as soon as
mogelik ge<laan te worden.
possible.
U w dienstwilligc dienaar. (U w
Yours truly.
dw. d.)
* HeL wooril "High School" komt in 't Hollands overeen met "Gymnasium"
(waar Latijn en Grieks gedoceerd wordt) of met '' Hogerc Burgerschool" (zonder
Latyn en Grieks). Het Engelse "Gymnasium" m0et vert.aald worden door
"Gymnastiekzaal."

Your obe<:lient servant.
Policeman.
To render services to someone.
To enlist (in the army).
To enter someone's service.
To be in someone's service (to
be employed by).
Al, wat ik bezit, staat u ten
All I possess it at your disposal.
di enste (is te uwer beschikking, 0£
daarover kunt u beschikken).
To give notice (warning) to
Iemand de dienst opzeggen.
someone.
De ene dienst is de andere
One good turn deserves another.
waard.
The k11owledge which I acquirDe kennis, die ik 011 mijn vele
reir.en op<leed, is mij later van ed on my travels stood me in good
grote dienst geweest ( zeer te Rtarle stead later on.
gekomen).
Ons paar<l is wel oud, maar kan
Our horRe is old but it can still
nog wel een tijd dienst doen.
lie useful for some time.
De dienst doencle o:fficier.
The officer on duty (the orderly
officer).
•
The servant-class.
De clienstbare stand.
Hij maakt zijn e.igP11 helangen
He renders his own interests
dienstbaar aan het welziin van <le subservient to the welfare 0£ the
Staat.
State.
Dienstbode (meicl).
Domestic (maid).
Dienstig zijn tot (dienen tot, 0£
To be serviceable.
van clienst zijn).
· Dienstplicht.
Compulsory military service.
In verscheidene Europese lnnIn several European countries
clen is algemene clienstplicht in- universal military service has been
gevoenl.
ins ti tu ted.
·
• Dienstplichtig.
Liable to (military) service.
Dien me alsjeblie£t bij je meesPlease announce me to your
ter aan.
master.
In die winkel wordt men
In that shop one is promptly
prompt bediend.
attended to.
· Bedienen (aan tafel).
To wait at table.
J e moet niet denken, <lat ik je
You must not imagine that I
altij<l zal bedienen.
am going to dance attendance upon you.
Zich van iets bedienen.
To make use 0£ something.
U w. onderdanige dienaar.
Diender (politieagent).
• Iemand dienste11 bewijzen.
, In dienst gaan.
In dienst treden bij iemand.
In iemands dienst staan.
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Obliging, helpful.
Gedienstig (voorkomen<l, of
r1ienstvaardig).
Zodra ik mijn tijd heb uitgeAR soon as l have served my
time, I am going into business.
dien<l, ga ik in de handel.
Poop]e have got to know him
De mensen hebben hem leren
kennen; hij heeft hier uitge- (found him out); he haR made
himself impossible.
diend.
How much do you earn a
Hoeveel verdien je per maand?
month?
He de<ierveA to be hanged.
Hij verdient opgehangen te
worden.
'I'he thief has at last got his
De <lief heeft tenslotte zijn verdeserts.
diende loon gokregen.
E.arnings (pay, salary).
De verdienste (het salaris).
::'lierit; deserts.
Verdienste (in figuurlilrn betekenis).
Een verdien stelik sch rijver.
An author of merit.
Een verdienstelike daad.
A meritoriouA udiou.
Zich verdienstelik maken JeTo be of service to one's country.
gens het vaderland.
DOEN.
De pelgrims gingen naar Rome
om boete te doen.
Ik heb het mijne voor hem gedaan, maar bet helpt niets en wij
moeten hem aan zijn lot overlaten.
Hij deed, also£ hij niets van de
zaak af wist. (Hij wendde voor
niets ...... af te weten).
Al doende leert men. (Oe£eni11ig
kweekt kennis).
Doe wel en zie niet om. (Laat
uw rechter hand niPt weten, wat
uw linker doet).
Ik zal uw schuldbekentenis te
niet doen (vernietigen).
lets op zijn oHendertigRt* docn.

The pilgrims went to n ome to
do penance.
I did what I coul<l for him, but
it is no use unrl we muRt leave
him to his fate.
TI e pretended not to know anvthing about the matter.
·
Practice makeA perfect.
Let not your right hand know
what your left hand doeR.

I shall destroy your I.O.U.

To do something very slowly
(and deliberately).
Doe also£ je thuis was (waart).
Make yourr;eJT at home.
Gedane zaken nemen geen keer
.It is no use crying over spilt
milk.
* Een uitdrukking aan 't weven ontleend.
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Ik smeek u, doe mij dit leed
niet aan.
Het levendige verhaal vun <le
spoorwegramp (het ...... ongeluk)
deed het hele gezelschap zeer aan;
allen waren aangedaan door de
b?eiende, en aan~loenlike beschrijvmg.
Wij doen zeR havens aan, voor
wij de plaats onzer bestemming
bereiken.
Aandoen (van kliwen), (aantrekken).
Hij kon zijn aandoening nauweliks bedwingen.
Een lichte borstaandoening.

I beseech you do not grieve me
so.
The graphic account o:f the railway accident affected (moved) the
whole company very much; all
were moved by the interesting and
touching description.
\Ye shall touch at six ports before reaching our destination.
To put on*.
He could sciarcely control his
emotion.
A slight inflammation o:f the
lungs.
Pay your old debts first before
contracting new ones.
It does not matter in the least
whether you approve; I shall do
it in any case.
I look upon that matter as
settled.
~loved,
beside onesel:f with
grief.
Put out the light.
To take o:f£ clothes.
He has wasted much time and
money and now he is ruined and
it is too late for him to take up
something to earn his living.
With the new year we pay all
our bills.
Our new servant gives every
satisfaction; all o:f us ·are very
well satisfied with his work.
·we can look back upon our
work with satisfaction.

Doe eerst je oude schuldeu n:f,
voor ie nieuwe maakt.
Het doet er niets aan a:f (toe), ol'
je 't goed vindt; ik doe 't in elk
geval.
Ik beschou w die zuak als a:fgedaan.
Ontdaan (sterker dan: a,angedaan).
Doe het licht uit.
Kleren uitdoen (uittrekken).
Hij hee:ft veel tijd en geld verdaan, en nu is hij geruineerd en is
het te laut iets te beginnen om
zijn brood mee te verdienen.
Met nieuwjaar voldoen wij al
onze rekeningen.
Onze nieuwe knecht voldoet
µitstekend; wij zijn allen zeer
voldaan over zijn werk.
Met voldoening (voldaanheid)
kunnen wij op ons werk terugzien.
De belediging was te gro:f ; ik
It was too gross an insult; I at
eiste onmiddelik voldoening (ge- once demanded satisfaction.
noegdoening).

.

* To put on a hat-een hoed opzetten.
To take off one's hat-zijn hoed afnemen (afzetten).
To raise one's hat-voor it'mand zijn hoed afnemen.
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Er was een voldoende voorraad
levensmiddelen in de stad voor
een lang beleg.
Het spijt mij, <lat ik <le papieren weggeclaau hob; ik wisJ uiet,,
dat je er belang in steldo.
Ik moet mijn paarden wegdoen
( a£schaffen) ; zij kosten mij te
veel.
DOOD.
Een jongen dood verklaren.
Ik heh er (daar) een broertje
aan dood.
DRAGEN.
Kleren dragen.
Zijn klederdracht is vreemd.
Draag <leze emmer naar de keuken.
Tracht <leze smart to dragen.
Het kanon <lraagt vier mijl.
Dragelik, (adject).
Dragelik, (a<lv).
.Te moet dit pak a£dmgen, voor<lat je een nieuw krijgt.
Afgedragen kleron.
De rekening bedraagt £50.
Hoe groat is het bed rag?
V roeger liet je gedrag* veel te
wensen over, maar nu gedraag je
je goe<l.
Ik kan het niet langer verdragen.
Wij moeten leren ons met elkaar te verdragen.
Een verdrag sluiten.
(On)verdraaglik; (on)verdra~g
zaam ; (on )verdraagzaamheid.

There was a sufficient store of
p_rovisions in the city for a long
swge.
I am sorry I deRtroye<l the
papers; I did not know that they
interested you.
I must get ri<l 0£ my horses;
their keep costs too much.
·To send a boy to Ooventry.
It is my pet aversion.
To wear clothes.
His costume is strange.
Carry this pail to the kitchen.
Try and hoar this sorrow.
The gun carries four miles.
Bearable; tolerable.
Tolerably.
You must wear this suit out before you get a new one.
Cast oft clothes.
1'ho bill amounts to £50.
What is the amount?
Formerly your behaviour left
much to be desired, but now you
behave well.
I cannot endure (stand) it any
longer.
We must learn to bear witl1 one
another.
To conclude a treaty.
(In \tolerable;
(in )tolerant;
(in) t.ol era.nee.

DUIM.
Hij zuigt het uit zijn duim.
He clmws on his imagination.
To have someone under one's
Iemancl onder de(n) duim Jrnbthumb.
ben.
* Mrv. ge<lragingen-behaviour.

1.1

lets op zijn duimpje kmmen
To have Romething at one's fin(iet's op een prikje kenneu).
gers' ends.
EENVOUD.
Simplicity is the seal of truth.
Eenvoud is het keumerk van 't
ware.
EiRE:N, EVEN.
Take care of the pence and the
Wie het kleine niet eert, is 't
pounds will take care 0£ themgrote niet wee rd (eig. waard).
selves.
I consider it a point 0£ honour
Ik stel er een rer in, het beste
to pass first in the examination.
eksamen te doen.
Honesty is the best policy.
Eerlik du-urt het langRt.
Even (odd).
Even (on even).
It is all the same to me. (It
Het is mij om het even. (Het
is quite immaterial to me).
is mij volkomen onvernd1il1ig).
To equal.
Evenaren.

EZEL.
Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezel:fde steen.

Once bitten twice shy.

GAAN.
Hoe gaat 't met u? (hoe maakt
How are you?
u het?)
Alles ging van een leien dakje.
Everything went smoothly.
Het gaat ans tr~enwoordig zeer
At present we are doing very
voor de wind.
well.
Het gaat zo niet langer; je
It cannot go on any longer in
moet je beteren.
this way; you must mend your
ways.
Sto:ffelike achteruitgang gaat
Moral degeneracy is often acdikwels hand aan hand (gaat ge- companied by a decfine in material
paard) met zedelik verval.
prosperity.
Het bloed kruipt, wpar het niet
Blood is thicker than water.
gaan kan.
Hij hee£t geen zelfbeheersing;
He has no self-control; he lets
hij laat zich te veel gaan.
himself go too much.
Welke dokter gaat over onze
Which doctor attends
our
zieke?
patient?
Door zijn spekuJcren is diekoopOwing to his speculations that
man op de fies gegaan.
merchant has gone bankrupt.
Het volgend jaar zu11en wij in
Next year we Rhall go on a jourde zomervakantie op rcis gaan.
ney in the summer holid:ivR.
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Zijn ongeluk gaat mij zeer aan
't hart.
Als wij niet oppassen, zal de
hele onderneming te niet (te g1·r•ncle) gaan.
De kassier van die bekende
bank is er met de kas van doorgegaan.
Om kort te gaan, ik geloo£ niet,
dat hij de waarheid spreekt.
Ik begrijp niet, hoe die benoeming in 't werk (in zijn work) is
.gegaan.
Het gaat u niet aan. (Het raakt
u niet).
W anneer gaat de kerk aan?
Met wie gaat. zij een huwelik
aan?
Mijn horloge ging (liep) gisteren achter, maar nu gaat 't voor.
Na vele moorden begaan te hebben, is de rover gearresteerd.
De veel begane weg.
Ik ben zeer met hem begaan.
Laat hem begaan. (Laat hem
zijn gang gaan).
Hij gaat door voor een knap
advokaat.
Er gaat veel om in onze zaak.
Wie met pek omgaat, wordt er
mee besmet.

His misfortune affects me very
much.
H we do not look out (take
care), the whole enterprise will be
a failure.
The cashier of that well-known
bank has absconded with the cash.
In a word, I do not believe thut
he speaks the truth.
I do not understand how that
appointment was made .

It does not concern you.
When does the service begin?
\Vhom is Rhe going to marry?
Yesterday my watch was Rlow,
but now it "is fast.
After having committed many
murders the brigand has been arrested.
The much frequented road.
I feel very sorry for him.
Let him go his own way. (Do
not interfere with him).
He is considered a clever advocate.
We do a large business.
He who touches pitch becomes
clefiled.
(Evil communications
corrupt good manners).
To associate with someone.
He is an amusing companion.

Met iemand omgaan.
In de omgang is hij een heel
amusant mens.
Kindly inform me by .return of
Wees zo goed mij per omgaande
te melden, 0£ je met mijn voon;'el post whether you are in favour of
my proposal.
meegaat.
The sun sets.
De zon gaat onder.
The decline 0£ the Roman Em·
De ondergang van hot Romein pire.
se Rijk.

19
Op ontdekkingsreizen ondergaat
On exploring expeditions one
men noodzakelikerwijze vele ge- necessarily
experiences
many
varen.
dangers.
De misdadiger zal zijn stra£
The eriminal will not escape
niet ontgiaan. ·
punishment.
De datum is mij ontgaan.
The date has escaped my memory.
The sun is rising*.
De zon gaat op.
My joke fell flat (did not come
Mijn grap ging niet op.
off).

You cannot maintain that arDie redenering kun je niet volgument; it won't do.
houden; hij gaat niet op.
When he made that remark, a
Toen hij die opmerking maakte,
ging mij plotseling een licht op. light suddenly dawned upon me.
That novel created a great
Die roman maakte grote opsensation.
gang.
Naught never comes to harm.
Onkruid vergaat niet.
(Ill weeds grow a pace).
The vessel went down with all
Het schip is met man en mms
vergaan.
hands on board.
How have you been getting on
Hoe is het je vergaan, sedert wij
since last we met ?
elkaar 't laatst zagen?

GAD ING.
Dat is van mijn gading.

That is the very thing I want.

GEK.
Met iemand de gek steken
To make £un of somebody.
( iemand voor de gek houden ; de
draak steken met).
Joking apart.
Alle gekheid op een stokje.
Hij la.at niet met zich gekscheHe does not allow himseli to be
made £un 0£.
ren (spotten).

GELD EN.
In de ganse omtrek geldt onze
Our doctor is considered an
dokter voor een bekwaam man able man in the whole neighbour(gaat door voor, 0£ wordt gehou- hood.
den voor).
Hee£t u niet gemerkt, dat zijn
Did you not notice that his reopmerkingen u gelden?
marks annlT- to you?
-------

* N.B.-We rise early-wij staan vroeg op.
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Weldra zagen wij, <lat het ons
Soon we saw that our lives were
leven gold (ons leven op 't spel at stake and we fought with the
stonJ), on vochten wij met de moe<l courage of despair.
van de wanhoop.
Your first th-row does not
J e eerste worp geldt niet; go01
count, throw again.
nog eens.
I am fully determined to assert
Ik ben vast besloteri mijn aanspraken op dit stuk land te doen my claims to that piece of lanrl.
(la ten) geld en.
To make one's influence :felt.
Zijn invloed Joen (laten) gelden; (zich doen (laten) gelden).
Can you give me change for a
Kunt u mij voor een pond klein
geld geven P (Kunt u een sove- sovereign P
reign wisselen P)
Ilij maakt geld a]s water.
He coins money:
Geld in een onderneming steTo invest money rn an enterken (beleggen).
prise.
Een goede geldbelegging.
A good investment.
To realize all one's effects.
Zijn bezittingen te gelde maken.
Baar (kontant) geld.
Gash.
Geld voorschieten.
To advance money.
Een geldschieter.
A money-lender.
N.B. Een woekeraar.
A usurer.
Deze kast is een er!stuk ; hij is
This chest is an hrirloom; it
voor geen geld of goede woorden cannot be had for love or money.
(voor geen geld ter wereld) te
krijgen.
Hi.i weigerde eerst hardnekkig
At first he persistently refused
zijn land te verkopen, maar per to sell his land, but in the end he
slot van rekening heeft hij eieren thought better of it and accepted
voor zijn geld gekozen* en 't aan- the o.ffer.
bod voor zijn land aanvaard ( aangenomen).
Geld verkwisten.
To waste money.
Een geldverkwister.
A spendthrift.
Geld uitgeven.
To spend money.
Geldzucht.
j_varice, covetousness.
This is no current coin.
Dit is geen geldige (gangbare)
munt.
Geen geldig ekskuus.
No valid excuse.
* Temand, die eieren 1voor zijn geld kie~t. hand cit vol gens 't principe: "Better
half a loaf than no loaf at all" (or, "better a small fish than an empty dish").
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Onze (spoorweg) kaartjes zijn
Our (railway) tickets are available for one week.
voor een week gel dig.
This law is no longer in force.
Deze wet is niet langer (meer)
geldig (niet meer van kracht).
Geldelike steun.
Financial support.

GELUK.
Het is meer geluk dan wijsheid,
It is a mere fluke that you
<lat je voor je eksamen geslaagd passed your examination.
bent.
Een op.geluk komt nooit alleen.
Misfortunes never come singly.
(It never rains but it pours).
An accident may 'happen any
Een ongeluk zit in een klein
hoekje.
time.
I beg your pardon, I did it by
N eem me niet kwalik, ik deed
het bij ongeluk.
mistake.
Ile has tried his hand at all
Hij heeft allerlei dingen bij de
hand gehad ; hij is een man van kinds pf things; he is a Jack-oftwaalf ambachten en dertien on- all-trades and a master of none.
gelukken.
A child of misfortune.
Een ongelukskind.
A bearer of ill news.
Een ongeluksbode.
A bird of ill omen.
·Een ongeluksprofeet.
Een ongeluksdag.
A day of ill luck.
A person who always has bad
Een ongeluksvogel (pechvogel).
luck.
GEMEEN.
He is only a private.
Hij is slechts gemeen soldaat.
The troops sided with the inDe troepen maakten gemeno
surgents.
zaak met de opstandelingen.
I had not expected such a mean
Ik had zulk een gemene daad
act of him (did not think him
niet van hem verwacht.
capable of ... )
In general.
In het algemeen (over het algemeen).

GESTADIG.
(On )gestadig,
(on) besten<lig
weer.
Gestadig* Joorwerken.

(Gn)sett1ed weather.
To work on steadily.

*. Gestadig duid~ een. regelrnatige, zekere beweging aan; maar met een woord,
waarm geen .bewegrng hgt opgesloten (bijv. met: markt, of weer), betekent het:
vast, bestend1g.
N.B.-Stadig in 't Afrikaans-langzaam (slow).
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GE'TIJ.
Different eireumstances reqmni
,\ls het getij verloopt, verzet
different measures.
men de bakens.
'.!.'he breviary.
llet getijboek.
The £our seasons.
De vier jaargetijden.

GEY.EN.
Wij hebben hct lang volgehoudcn, maar, toeu wij zagen, <lat het
toch niets gaf, gaven wij er <le
brui van.
Toen de politieagent de straatjongen te pakken kreeg, gu.£ hij
hem er geducht van langs.
:M.iju oom heeft er zijn zaken
nan~egeveu en woont nu op een
villa.
J e moet hem van je verloviug
(engagement) kennis geven.
Wie kan mij hierover inlichtingcu geven?
"N"a lange spanning kon ik ein<lelik aan mijn opgekropt gemoed
lucht geven.
Iedereen gee.£t veel om de lof
van mensen, die hij eert.
lk geef niets (geen zier) om zijn
gebrom.
Ilct is gemakkelik een andcr de
schuld te geven, maar <lat neemt
uw eigen verantwoor<lelikheid niet
weg.
Eens gegeven blij£t gegeven.
Een gegeven paard moet men
niet in de bek zien.
Een van het gezelschap gaf een
alleraardigste
voordracht
ten
bes le.
De zieke liet zich naar zijn geboorteplaa ts vervoeren om daar
de geest te geven.
Ik heb de <licfstal bij de politie
aangegeven.

We kept it up a long time, but
when we saw that it was no use
any way, we gave it up.
When the policeman got hold
of the streetboy, he gave him a
sound thrashing.
My uncle has retired from business and now lives in a villa.
You should inform him of your
engagement.
Who can give me any information about this?
After having been subjected to
a severe strain I could at last give
vent to my pent up feelings.
"\Ve all appreciate (care very
much for) the praise of people
w horn we honour.
I <lo not mind his grumbling
at all.
It is easy to blame another but
that does not do away with your
own responsibility.
A gift remains a gift.
Do not look a gift horse in the
mouth.
One of the company gave a very
nice recitation.
The patient had himself
taken to his native place to die
there.
I have notified the police of the
iheft.

Wil je me de aardappels even
aangeven?
De kachel geeft veel warmte a:f'
(van zich).
Er zijn mensen, die altijd op
anderen afgeven.
De drenkeling had bijna de
oever bereikt, toen zijn kruchtcn
hem plotseling hegaven.
Wij hadden ons juist op weg
naar de stad begeven, toen de
'Koning voorbij kwam.
De Koning was van alle kanten
door zijn lijfwacht omgeven.
Hij hoopte zijn boek nog <lit
jaar te kunnen uitgeven, maar
zijn ziekte heeft de uitgave vertraagd.
Hij geeft te veel uit; zijn uitgaven ovcrtre-ffen zijn inkomsten.
Hij gaf zich voor een graa.£ uit,
maar weldra vonden de mensen
uit, dat hij een bedrieger was.
Pas op, als je dat goed opeet,
zul je jezclf vergeven.
V ergif( t), (gif).
N.B. De gift (gave).
Ik kan mijzelf nooit vergeveu,
<lat ik hem niet geholpen heb,
voor het te laat was.
Vergeving (vergi:ffenis, verschoning).
Sommigen schijnen te denken,
dat ik een fortuin te vergeven
heb.
Karell gaf (wendde) altijd voor,
de vrijheid van het volk te eerbiedigen, maar brak voortdurend
zijn duurste eden.
V oorwendsel.
Bij wedstrijden wordt wel eens
aan de zwakste partii wat voorgegeven.
Voorgifte.

Will you please pass me the
potatoes r
'l'he stove emits much heat.
There are people who always
run down (depreciate) others.
'l'he drowning man had almost
reached the shore when suddenly
his strengtl1 failed him.
vV e had just started on our way
to the city when the King passed.
The King ·was surrounded on
all sides by his bodyguard.
He hoped to nublish his book
this year but his illness has delayed the publication.
He spends too much; his expenses exceed his income.
He palmed himself off as (posed
as) a count but soon people found
out that he was a fraud.
Take care, if you eat that stuff,
you will poison yourself.
Poison.
'l'he present.
I can never forgive myself that
I <li<l not help him before it was
too lute.
Pardon (forgiveness).
Some people seem to think that
I have a fortune to give away.
Charles I al ways pretended to
respect the liberty of the people
but continually broke his most
solemn oaths.
Pretext.
In contests a ha.ndicap is not
un-frcquently given to the weaker
side.
Handicap.

GOED.
Het is voor je eigen goed (bestwil).
Onrechtvaardig verkregen (gestolen) goed gedijt niet.
Onze vaderen (voorvaders) hebben goecl en bloecl voor politieke
en godsdienstige vrijheid veil gchad.
Roerende (onroeren de, 0£ vaste)
goecleren.
Schoon goed aandoen (zich verschonen*).
Hij heeit 't blijkba.ar geheel bij
je verkorven; hij kan geen goed
meer bij je doen.
Na onze lange wandeling deden
wij ons te goed aan een hartige
maaltijd.
Als je 't geld nu niet hebt, zal
ik 't wel te goed houden.
Ik heh geld van je te goed.
De kennis, die je nu opdoet,
z.al je later ten goede (te stade)
komen.
Houd me deze opmerking ten
goede.
(Duid me ...... niet ten
kwade).
W aarom zou ik mijn land verla ten; ik heb het hier goed.
Houd je goed.
Eind goed, al goed.
De brand hee£t grote schade
aangericht; de brandverzekeringsmaatschappij moet het vergoeden.

It is £or your own good.
Ill-gotten goods bring no gain.
Our :forefathers were ready to
sacrifice their lives and possessions
(blood and treasure) for political
and religious liberty.
Movables (immovables); fixed
(loose) property.
To put on clean clothes.
Evidently he has got into your
bad books; he can do no good as
far as you are concerned.
After our long walk we enjoyed a hearty meal.
I£ you have not the money now,
you can pay me later on.
You owe me some money.
The knowledge which you now
acquire will be 0£ benefit to you
later on (stand you in good stead).
Do not take this remark amiss.
(Pardon me for making this remark).
Why should I leave my country; I am quite satisfied here.
Keep up your courage. Take
good care 0£ yourself.
All is well that ends well.
The fire caused much damage;
the fire insurance company has. to
make it good (to give compensation).
Compensation.

Schadevergoeding ( schadeloosstelling).
GRONDEN.
Zijn oorrleel was op nauwkeurig
His criticism was haRed upon
onderzoek gegron<l.
careful investigation.
-- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - • Verschonen ook-verontschuldigen (to excuse).

:1
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To raise valid objections.
Gegronde aanmerkingen maken.
It is difficult to read his charZijn karakter is moeilik te
acter.
doorgronden.
The ways of God are inscrutGods wegen zijn ondoorgrondeable.
lik.
Still waters run deep.
Stille waters hebben <liepe
gronden.
The soil is fertile.
De grond (bodem) is vruchtbaar.
Door de grond zi11ken van
'To be overeome with shame.
schaamte.
Grond verliezen.
To lose 1ground.
N .B. Veld winnen.
To gain ground.
Te gronde gaan.
'11 0 perish.
A.an de grond rake11 (van scheTo founder.
pen).
In de grond van de zaak ben ik
In principle I agree with him.
't met hem eens.
Op welke gron<len beweert u
Gpon what grounds do you asdit?
tiert this?
Een plattegrond van Londen.
A plan of London.

HAAK.
Er is iets niet in de(11) haak met
There is something shady about
die onde;rneming.
that enterprise.
HAAR.
De vos verliest wel zijn haren,
What is bred rn the bone will
maar niet zijn streken.
out in the flesh.
HALEN.
Hij zag er uit om door een rinHe looked as if he came out of
a bandbox. (He looked spick and
getje te halerr.
span).
De woekeraar had zijn schuldeThe usurer had his debtor enuaar geheel in zijn macht, e11 tirely in his power and fleeced
haalde hem 't vel over de oren.
him (extorted the last penny :from
him).
If you keep on walking in your
A.ls je in deze kou met natte
lderen blijft lopen, zal je je een wet clothes in this cold weather,
zware verkoudhei<l op de hals ha- you will contract a severe cold.
len.
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Do not reproach him with that
Verwijt 't hem niet meer; 't is
te lang geleden ; je moet geen any more; it happened too long
ago; you must not rake up old
oude koeien uit de sloot halen.
stories.
Napoleon had niet op Bluchers
Napoleon hacl not expected
aankomst op 't slagveld te Water- Blucher's arrival on the battleloo gerekend; clit haalde (was) field at Waterloo; t his u µset all
een streep door zijn rekening.
his calculations.
Iemand over de hekel * halen
To criticize someone severely.
(hekelen).
In de wedstrijd heeft mijn broer
My brother obtaiuecl the first
de eerste prijs gehaald (behaald). prize in the contest.
Een graad halen.
To graduate.
Hij vroeg me, of ik zo goecl zou
He asked me to be so kind as to
willen zijn, zijn vrouw van de meet his wife at the station.
trein (a:f) te halen.
Als je niet oppast, zullen wij
H you do not look out we shall
de trein niet meer halen (pakken). not catch the train.
Dit is wel een mooi uitzicht,
This is a fine view but it cannot
maar 't haalt niet bij <lat van uit be compared to that which you
ons huis.
get :from our house.
In zijn rede haalde (citeerde)
In hiti speech he quoted :from
hij iets van Horatius aan.
Horace .
.A.anhaling.
Quotation.
Ik kan me niet begrijpen, waarI cannot understand why yon
om je hem zo aanhaalt; je moest want so much to make friends
with him; you had better leave
hem maar laten lopen.
him alone.
De vereniging stelt zich ten clo0l
The object of this association
de banden met 't moederlancl z;:i is to strengthen the ties that binJ
nauw mogelik aan te halen.
us to the mother country.
~l is de leugen nog zo sneL cle
Liars have short wings.
waarheid achterhaalt haar wel.
To gain a victory over the
De overwinni11g behalen op de
vijand.
enemy.
Ik zal nog eens herhalen, wat
I shall repeat once more what
ik gezegd heb.
I said.
In herhaling(en) vervallen.
To :fall into repetition.
Herhaald (herhaaldelik),
adHepeated.
ject.
Ilerhaaldelik, adv.
Hepeatedly.
* Hekel, eigenlik eon scherp worktuig om 't vlas mee te bewerk<m.
hekeldicht-a satire, a lamµoon.

Vgl. het
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Met veel omhaal van woorden
trachtte hij zijn onschuld te bewijzen, maar overtuigde niemarnl.
Maak voor m.ij ,~een om.haal
(om.slag).
Hij onthaalde Je a:fgematte,
uitgehongerde soldaten op een stevig m.aal.
Een gastvrij onthaal.
Als enig antwoord haalde hij
de schouders op.
Waar riike kinderon de neus
voor ophafen, daarvan genieten
dikwels de arm.en.
Toen wij elkaar na lange scheiding weer zagen haal<len wij ons
hart aan oude herinneringen op.
Ik zou die oude geschiedenis
niet weer ophalen.
Wat voor streken heeft die kwajongen nu weer uitgehaald?
Yer hal en (vertellen).
Het verhaal (de vertelling).
Hij schijnt besloten te hebhen
zijn schade op ons te verhalen.
De ziekte heeft zijn krachten
uitgeput, maar nu kom.t hij langzamerhand op zijn verhaal.

With great verbosity he tried
to prove his innocence but convinced no one.
Don't put yourself out for me.
Ile treated the exhausted, hal:fstarved soldiers to a hearty meal.
.A. generous reception.
A shrug o:f the shoulders was
his only reply.
What the children 0£ the rich
disdain the poor o:ften enjoy.

When we met again a:fter a
long separation we indulged in
old reminiscences to our hearts'
eon tent.
You had better not rake up
that old story again.
What kind 0£ tricks has th is
imp been playing again?
'ro relate.
'The tale, narrative.
He seems to be determined to
make up for his losses at our expense.
The illness. has exhausted him.,
but now he is gradually recovermg his strength.

HAND.
Als men hem. een vinger geeft,
H you give him a little finger,
he takes the whole hand.
ueem.t hij de 'hele hand.
Een vogel in de hand is beter
clan tien in de lucht.
'ferstond na hun aankom.st
sloegen de kolonisten de hand aan
't werk, en herschiepen de wildernis in weinige jaren in vruchtbare
akkers.
De laatste hand aan een werk
leggen.

A bird in the hand is worth
two in the bush.
Immediately a:fter their arrival
the colonists set to work and within a :few years converted the wilderness into :fertile lands.
To put the finishing touch to a
work.

In een vlaag van wanhoop sloeg
hij de hand aan zich zelf (deed hij
zich zel:f te kort, beging hij zelfmoord).
Alle mensen liepen te hoop en
vroegen, wat er aan de hand was.
Van hoger hand ontving de inspekteur van politie bevel bij alle
verdachte pernonen huiszoeking te
doen.
Hij hee£t geen vast werk; hij
moet van de hand in de tand leven.
De liberale partij hee£t besloten
't wetsontwerp met hand en tand
te verdedigen.

In a fit of despair he committed
suicide.
A crowd collected and everyone
asked what was going on.
The inspector of police received
instructions from the authorities
to search the houses of all suspected persons.
He has no regular employment;
he has to live from hand to mouth.

The liberal party has decided
to defend the bill with might and
main (to fight for it tooth and
nail).
Civility is cheap but it goes a
Met de hoed in de hand komt
long way.
men door 't ganse land.
Hands o.fJ', children.
(Houdt je) handen thuis, kinderen.
Als zijn oom niet iemand van
If his uncle had not been a man
invloed geweest was, en hem niet o.l' influence and had not shielded
de handen boven 't hoo£d had ge- him, he would have been dismissed
houden, zou hij reeds lang ont- long ago.
slagen zijn.
Boys, if you do not learn to
Jongens, als je (jullie) niet leert
de handen uit de mouw te steken, put your shoulders to the wheel,
zul je nooit vooruitkomen in de you will never ·get on in the world.
wereld.
Not to do a stroke of work.
Geen hand uitsteken.
Not to lift a finger to save someGeen hand (vinger) uitsteken
one.
om iemand te redden.
\Vhen I made him the offer he
Toen ik hem 't aanbod deed,
nam hij het met beide handen jumped at it.
aan.
In some countries the excessive
In sommige landen neemt 't
misbruik van sterke drank hand use of liquor is rapidly spreading.
over hand toe.
I shall give you an excellent
Ik zal je een uitstekend middel
tegen Yerkoudheid aan de nand r~medy for a cold.
doen.
Re is a man who has tried bis
Hij is ieman<l, die al van alleR
hand at all kinds o:f things.
bij de hand gehad heeft.
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You can safely entrust her with
J e kunt haar best de hoodschap
toevertrouwen; zij is voor hnar the message; she is remarkably
smart for her age.
lre£tijd biezonder bij de hand.
N.B. "Bii de hand" heeft Jikwels een slechte betekenis (pert).
I'll be responsible :for him; I
Voor hem sta ik in ; ik kan hem
volkomen naar mijn hand zetten. can wind him round my little
finger.
The minister 0£ A. is greatly
De predikant te A. wordt door
zijn gemeente op de handen ge- belove.cl by his congregation.
dragen.
Ik kan niet voor de waarheid
I cannot vouch for the truth
van de bewering instaan, want ik 0£ the statement, :for I only got it
heb het uit de tweede hand.
second hand.
Het £eest ter gelegenheid van
The festivities in honour of the
de verjaardag van de Koning is King's birthday are at hand.
op handen (op til), (nabij).
Caius .Julius raeRar heeft de
CaiuR Julius Caesar thrice rekroon, die Antonius hem in 't pu- fused the <>rown pu bliclv offered
·
bliek aanbood, tot driem:i.al toe to him by Antony.
van de hand g-ewezen (g-eweigerd).
Het heft (het roer) in han<len
To exercise supreme authority;
hebben.
to be at the head of affairs.
Ik heb .een hele verzameling
I have a large collection of
boeken, die ik wel van de hand books which I am willing to sell
wil doen.
(to part with).
Daar het met zijn belangen in
,\s it is contrary to his interests
strijd is, lag het voor de hand, it was to be expected that he
dat hii de eerste ?WU ziin om te would he the first to protest.
protesteren.
Zijn hand (ziin schri£t) IS onHis handwriting is illegible.
leesbaar.
Een goede hand schrijven.
To write a good hand.
Ik kan deze kist alleen niet opI cannot lilt this box alone.
tillen * (oplichten); wil je mij een Please lend me a helping hand.
handje helpen?
De wijzers van <le klok.
The hands of a clock.
Langzamerhand (allengR).
Gradually.
Het handboek.
Manual.
IIandig (onhandig).
Handy, dexterous;
skiJful;
(clumsy, awkward).
* De Afrikaanse betekenis van optillen-to steal. komt niet in 't Hollands voor.
Wel kan "oplichten" transit. gebruikt worden-to swindle. Ren onlichter-a sharper
a swindler.
·
'
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HART.
Hij drnagt het hart up de rechte
pbats.
3lijn harL klupte van angst
(sterker is: bonsde van).
Bitter in de mon<l maakt 't hart
gezond.
Zijn hart ligt hem op de tong.
Toen ik de goede uitslag van
het eksamen hoorde, was l1et also±
me een pak van 't hart genomen
werd (een steen van 't hart gewenteld werd).
Met <le hand op 't hart kan ik
verklaren, dat ik onschuldig ben.
Ik heb 't je zo dikwels op 't
hart gedrukt, maar je hebt blijkbaar mijn vermaning in de wind
geslagen.
Ik kon 't niet over miin hart
verkrijgen de arme man -zonder
een aalmoes weg te zenden.
Waar 't hart vol van is, vloeit
de mond van over.
Start je hart eens aan mij uit ;
<lat zal je verlichten.
Maak van je hart geen moordkuil. (Start je hart eens bij
iemand uit.)
Uit 't oog uit 't hart. (.Aanzien
doet gedenken.)
• Iemand een goed (kwaad) hart
toedragen.
Als je mij niet een hart onder
de riem ,gestoken hadt, zou ik de
zaak in wanhoop hebben opgegeven.
Mijn vrouw zou mee in de mijn
a:fdalen, maar toen het er op aankwam, zonk haar 't hart (demoed)
in de schoenen.

He has his heart in the right
place (he is thoroughly upright).
My heart beat high with anxiety.
Bitter medicine is wholesome.
He wears his heart on his sleeve.
On hearing the good result o:f
t.he examination I :felt as if a load
w0re taken off my 'heart.
I can honestly say that I am
innocent.
So o:ften I have impressed it
upon you, but apparently you
have not heeded my warning.
I could not bring mysel:f to send
the poor man away empty-handed.
Out o:f the abundance of the
heart the mouth speaketh.
Pour out your heart to me;
that will relieve yon.
Do not nurse · (cherish) your
grief.
(Pour out your heart to someone.)
Out o:f sight out of mind.
To be :favourably (ill) disnosed
towards somebody.
H you had not encouraged me,
I Rhould have given up the matter
in despair.

My wife was to go down with
us into the mine, but when it
came to the point her heart sank
into her boots (her cournge failed
her).
Zij leg<le zich met hart en ziel
She devoted herRel:f heart and
op de studie van de muziek toe. soul to the studv of music.
To sot one's heart upon someZijn hart op iets zetten.
thing.
To give up, renounce someZijn hart van iets aftrekken.
thing.
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Zijn hart aan iets ophalen (zie
halen).
Ofschoon 't hem aan het hart
ging, moest hij toch enigcn van
zijn klerken ontslaan.
Zadra ik binnenkwam, vroeg
hij mij, wat ik op 't hart had.
Als je het hart hebt 't nog eons
te doen, zal ik je stre.ng stra:ffen.
Ik hoop, dat je mijn raad ter
harte zult nemen.
N eem zoveel vruchten als JC
wilt, mijn jongen; 't is je van
harte gegund.
Van ganser harte gel uk gewenst met je sukses.
Hij is een man naar mijn hart.

To indulge in something to your
heart's content.
AHhoug·h he was very sorry to
dismiss some of his clerks, he had
to do so.
As soon as I entered, he asked
me what I wished to tell him.
H you dare do it again, I shall
punish you severely.
I hope you will take my advice
to heart.
Take as much fruit as you wish,
my boy, I don't grudge* it you.

I cordially congratulate you on
vour success.
· He is a man after my own
heart.
In 't hartje van de winter.
In the heart of winter.
Hearty meal.
Hartige maaltijd.
Hartige spijzen, (:flauwe).
Tasty, well seaROned food (insipid).
Ren hartige toespraak (hartig
A stirring speech.
woordic).
Cordial, hearty.
Hartelik.
Naar hartelust.
To one's heart's content.

HEBBEN.
Hebben is hebben, en krijgen
Possession is nine points of the
is de kunst.
law.
HE ER.
Zo heer, zo lmecht.
1

Like master like man.

HEK.
Het hek is van de dam.
HEMD.
Het hemd is nader dan de rok.

When the cat 's away, the mice
·
will play.
Blood is thicker than
(charity begins at home).

water

HEUG.
Iets tegen heug** en meug**
To do something against one's
(tegen zijn zin) doen.
wiRh (reluctantly).
HO~D.

Men moet geen Rlapende honden
wakker maiken.

J,et sleeping dogs lie.

* Misgunneu-to grudge.
Hmrr1 en rneug betekenen beide: opge1ncktheid, lnRt, vgl: verheugd,

**
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Blaffende honden bijten niet.

Barking dogs seldom bite (his
bark is worse than his bite).
Met onwillige honden · is 't
Tt is difficult to work with unslecht hazen vangen.
willing servants .
.Als men een hond wil slaan,
.Any stick is good enough to
kan men gemakkelik een stok vin- beat a dog with.
den.
Toen we thuis kwamen, vonflen
When we came homo, we found
we de hond in de pot.
there was nothing left to eat.
-Kommandeer je hond en blaf
I am not going to be ordered
zel£.
n bout by you.
HONG ER.
Honger is de beste saus. (HonTT unger is the best sauce.
ger maakt rauwe bonen zoet).

HOOFD.
Gloeiende kolen op iemand s
hoofd sta.pelen.
Toen wij binnen kwamen, nam
de heer des huizes ons van 't
hoofd tot de voeten op, alsof wij
hem verdacht voorkwamen.
De moeilikheden hebben zich
in de laatste tijd zo opeen gestapeld, dat y,ij mij over 't hoofd gegroeid (ge,wassen) zijn.
Het wordt tijd, dat de oudste
jongens naar kostschool gaan; ze
groeien hun moeder geheel boven
't hoo:fd.
Bij het korrigeren (nazien) Yan
de drukproef heb ik verscheidene +
fouten over 't hoofd gezien.
Daar de direkteurs van de
Staatsspoorwegen tot inkrimping
van 't personeel besloten haflden,
hing vele ambtenaren hun ontslag als een zwaard van Damokles
boven 't hoofd.
Dikwels brak hij er zich 't
hoofd over (kostte het heni veel
hoofdbrekens), hoe hij met zijn
groot gezin van zijn klein traktement (salaris) zou rond (uit) komen.

To heap coals ot fire on someone's head.
When we entered, the master of
the house looked us up and down
as if he suspected us.
The difficulties have multiplied
to 1mch a degree of late that I
have become unable to cope with
them (that tbey have overwhelmed me).
It is time that the eldest boys
should go to a boarding school;
they are getting beyond their
mother's control.
In correcting the proofs I overlooked several mistakes.
As the directors or the Government railways had resolved to reduce the staff. dismissal bung
like a sword of Damocles over the
heads of many officials.
Often he racked his brains in
Clevising means as to how he
should with his large :family and
his small incom(' (salary) make
both ends meet.

* N.B.-Verscheidene (several) met betrekking tot 't aantal; verschi!lende
(various, different) met betrekking tot verschil in sooi·t.

In <leze fina11riele dep:·essie
slageu vele handelslieclen
er
slechts met moeitc in, het hooid
boven water te 110uden.
Overal ou straat zag men groenjes mensen de hoofden bij elkaar
steken om 't grote nieuws te bespreken.
Na zich ge..dnrernle vij£ jaar
staande te hebben gehouden, zagen zich <le opstanclelingen door
gebrek aan levensmi<ldelen en
ammunitie gedwongen het hoo£d
in de schoot te leggen.
Toen de regering zijn belo£ten
niet nakwam (niet hiel<l), stak de
opstand
alom ( OYer:;il) 't hoofd
weer op.
Ik was vast van plan hr~t je te
komen vertellen, maar in de haast
is 't mij door 't ltoo£d gegaan.

In this financial depression
mauy businessmen surree<l only
with grt>aL difficulty in keeping
their heads aboye water.
Everywhere in the street one
saw groups of neople coming tog-ether to discuRs the great news.
A£ter having kept, up their
resiRtance for five years the insurgents were comr>ellerl to submit owing to lack of victuals and
ammunition.
\Vhen the Government £ailed
to keep their promises, tlH' rebellion broke out ugaiu everywhere.

I really intende<l to come anrl
tell you about it but in the hurry
I
for got all about it (never
thought of it).
Uit het hoo£d (van buiten) le'.L'o learn by heart.
ren.
:J1ental arithmeti.c.
Uit het hoo£<l rekenen.
Toen ik hem 't laatst ontmoette,
\Vhen I saw (met) him last, he
deed hij zeer vreemd; ik geloof acted very strangely ; I believe
niet, dat hij goed bij 't hoof<l is. he is not quite sane.
Het is moeilik om in een irrote
It is difficult to arrive at a unvergadPrin~
tot eensternmiglwid animous decision in a. 1arge meette geraken ; het is gewoon 1ik : zo- ing- ; there are generally as many
veel hoofden, zoveel zinnen.
different opinions as there are
people.
Hii haalt zi<'h in 't hoofd (verIle imagines that he stands a
heeklt zich), <lat hii Yeel lrnnR very goo<l chance of heing apheeft henoemd te warden.
pointed.
Zijn onverwarht sukses Pn de
His unexpected success and the
vele eerbewijzen (eerbetuigingm1 ), many honoul's which were condie hem ten deel vielen, hehben ferred upon him have turned his
hem 't hooftl op hol* gebraC'ht.
head.
Ilet hoo£d bi eden aan (zir h YerTo resist.
zetten tegen).
N.B.-Twee stuks vee.
Two head or rattle.
Hoofdig (koppi~. JrnlsRtarriU").
Obstinate, restive.
Hoofdige of koppige wijn.
\Vine that goes to your head,
strong wine.
Hoofdelike belastin g.
Poll tax.
* Een paard slaat (gaat) op hol-a horse bolts. Ilet hol, subst.-hole.
Ilol, adj.-hollow.
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Een voorstel bij hoo£de1ike
To adopt a proposal by vote (by
stemming (bij akklamatie) aanne- :wclamatiouJ.
men.
Iloofd in vele samenstellingen.
Main or principal.
The principal thing (mainly).
De hoofdzaak
(hoofdzakelik,
voorna melik).
l'ar<linal sin (mortal sin).
Hoof<lzonde (doodzon<le).
The principal street (--aim, obHoofdstraat (-- doel).
ject).
Principal clause (subordinate
Hoof<lzin (bijzin).
clause).
Capital.
Hoof<lstad.
Ilea{l quarters.
Het hoofdkwartier.
HOOGMOED.
Iloogmoe<l komt voor de val.

Pride goes before a £all.

HOREN.
Wie niet horen wil, moet voeHe who does not want to listen
to reason mnRt stand the conselen.
quences.
Horen en zien vergaat me.
I am almost driven mad by all
the noise.
Ik weetniet, waar hij op 't ogenI do not know where he is at
blik is; sedert zijn vertrek heeft present ; since his denarture he
hij nooit meer iets van zich laten has never written to us.
horen.
Ben je zeker van wat je zegt, of
Are you sure of what you say
heb je 't alleen van horen zeggen or do you only know it from hear(uit de tweede hand)?
say?
Het gehoor (een der zintuigen).
The hearing (one of the senses).
Het gehoor (het publiek).
The audience.
Audible.
Hoorbaar.
De hori.gen (lijfeigenen) in de
The villains (serfs) m the
1\fiddeleeuwen.
middle ages.
Ongehoord.
Unheard of, unparalleled.
Hij hoorde de tegen hem ingeHe calmly listened to the charge
brach te beschuldiging kalm aan, brought against him and only reen haalde als enig antwoord de plied by contemptuously shrugschouders met minachting op.
ging; his shoulders.
In the presence of the whole
Ten aanhore van de ganse vergadering beschuldigde hij zijn meeting he accused his opponent
tegenstander van verduistering of embezzlement.
van Staatsgelden.
T'o whom does this house beAan wie behoort dit huis?
long?
He belongs to the freemasons.
Hij behoort tot de vrijmetselaars.

Je behoort* (dient, moet) hem
<laarvan :.10 spoedig· mogelik keu'
nis te geven.
Het behoort (past, voegt), dat
jongeren eerbied voor ouderen
hebben.
Behoort (hoort) dit land bij de
plaats, (boerderij), die je gekocbt
hebt?
Er behoort grote moed toe zo
iets te ondernemen.
Behoorlik** (onbehoorlik).
Hij ga£ al zijn onderhorig-en
last (bevel) de volgende clag· gewapend te verschijnen.
Toen wii klein ·waren, plucht
onze zustei· onze lessen te overhoren.
gesprek toevallig
N .:B. Een
a:fluisteren. "A:fluisteren" ullecn
hetekent: met opzet luisteren
naar.
Een luistervink.
De ge>angene zal morgen verhoord "\"\·orden (in verhoor genomen Wbrden).
Het verhoor.
Een verhoor ondergaan.
Een kruisverhoor.

UH

You Qught to notify him as soon
possible.

It is proper (beeoming) that
young people show respect towards their elders.
Does this land belong to (form
n~1rt of) the farm you bought?

It requires a good deal of courage to undertake sue h a thing.
Proper (improper).
He ordered all his retainers to
present themRelves armed the £allowing day.
When we were small our sister
used to hear our lessons.
To overhear a conversation.

1

An eavesdropper.
The priRoner will be tried tomorrow.

The trial.
To be tried, examined.
A cross examination, cross
questioning.
May our prayers be heard (ansMogen onze gehe<len vcrhoord
wered).
word en.

HUID.
Do not count your chickens beMen moet niet de huid V"rkofore they are hatched.
pim, voor de beer geschoten is.
HOUDEN.
Houden van roeien.
Zich bedaard houden.
Zich goed (krani~) houden.

To like rowing.
To keep quiet.
To stand something well (to
bear u n well against).
Hij hield zich, also£ hi.i er niet,;
He pretended to know nothing
van wist.
·
about it.
To hold your tongue.
Zijn mond houden.
--------- ------ -------

* Dikwels staat 't werkw. in deze betekenis in bet Imperf.: J e behourde, diendo,

moest. Het Imperf. moet gebrt~ikt worden, als de daarvan afhangende lnfin. in 't
Perf. staat.
** Behoorlik, ook :idv.-naar behoren-duly, properly. Betamelik, paRsendproper, becominl{ (alleen als adject).

Ieman<l de hand boven 't hoofd
'I'o shield someone.
houden.
'I'o keep putting oft someone.
Iemand aan 't lijntje houden.
'I'o keep in check, to control.
In toom houden.
T f'.oulrl not keep from laughIk kon mijn lachen niet houden (ik kon niet nalaten te ing (I could not help laughing).
lachen).
Your argument does not hold
J e rerlenering houdt geen steek
(gaat niet op).
goo{l (is not sound).
To consider someone to be (to
Iemand hourlen voor ......
take ...... for).
Houd je handen thuis.
Hands o:ff.
Een uit1lagencle houding aanTo asAume a defiant attitude.
nemen.
Een afwachtende honcling aanTo await developments.
nemen.
ConAtnnt dropping wears the
De aanhouder wint.
stone. By little strokes men £ell
great oaks.
A.anhoudend (voortdurend, onInceAsant.
ophoudelik).
Prove all things; hold fast that
Onderzoek alle dingen en behoud 't goede.
which is good.
To return safe and sound.
Behouden thuis komen.
Behoudend (een man van 't hrConservative.
houd).
To withholcl something from
Iemand iets onthouden.
someone.
lets onthouden (zich heri1mc'To remember.
ren).
Zich onthouden van. (GeheE'lTo abstain from. ('Teetotalers).
onthouders).
Mijn oponthoud hier ter stede
My stay in this place will not
zal niet lang duren.
be a long one.
Dit oponthoud kwam mij zeer
'I'bis delay greatly inf'011veniongelegen.
enced me.
In verhouding tot ..... .
In proportion to ......
N aar verhouding van zijn jaron
Taking his years into considerheeft hij veel ervaring.
ation he has much exDerience
(com;irlering his years ...... ).
Een gespannen verhouding.
Strained relations.

RUIS.
Elk huisje beeft zijn kruisje.

There iR a skeleton rn
cnpboard.

every

I.TZER.
Men moet 't ijzer smeden, als 't
One must strike the iron while
beet is.
it is hot; make hay while the sun
shirnis.
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KALF.
De put demµen als het
verdronken is.

kalf

Locking the stable after the
steed is stolen.

KAM.
Allen over een kam scheren.
KANT.
Kant en klaar zijn.
't \Vas op 't kantje (ran<lje) at.
Dat (mes) snijdt aan twee kanten (fig).
Zijn zak;en aan kant <loen.
Zich van kant maken
moord plegen).

To treat all alike.
To be quite ready.
It was touch and go.

That cuts both ways.

To retire :from business (to sell
out).
(zelfTo do away with oneself (to
commit suicide).

KAST.
Iemand van het kastje naar Jc
To send a person from pillar to
·
muur sturen (van Pontius naar post.
Pilatus).

KAT.
Many a one £or land takes a
Om de wille van de smeer likt
ile kat de kandeleer.
fool by the hand.
To buy a pig in a poke.
Een kat in de zak kopen.
KENNEN.
By the fruit the tree is known.
Aan de vruchten kent men <le
boom.
To know (learn) by heart.
Van buiten kennen (leren).
To have one's lesson at one's
Zijn les op zijn duimpjc keunen.
fingers' ends.
Before you take that decisive
Voor je die beslissen<le stap
neemt (doet), dien je je vader er step you shoul<l lay the matter before your father (consult your
in te kennen.
father).
You will have no difficulty in
J e zult geen moeite hebben
hem te vinden; hij is gemakkelik finding him; he is easily known
aan zijn rood haar te kennen.
hv bis red hair.
Ik heb vcel van je schoonbroer ·I have heard much 0£ your
gehoord ; ik zou hem graag leren brother-in-law; I should like to
get to know him (to become ac·
kennen.
quainted with him).
I clearly showed bim that his
Ik ga£ hem <luidelik te kennen,
<lat zijn bezoek mij ongelegen Yisit was inconvenient to me, but
kw;~m, maar hij wilde het niet be- he would not take tho hint.
griJpen.

Men moet con kenner :iiijn om de
waarde van een schilderij to bcpalen.
J e kun t de leiding gerust aan
hem overlaten; hij heeft een
goede kennis van zaken.
Oefoning kweekt kennis.
Hij lag twee uur buiten kennis (bewusteloos).
Buiten kennis geraken (Hauw
vallen, in zwijm vallen, bezwijmen).
Weer tot kennis komen (bet.
bewustzijn herkrijgen).
Kennis geven (iemand van iets).

Une must be a connoisseur to
determine the value of a picture.
You can safely leave the matter
in his hands; ho has a good business knowledge.
Practice makes perfect.
He was unconscious for two
hours.
'To become unconscious (to
faint, to swoon).

To regain consciousness. (To
come to).
To give notice to (to notify)
somebody of something.
Kennis nemen van iets.
To make inquiries about something.
Kennis maken met iemand.
To make someone'sacquaintance.
Wij zijn oude kennisson.
"\Ve are old acquaintances.
Het kenmerk.
The characteristic.
Kenmerken.
To characterize.
Hij heeft 't kennelik niet met
He has apparently not done it
opzet gedaan.
on purpose.
De zieke kon met moeite ZIJn
The patient was scarcely able
begeerto kenbaar maken.
to make his desire known.
Hij heeft schuld bekend.
He confessed.
Kleur bekennen (in 't kaartTo follow suit.
spel).
Kleur bekennen (figuurlik geTo show one's colours.
bruikt ).
Een bekentenis afl.eggen.
To make a confession*.
Een schuldbekentenis.
An I.0.U.
Hier zal 'hij er niet in slagen
Here he will not succeed in
werk te krijgen; hij is (staat) getting work; he has a bad reputhier hekend alA de bonte hond.
ation here.
Laten bekend maken (kennis
To notify.
geven).
Wij moeten wel zijn grote verWe cannot but admit his great
diensten erkennen.
merits.
Hij heeft (zijn) ongelijk erkend.
He has acknowledged that lie
was in the wrong.
Na tot 't Roomse** geloof overAfter having embraced the
gegaan te zijn, werd Hendrik IV Roman Catholic faith Henry IV
door de Paus als Koning van was recognized by the Pope as
Frankrijk erkend.
King of France.

-------

* 'I'he confession of faith-de geloofsbelijdenis. Een geloof belijrlen-to profess
a faith.
**Rooms altyd-Rooms Katholiek; RomeinR-hetgeen op 't oude Rome be·
trekking heeft.
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Het spijt mij te moeten zeggen,
dat hij in 't geheel niet erkentelik (dankbaar) is voor <le hem bewezen diensten.
Erkentelikheid (dankbaarheid).
Het doet mij genoegen (plezier),
<lat hij ten laatste tot erkentenis
van zijn n:alatighei<l gekomen is.
Ik herkende hem aan zijn gang.
(On)herkenbaar.
'Socrates werd door zijn tijdgenoten miskend.
.
Men kan niet ontkennen (het
valt niet te ontkennen), dat hij
veel tot bevordering van de landbouw hee£t bijgedragen.
Een ontkennend (bevestigend)
antwoord.
De gemeenteraad hee£t hem een
pensioen toegekend.
Een kleine afdeling werd uitgezonden, om 't terrein te verkennen.
Verkermers.
Verkenningstroepen.
Verkenningstocht.

K'E·PER.

lets op de keper* beschouwen.

I am sorry to say that he is not
at all grateful for the services
rendered to him.
Gratitude.
I am glad that he has at last
come to acknowle<lge his negligence.
I recognized him by his gait.
(Ir )recognizalJ:ile.
tSocrates was misjudged by his
con tern poraries.
.
It cannot be denied that he has
contributed much to the promoting of agriculture.
A negative (affirmative) answer.
The f}_'own Council has granted
(awarded) him a pension.
A small detachment was dispatched to reconnoitre.
Scouts.
Scouting force.
Reconnoitring expedition.
To examine
closely.

som!lthing

very

KEREN.
To turn.
Keren.
To check (water).
Keren (water).
To convert (the heathen).
Bekeren (de heidenen).
Conversion.
Bekering.
A convert.
Een bekeerling.
After having walked for an
Na een uur gewandeld te hebhour, we turned back.
ben, keerden wij om.
"Things may take a turn,'' says
"Het kan
verkeren,"
zegt
Breero.
Breero.

KIE·ZHN.
J e moet kiezen of delen.
Het hazepad kiezen.

You must make up your mind,
one way or the other.
To take to your heels.

KDEUREN.
He coloured (painted) the pictHij kleurde (verfde) de plaat
ure red.
rood.
He blushed with embarrassHij kleurde (kreeg een kl eur ;
ment.
bloosde) van verlegenheid.
" Keper, eigenlik de ilraad van 't weefsel.
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Kleur bekennen (in 't kaart'l'o follow suit.
spel).
Kleur bekennen (figuurlik geTo show one's colours (to have
bruikt: zijn overtuiging niet un- the coumge of one's convictions).
der stoelen en banken stekon).
Kleurlingen.
Coloured people.
N.B. Het Afrilrnanse: Verkleurmannetje (trapzoetjes) is 111
't Hollands: kameleon.
KLUIT.
Iemand met eon kluitie m 't
'l'o put. someone o-ff with spemriet sturen.
ous promrnes.
KNIE.
Hij hee£t <lie taal geheel on<ler
He has thoroug·hly mastered
de knie.
t!iat language.
KNOL.
Ieman<l kuollen voor eitroenen
'fo make someone believe that
Lhe moon is made of green cheese.
verkopen.
KOE.
There is no smoke without fire.
Men noemt geen koe bont, of er
is een vl'ekje ruan.
To rake up old stories.
Oude koeien uit de sloot halon.
De koe bij do horens vatten
To take the bull by the horns.
(pakken).
Over koetjes en lrnltjes praton.
Small t,alk.
It's the unexpected which alMen kan nooit weten, hoe een
koe een haas vangt.
w1ays happens.
KOGEL.
'l'he <lecisivo step is taken. ('l'he
De kogel is door de kerk. (De
teerling is geworpen).
die is cast).
KOK.
Het zijn niot allen koks, die
The cowl does not make the
lange rnessen drngen. (Ifot is niet friar. (All is not gold that glitalles gou<l, wat 1blinkt).
ters).
K0:1tB~:N.

Wio 't eerSJt komt, (wio) 't eerst
maalt*.
Hoe kom je aan dit boek?

First come first served.

Where did you get (hold of)
this hook?
Hij heeft onlangs een winkel
Lately he set up in business,
geopend, maar hij lrnn niet. goed but he has not aR yet made much
aan de ,gang komen.
headway.
* Nml. die wordt 't eerst geholpen met koren malen.
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Voor de(n) <lag komeu. (tie:
dag).
A.ls de nou<l t~a11 de man komt,
zal zelfs de grootste luiaar<l wel
voor zijn brood werken.
Hot geld, <l:at je onR zond,
kwam ons goed te pas (te stade).
Ik kom om je sleutel.
Om 't leven komen (omkomen).
Het komt meer en rneer in
zwang, de wink els minstens een
midda.g per week te sluiteu.
In de mode komen.
Het kwam (schoot) mij plotseling in de gedachten (te binnen),
<lat ik afgesproken had met hem
te gaan roeien.
Ik was wildvreemd in de grote
stad en wist niet. wam· under dak
te komen.
Ik ben al lang bezig te deukeu
en ik kan maar niet op zijn naam
komen (mij zijn naam ·te binnen
brengen).
Het heeft ons een jaar gekost
(gen omen), om op de hoogte (ons
op de hoogte te stellen) van de
z·aken te komen.
Iemand op de hoogto van de
zaken brengen.
Hij heeft met vele moeilikheden
te kampen gehad, maar door volhardende vlijt is hij er ten slotte
boven up gekomen.
Moeilikheden te bnven komen.
Ik kon er maar niet toe komen,
om met mijn korrespondentie te
be.g-innen.
=>\.lR niet komt tot iet, dan kent
iet zichzelven niet.
IIet zal je duur te staan komen,
<lat je hem beledigd hebt.
Uw komst zal mlJ aangenaam
ZlJn.
A.1ankomen.
Ik zag 't aankomen, dat nii
voor zijn eksamen zakkrn zou. •
Het komt er nu op aan, onze
uiterste krachten in te spannen.

'l'o come forth.

If the wolf is at the door, even
the laziest man will work for his
living.
'l'he money you sent us came in
handy (stood us in good stead).
1 have come for your key.
To perish.
It is becoming more an<l more
the custom to close the shops for
ut least one afternoon a week.
To come into fashion.
It suddenly occurred to me that
I had made an appointment to go
for a row with him.
I was an absolute stranger in
that large city and di<l not know
where to find Rhelter.
I have lbeen thinking for a long
time and I cannot think of (recall)
his name.
It took us a year to become acquainted (to acquaint ourselves)
with tho business.

'l'o initiate someone into the
business.
He has had to contend with a
great many rlifficulties, but owing
tu his persevering energy success
haR crowned his efforts at last.
'11 0 overnome diffiPulties.
I conl<l not bring myself to begin my correRpondence.
Set a beggiar o'n horseback and
lie will gallop.
You will have to nay dearly for
insulting him.
I'll be glad if you come.

To arrive.
I :foresaw that he would fail in
hiR examination.
Now it is time to exert ourselves
to the utmost.
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Ik he b vergeteu hem <le boodschap over te breugen, maar 'l
kornt er niet op aan, ('t doet er
niet toe), want je spreekt hem
morgen ioch in c).k geval.
OnbegrijpelikP.rwijze heett hij
hoegenaamd geen ma:atregelen ge·
nomen, maar alles op 't laatst 1 aten aankomen.
(.A an )komende
( aanstaan<le)
week.
De (aan)komst.
Ik zag hem van uit <le verte op
mij afkomen.
Dit woor<l komt van het Latijn
a£ (is van het Latijn a£geleid).
Hij komt (sfam:t~ van een oud,
adelik geslacht (af .
Wij zijn er ge ukkig heel(s)huids (zonder kleerscheuren) afgekomen.
\Vij kwamen er met de schrik
af (wij kwamen met de schrik
vrij).
Hij is een van die mensen, die
als klissen* aan je kleren ha.ngen;
je kunt niet van hem ufkomen
(hem niet kwijt raken).
Afkomst (van personen).
Afkomst (van zaken).
Die gewoonte is afkomstig van
(uit) de tijd van de l!'ranse overheersing.
Deze ring is van mijn bet-overgrootvader afkomstig.
\Veet je ook, waar die boeken
te bekornen (te krijgen) zijn?
Ik eet nooit Yers*"· brood; 't
bekomt me niet goed.
Hij was zo ontdaan, dat ik hem
een .glas water gaf, om van de
schrik te bekomen.

I forgot to deliver the messa,ge
to him, but it does not matter, for
you will see him to-morrow in any
case.
Strange to say, he took no
measures whatever, but left everything to the last.
Next week.
Arrival.
I saw him coming up to me
from a distance.
This word is Jeri ved from
Latin.
He comes of an old and noble
family (he is descended from ... ).
We fortunately escaped uninjured.
We got off with the fright.
He is one of those people who
stick to you like a leech; you
cannot get rid of him
Descent.
Origin.
That custom dates from the
time of the French suvremary.
This ring has ,been handed
down to me from my great-<great
grandfather.
Do you know where these books
are to be had ?
I never eat fresh bread; it does
not agree with me.
He was so much upset tha,t I
offered him a glass of water to
help him to recover from the
fright.

* Eeu stekelig deel vau een zekere plant, dat bij aanraking aan de kleren blijft
zitten.
** Vers, tegenover oud (Rtale), vooral gezead van voedingsstoffen; ook 1•e1·se
lucht (fresh air)-niouw aangevoerde lucht (lucbtverversing-ventilation). Frisse
lucht (fresh air)-koele buitenlucht ; verfrissende dranken-refreshing drinks.
N .B,-Refreshmen ts-verversingen.
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Ik heb nu zolang hot sekrotariaat waargenorneu, <lat ik er mijn
bekornst van heh (er genoeg van
heb).
Men rnuet zijn beluHen nakomen.
Het nakomen van eeu belofte
(of van een bevel).
De nakorneling.
De nakomelirn:rschap.
Kom haar niet te na ; ze is geen
katje om zonder hau<lschoenen aan
te µakken.
Dat komt up hetzel£de ueer.
Ornkomen.
Onderkomen bij iemand.

I have acted as secretary so long
that uow I have enough of it ram
tired of it).
'
One must fulfil one's promises.
The carrying out uf a promise
(or of a command).
'l'he descendant.
Posterity.
Take care that you <lo not offend her; she is a regular vixen.

It comes to the same thing.
To perish.
To find shelter at somebody's
house.
'l'he shelter.
(huisvesti.ng

Het onderkomen
voor korte tijd).
'110 escape (from).
Ontkomen (aan).
I have examined the books; the
Ik heb de boeken nagekeken;
alles komt uit.
accounts balance.
Het komt goed uit, <lat jij ook
It is fortunate that you 1are also
<laarheen gaat; we kunnen dan going there; we can· then travel
samengaan.
together.
Romt deze deur op de tuin uit P
Does this door lead (open out)
into the garden?
Ik kan niet met mi.in trakte'Vith my salary I cannot make
both ends meet.
rnent (salaris) uitkomen.
De voorspelling kwam uit.
'rhe prediction was fulfilled.
Bij wie komt uw boek uit r
vVho publishes your book P
Kaarslicht doet de gelaatskleur
Candle-light shows off the combeter uitkornen dan elektries licht. plexion much better than electric
light.
Rij kwam openlik (ruiterlik)
He frankly (randidly) professed
voor zijn politieke gezindheid uit. his political couvictiorni.
De uitkomst (tijd) zal 't lercn.
Time will tell.
Hij was in zulke hachclike omIlis situation was so critical
standi.gheden, dat hij geen uit- that he <lid not see the way out.
kornst z1ag.
KOOL.
Ieman<l een kool stoven, (een
poets bakken ).
De kool (plant).
De kool (mineraal).

To play a trick on someone.
Cabbage.
Coal.

KOP.
To be sent away with a f:lea in
Mot de kous op <le kop thuis komen (onverricMer zake thuis ko- one's ear (to come home without
having accomplished one's obmen).
ject).
KRAA:G.
Een stuk in de kraag hebbeu.
To be tipsy.
KRA.AIEN.
Daar kraait geen haan uaar.
Kind noch kraai hebben.
KR.A.AM.
Dat komt in mijn kraam te pas.
(Dat is koren op mijn molen).

Nobody will be the wiser.
To have neither kith nor kin.
(Chick nor child).
That is grist to my mill.

LA:OHEN.
He who laughs last, laughs
Wie het laatst lacht, lacht
best.
het best.
LAND.
The war was carried ou both
De oorlog word zowel te lan<l
by lan<l and by sea.
als ter zee gevoerd.
In this country.
Hier te lande.
When you are in Rome, do as
's Lands wijs, 's lands eer.
the Romans do.
I <lon't know what to tlo with
Ik weet niet, wat ik met miJn
zoon moet aanvangen; er is met my son; he is a most intractable
boy.
hem geen land te bezeilen.
I cannot stand him.
Ik heb het land (een hekel) aan
hem. (Ik kan hem niet uitstaan).
I have a fit of the blues.
Ik heh 't land.
To dislike someone.
Het land hebben aan iemand.
To this farm extensive fielcls
By deze boerderij br lwren uitgestrekte landerijen;
het land are attached; the land is suitable
(kollektie! ge bruikt) is geschikt for the cultivation of all kinds of
om allerlei soorten (van) graan te grain.
Yerbouwen.*
A cat always lands on its feet.
Een kat komt altijd op zijn
poten te land (terecht) ('belandt
altiid op zijn poten).
Immediately after their arrival
'Terstond na hun aankomRt sloeg·en de kolonisten do hand(en) aan the colonists Rllt to work and combet werk en bogonuen 't land te menced to reclaim the land.
ontginnen.
The agricultural show (exhibiDe land bou wten toonstelling.
tion).
The diet.
De landdag.
The fellow-countryman.
De landgenoot (landsman).

--

-

------------------* Groeien is altyd intransitief.

----
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Landloper (vagebond).
Landmeter.
Het lan<lverraa<l (hoogverraad).
La:ndverhuizers.
Het buitenland (kollektief).
Buitenlands nieuws; binnenlands nieuws.
Hij woonde lange tijd buitenslands (in den vreemde).
De inlanders (inlands, acljekt. ),
de inboorlingen.
Uitheemse (inheemse) planten.
Het vasteland, een werelddeel.
DA.TEN.
Ik zou hem maar laten begaan.
Laat me met rust (vrede).
Het •beste is hem maar te laten
lo pen (schieten).
Het is genoeg; we znllen 't
hierbij laten.
Het is jammer; we moeten ons
plan laten varen.
Het leven laten.
Laten wij (laat ons) gaan.
Het laat zich horen.
Ik zal me een nieuw pak laten
maken.
De aflaat.

Vagabond, tramp.
:Surveyor.
'L'he high treason.
Emigrants.
:Foreign countries.
Foreign news; home news.
He lived abroa<l :f'or a long time.
The nmtives (native, adject.)
Exotic (native) plants.
The Continent; a continent.
I should let 'him go his own
way.
Leave me :alone (in peace).
It is best to leave him Aeverely
alone.
That will do; we'll leave off
here.
It is a pity; we have to abandon
our plan.
To lose one's life.
Let us go.
It stands to reason.
I shall have a new suit made.

The indulgence (in the Roman
ratholic Church).
Iemand binnen laten.
To show a person in.
Een v1ieger oplaten.
To fly a kite:
Iemand uitlaten.
To show a person out.
Hij heeft zich zeer gunstig over
He expressed himAel£ very :favourably about your son.
uw zoon uitgelaten.
Ik was uitgelaten van vreugde
I was beside myself (elated)
(oni.retogen).
with l·oy.
Verlaten (trans.)
To eave (trans.).
Zich op iemand verlaten.
To rely upon someone.
N.B. Zich verlaten (a:fgeleid
To be late.
van laat).
LEER.
Leringeu wekken, voorbeelden
Example is better than pretrekken.
cept.
Leer om leer.
Tit for tat.
1

LEHST.
Schoenmaker, hon Je
leest.

bij

Je

!Shoemaker, stick to your last.
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LEGGEN.
Leg 't boek op <le ttdel en ze!
<le vaas op de sehoorsteenmantel.
De politie heeft op al zijn goetleren beslag gelegd.
Vele kintleren beseffen niet g·enoeg, dat hun ouders veel geld aan
(voor) hun opvoeding ten koste
leggen Cbesteden).
Er is een nieuwe kade gebouwd,
waar de schepen kunnen aanleggen.
Een aanlegplaats.
N.B . .Aanleg (figuurlik) hebben
voor talen.
Hoe heh je 't aangelegd om hem
te overreden ?
Een vuur (de kachel) aanleggeri.
lJe gemeenteraa<l heeft een stuk
land aangekocht, m~t 't doel om
er een park aan te leggen.
De aanleg van een park.
Plotseling haalde de kaffer cen
revolver voor de(n) dag en legde
op zijn meester aan (mikte op zijn
meester).
Een eksamen afteggen.
Een eed afleggen.
Ren belofte afleggen.
Een gelofte aflegigen.
Een bekentenis afteggen.
E'en getuigenis afteggen.
Een bezoek afleggen.
In 't hardlopen heb ik 't van
hem gewonnen; maar in 't worntelen heb ik 't tegen hem afgeleg<l.
Geld beleg1gen.
De magistraat heeft de die£ 'n
boete van £50 opgelegd.
Iemand 't zwijgen opleggen.
Hij heeft ons de som zeer duideli'k ui tgelegd.
De uitleg.
LEVEiN.
Van de hand in de tand ]even.
Men moet leven en laten leven.

I>ut the book on the table and
the vase on the mantelpiece.
The police have confiscated all
_his property.
.Many children do not sufficiently realize that their parents spend
much money on their education.
(1~ut)

A new quay has been built
where vessels can be moored.
A landing stage ; a port.
To have a talent (gift) for
languages.
How did you manage to persuade him?
'To make a fire (to light a fire in
the stove).
The town council has purehase<l.
a piece of land with a view to laying out a park.
The laying out of a park.
8uddenly the kafir produced a
revolver and aimed at his master.

'11 0 go in for an examination.
To take an oath.
To make a promise.
To take a vow.
To make a confession.
To give evidence (to bear witness).
To pay a visit.
In the foot race I beat him but
in wrestling I had the worst of it
(he got the better of me).
To invest money.
The magistrate imposed a fine
of £50 on the thief.
To silence someone.
He has explained the sum to us
very clearly.
The explanation.
To live from hand to mouth.
Live and let live.
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Het is een ongelukkig huwelik,
wanneer man en vrouw leven ah;
kat en hond.
Wie <lan leeH, wie dan zorgt.
(Elke dag heeft genoeg aan zijn
eigen kwaad).
Door<lat lnj op te grote voet geleefd heeft, zit (steekt) hij nu tot
over de oren in schulden.
Sommige volken leven Yan rijst
en vruchten.
Hij is een man, die in zijn werk
leeft (opgaat).
Is hij nog in leven? (leeft hij
nog?)
Hij is ellendig om 't leven gekomen ( omgekomen).
De ziekte heeft een ernstige
wending genomen ; zijn leven
hang1t aan een zijden draadje.
Ilij deed een heldha£tige poging om de drenkelino; te re<l<len,
maar schoot er zelf 't leven bij in.
Hij is een waaghals van 't eerste water; het verwondert mij, dat
hij er tot nu toe altijd 't leven
heeft afgebracht (er heelhuids* is
afgekomen).
·
Beide partijen bese£ten, dat het
een strijd op leven en dood worden

It is an unhappy marriage when
husband and wife lead a cat and
dog life.
1Suflicient unto tho <lay is the
evil thereof. (Leave the future to
take care of itself).
Owing to his having lived on
too large a scale he is now head
over ears in debt.
Some nations live on rice and
fruit.
He is a man who is entirely
absorbed by: his work.
Is he still living?
Ile perished in a miserable
manner.
The illness took a dangerous
turn; his life hangs on a thread.
He made an heroic effort to
save the drowning man but lost
his life in the attempt.
He is an extremelv reckless fellow; I wonder how he has hitherto managed to escape without injury (to escape uninjured).
Both parties realised that it was
a matter of life or death.

ZOU.

Ik dacht, dat hij in een ander
werelddeel rondreisde, en tlaar
stond hij plotseling in levendo
lijve voor mij.
Zo'n geweldige boom heb ik nog
van mijn leven niet gezien.
W el heb je van ie leven ! Ik
had nooit gedacht,' dat er zoveel
in hem zat.
Schilderen is mijn lust en mijn
leven.
Met de vakantie keerden de jong·ens van kostschool naar 't ouderlike huis terug- en brachten heel
wat leven in de brouwerij.

I thought that he was travelling
in another part of the world and
behold, there he suddenly stood
before me alive and well.
Such a 1gigantic tree I never yet ·
saw in all my life.
Well I never! I never thought
that there was so much in him.
Painting is my highest delight.
At the be.ginning of the vacation, the 'boys returned home from
boarding-school and brought much
life to the place (made it rather
lively).

* Heelhuids of heelshuids is een sterke genitiefvorm, vgl. goedsmoeds, blootshoofds, enz.
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Kinderen, maakt toch niet zo'n
leven (zo'n heidens leven, zo'n lawaai, een levc•n ahl ePn oordeel);
}wren en zien vergaat me.
De verschillende karakters in
<lit boek zijn getrouw naar 't leven
getekend.
. Er was geen levende zirl ie
:nen.
Levens behoeften.
(Levens benodigdheden).
Levens beschrijving.
Een levensgroot portret.
Levenslan.ge gevangenisstra f.
Levendig.
Hij
staat.

LIEGEN.
liegt, also£ bet

gedrukt

IJIOGEN.
Keulen ligt aan de Rijn.
De wind gaat liggen (steekt o-p).
Op sterven liggen.
N adat 't bekend .gewor<len was,
dat hij gestolen had, he'blben al
zijn kameraden hem links laten
liggen.
In deze stad liggen drie regimenten infanterie in garnizoen.
Het ligt aan u, <lat hij zijn betrekking verloren hee£t.
Het ligt (staat) geheel aan u, 0£
hij zijn ·betrekking verliezen zal,
0£ niet.
Die twee jongens kunnen nooit
vrede houden; zij liggen nltijd
met elkaar over hoop.
Een kruiser en twee pantserschepen liggen in de haven voor
::mker.
N. B. Het anker lir hten.
Van de heuvel konden we overal
de kerktorentjes van cle omliggende clorpen zien.
De sta<l is mooi gelegen.
De ligging.

Children, do not make so much
noise (such a deafening noise); it
is enough to madden anybody
(drive anybody mad (daft).
The vnrious characters in thiR
book are faithfully drawn from
life.
No living soul was to be seen .
X ecessaries 0£ life.
Biography.
A life-size portrait.
Imprisonment for life.
Lively.
He is an arch-liar.

f'ologne is situated on the
Rhine.
The wind goes down (rises).
'To be dying.
After it had become known that
he had stolen, all his comrades
gave him the cold shoulder.
In this city three regiments 0£
infantry are quartered (stationed).
It is your fault that he lost his
-positio·1.
It depends ent~rely on you
whether he will lose his position
or not.
'l'hose two boys ea n never lrnPr
the peace with onP another; the,\'
are always quarrelling (alt logg-erheacls).
· A cruiser and two iron-clads
are riding at anchor in the harbour.
To weigh anchor.
From the top of the hill we
could everywhere see the churchstee-ples of the surrounding villages.
The citv is beautifully situated.
The situation.
•

Er is mij veel aan gelegen hem
It is a matter 0£ great concern
to me that he should be won for
voor de zaak te winnen.
our cause.
His visit was very (in)conZijn bezoek kwam mij zeer (on)gelegen.
venient to me.
J .. n occasional poem (written for
Een gelegenheidsgedicht.
a special occasion).
On the occasion of the King's
Bij gelegenheid van 't bezoek
van de koning werden enkefo no- visit some of the prominent citiztrubelen met een ridderorde ver- ens (notables) received a decoration.
eerd ..
I hope that when you have an
!k hoop, dat je me hij gelegenopportunity you will pay me a
he1d eens komt bezoeken.
visit.
He will certainly avail himself
Hij zal zeker van die goede geof that opportunity.
legenheid gebruik maken.

LOOD.
Rix of one and half a dozen of
the other.
It is the last straw that breaks
De laatste loodjes* wegen het
the camel's back.
zwaarst.
Het is lood om oud ijzer.

LOPEN.
Zich het vuur uit de sloffen loTo slave away (wear oneself
pen om geld te verzamelen.
out) (spare no efforts) to collect
funds.
Een schip van stapel laten loTo launch a ship (the ship is
pen (het schip loopt van stapel). launched).
Van stapel lopen (aflopen) fig.
To turn out.
In 't oog lopen (vallen).
'
To be conspicuous.
Te koop lopen met zijn gevoeTo wear one's heart on one's
lens (zijn hart op de tong heb- sleeve.
ben).
Het gerucht loopt. (Allerlei geRumour has it. (All kinds 0£
ruchten lopen er over hem).
rumours are afloat about him).
Dit loopt de spuigaten uit.
This is goin,g too :far.
Alles loopt hem tegen.
Everything goes against him.
Alles zal in de war (in 't honThere will be endless confuderd) lopen.
srnn.
Het gerucht verspreidde zich
The rumour spread like wild
als een lopend vuurtje.
fire.
In de lopende week.
In the current week.
Ik heb al mijn tijd nodig om
I need all my time to dispatch
de lopende zaken af te doen.
current business.
Een loopje met iemand nemen
To fool someone (to have some(iemand voor de gek houden).
one on).
"' Eig. Rt.ukjes lood als gewicht.jes in een schaal.
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De huur loopt de volgende
maand a:f.
-Wacht eveu, 't is gauw a:fgelopen.
In 't afgelopen (verleden) jaar.
De rekening 'beloopt £50 (bedraagt).
De zaak op zijn beloop laten.
Wij zijn ver omgelopen (wij
hebben een grote omweg gemaakt).
De rekening loopt op.
Oplopend, fig. (driftig).
Een onloop(je) in de stad.
Als 't getij verloopt, verzet men
de bakens.
Na verloop van tijd.
Ik zal je het verloop (de toedracht) van de zaak meedelen.
De ziekte moet zijn natuurlik
verloop hebben.
Hoog met iemand weglopen.

The lease expires next month.
.Tust wait a momeut, I shall not
be long (soon be ready).
L,ast year.
Tho hill amounts to £50.
To leave the matter alone.
We have taken a very roundabout way.
'I'he bill mounts up.
Quick-tempered.
A disturbance.
Altered cinrnmstances reqmrn
other measures.
After some time.
I shall tell you how it rame
about.
·
'The disease must run its natural
course.
To tl1ink very hi~hl~· of some
one.

r~OVEN.

Loven (in verheven stijl).
Na veel loven en bieden hebben
wij <le ta£el van hem overgenomen.
Een veelbelovend jongmens.
De agent beloofde de emigranten (landverhuizers) gouden bergen.
Belo:fte maakt schuld.
Iemand geloven.
Ik kon mijn oren haast niet geloven.
Aan spoken gel oven.
In iemand gel oven.

To praise.
After much bar()'ainin"'
bought the table fro;. him.'

WA

A promiRing youth.
The agent held out extravagant
hopes to thr. emigrants.

A promise is binding.
To believe a person.
I could scarcely believe my
ears.
To believe in ghosts.
. To have confidence (to believe)
m. someone.
Morgen zal die kip er aan moeTo-morrow that chicken will 'be
ten geloven.
killed.
Een gelovige Mahomedaan.
A goorl Mahomedan.
De gelovigen en ongelovigen.
The believers and unbelievers
(infidels).
A vow.
De gelofte.
To take a vow.
Een gelo:fte doen (afleggen).
In the com petition gold and
Bij de wedstrijcl waren gouden
en zilveren medai11eR uitgeloofd. silver medals were offered
as
prizes.
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Zij zijn verloofd (geengageerd).
De verloving· ('t engagement).
De verloofde.
Mot je verlof, ik geloof, dat jo
ji> vergrnt.
Ilk heb (voor) drie maanden verlof.
MA.KEN.
Ho~ ma:ak je het?
(Hoe vaar
je?, hoe gaat 't ?)
Maak wat aan; we moeten
gauw gaan, anders missen wij de
trein.
Elke morgen maakt (legt) ue
meid de kachel in mijn studeerkamer aan.
Ver£ aanmaken (aanmengen).
Maak eerst je thema af, dan
mag je uitga;an.
De inwoners werden tot de laatste man a'fgemaakt (over de kling
gejaagd).
De rechter kon niet uitmaken,
wie de schU:ldige was.
Het maakt niets uit, (bet doet
er niet toe), wie 't doet, als 't
maar gedaan wordt.
Wil je de vlekken uit mijn jas
maken?
De koning en de ministers
maken de regering van h et land
uit.
Wij maakten hem openlik voor
een die£ uit en hij ontkende het
niet.
Zijn verhaal vermaakte ons zo
zeer, dat wij ons bijna ziek lachten.
Het pak moet vermaakt worden
voor ik 't dragen kan.
Mijn oom heeft mij in zijn testament een groot legaat vermaakt.
Daar jij 't btiek hebt weggemaakt, moet je 't ook weer opzoeken.
De patient moest worden weggemaakt om de operatie te kunnen
doorstaan.

They are betrothed (engaged).
The betrothal (engagement).
The fiancee (betrothed).
With your permission be it
said, I think you are mistaken.
I have three months furlough
(leave of absence).
Ilow do you do ?
(How are
you?)
Hurry up (make haste), we
must leave soon, otherwise we
:;;hall miss the train.
Every morning the servant
lights the fire in my study.
To mix paint.
First finish your exercise, then
you may go out.
'l'he inhabitants were killed to
a man (were put to the sword).
The judge could not make out
who was the culprit.
It does not matter who does it,
if only it is done (provided that ...
... ) .
Will you take the stains out of
my coat?
'rhe King and the ministers
form the government of the country.
We publicly called him a thief
and he did not deny it.
His story amused us so much
that we almost died with laughter (split our sides with laughter).
'The suit has to be altered before I can wear it.
My uncle has left me a large
legacy in his will.
As you have lost (mislaid) the
book, you must also find it again.
In order to enable the patient
to stand the operation, a narcotic
had to be administered to him.
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MAL.
A .fool at sixty is a fool indeed.
(There is no fool like an old :fool).

Oucl mal gaat bovenal.

MARKT.
Van alle markten thuis z1Jn.

To be an all-round man.

METTEN.
Korte metten* (wetten)
iemand maken.

met

MOND.
Beter hard geblazen Jan de
monn gebrand.
Hou je mond !
N eem je voor een woordewisscling met hem in acht; hij is niet
op zijn mondje gevallen.
Hij wilile ans wijs maken, dat
het sukses alleen aan hem te danken was, maar wij snorrden hem
gauw tle mond .
.Je moet hem niet in je vertrouwen nemen, want hij praat altijd
zijn mond (neus) voorbij.

To summarily deal with -someone.
Prevention is 'better than cure.
Hold your tongue !
Be careful not to argue with
him; he h:as a sharp tongue.
He wanted to make us believe
that the success was solely due to
him, hut we soon silrnced him.

You must not take him into
your confidence 'because he blurts
out everything (because he always
lets the cat out of the bag).
Het was een zeer geheimzinni.!4e
It was a very mysterious affair,
zaak, ieder had er ne mond vol it was the talk of the town.
van.
Toen de .iongens op heter daad
When the boys were caught in
betrapt wernen, en door de politie- tho very act and were questioned
agent ondervraagd, stonnen zij hy the policeman, thev stood.
met de mond vol tanden.
dumb-founded.
W aar 't hart vol van is, loopt
Out of the abundance of the
de mond van over.
heart the mouth speaketh.
De morgenstond heeft gou<l in
Early to bed. and early to rise,
dn mond.
makes a man healthy, wealthy
and wise .
ne kooneratie-verenigingen neThe co-operative societies take
men de kleine winkeliers 't brood tho 'bread out or the mouth of the
uit de mond.
retail merchants.
Wat mij ergerde, was, dat hij
What annoyed me, was that he
zijn patroon :altijd naar de mond was so obsequious toward,s his
praatte (naar d.e ogen zag; flik- employer (soft-soaped his emflooide).
ployer).

.

* M etten-de vroPgmi~ (Eng. matins; Lat. matutina hora). De uitdrukking
betekent eigenlik "de morirengeheden afroffelen," van daar "iets snel en slordig
afdoen" Vgl. ook ite uitdrukking "iemand de metten lezen "-iemand de Jes lezen,
iemand kapittelen (to lecture someone)_.

Iemand honi;g om de mond smeren (pluimstrijken).
Mondeling (schriftelik) eksamen.
Mondelinge overlevering.
Mondig (onmondig).
Mondigheid (onmondigheid).

To flatter someone.
Oral (written) examination.
Oral tradition.
Of a.ge (minor).
Majority (minority).

MORIA.AN.
Het is de iMoriaan gewassen.
It is (like) washing a black(Het is boter aan de galg ge- amoor white. (It is laLour lost).
smeerd; het is verloren moeite).
MOSTERD.
Je aanbod komt te laat; 't is
Your offer co rues too late; it
mosterd na de maaltijd.
comes like mustard alter meat.
MOUW.
Hij kent veel a;anhalingen uit
de klassieke schrijvers; in zijn
redevoeringen schudt hij ze zo
maar uit de mouw.
Iemand iets op de mouw spelden (iemand iets wijs makeu).
De handen uit de mouw steken.

He knows many riuotatiuns from
the classical authors; in his
speeehes they naturally rise to his
lips.
To make someone believe something.
To put one's shoulder to the
wheel.
Hij heeft ze achter de mouw.
He is not to Le trusted.
Wij zullen er wel een mouw
\Ve shall arrange it (fix it up)
aan (weten te) passen.
somehow or other.
NEMEN.
N eem me niet kwalik, ik ben
't niet met u eens.
Hij heeft 't kwalik geuomen,
dat ik hem niet uitgenodigd had.
N eem 't mij niet kwalik, ik heh
er geen sch uld aan.
Om het gedaan te krijgen,
moeten wij iemand van invloed in
de(n) arm nemen.
Ik heh op mij genomen de zaak
aan de aanwezige leden in de vergadering uit te leggen.
In de omgang met mensen moet
men weten te geven en te nemen.

Pardon me, I do not agree with
you.
Ho took it amiss that I ha<l not
invited him.
Do not blame me, it is not my
fault.
To carry it through we must
sef'ure the support of an influential man.
I undertook to explain the matter in the meeting to the mem berF
present.
In social intercourse (in associating with people) one must
kuow how to give ancl take.
De meester heeft de jongen over
The teacher has taken the boy
zijn luiheid en nalatigheid onder to task for his laziness and neglighanden genomen (de les gelezen). ence.
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Bij 't uitbreken van de Franse
Revolutie namen vele Fmnse edelen de wijk (weken ...... uit).
N.B. De uitgewekenen.
De wijkplaats.
De vlucht nemen.
(Zijn) intrek nemen bij iemand.
Met deze uitleg neem ik geen
genoegen.
Ren les tor h:arte nemen.
Te baat nernen (transit.).
.Zich in acht nemen.
Zich in acht nemen voor
iemand.
Een voorschri£t in acht nemen
(opvolgen).
Ik z.al uw voorstel in ovenvegrng nemen.

.At the outbreak of the French
lfovolution many French nobles
took refuge a broad.
'l'he refugees.
The place of refuge.
To take (to) flight.
To put up at someone's house.
ThiR explanation does not satisiy me.
To take a lesson to heart.
'l'o avail onesel:f. of ......
To take care of oneseli .
To be on one's guard against
someone.
To obRerve a precept.

I shall take your proposal into
consideration. (I shall consider
. ..... ) .
N.B. H you take his age into
consideration, he has .managed
very well. .A.ls je zijn leeftijd in
aanmerking neemt, heeft hij 't er
goed afgebracht.
If you will put up with our
frugal meal, I shall be glad if
you will stay and have dinner
with us.
'l'he rooms we engaiged are not
particularly fine, but we are not
hard to please (we are not so
very p:articul ar).
'T'o take in tow (to tow); (a
ship; also fig.)
To acrept .
To confirm.

Indien je ons eenvoudig maal
·voor lief wilt nemen, zul je me
genoegen doen, als je bij ons blijtt
eten.
De kamers, die wij gehuur~
hebben, zien er niet zo erg mom
uit, ma.ar wij ncmen 't zo nauw
niet (het steekt ons zo nauw niet).
Op sleeptouw nemen (een schip,
ook fig.)
.A.annemen.
~\.annemen (van nieuwe lidmaten in een kerkgenootschap).
Aanneming.
Confirm a ti on .
.A.an welke aannemer is 't werk
Which contractor's tender has
f:\'egund?
been accepted ?
Een kind aannemen.
To adopt a child.
lets van iemand afnemen.
To take away something from
someone.
De tafel afnemen (de tafel dekTo dear the table (to lay the
ken ).
table).
W anneer wordt 't eksamen afWhen will the examination
genomcn ?*
be held?
* Een eksamen afleggen-to go in for an examination (zie: afleggen).

Iemand de(n) eed afnemen.
'l'o swear in someone.
Hij is een man om je hoed voor
IIe is a Il'.}an to be greatly resa£ te nemen.
pected.
Door 't energiek optreden van
Through the energetic action 0£
de Inspekteur van Gezondheid is the medical officer of health the
de st.er£te sterk a£genomen.
death-rate (mortality) has considerably decreased.
A£name (vraa;g naar handelsSale (demand for).
artikelen).
Er is geen a£name voor (vraag
TheRe articles Jo not ·sell.
naar) deze artikelen.
De teleurstellingen, die ik vroeThe <lisappointments which I
ger ondervonden heb, benernen formerly expflrieneed rob me of
me alle lust (om) het nog eens te all desire to try it once more.
beproeven.
"Als ik u was," hernam (her"I£ I were you," he resumed,
vatte) hij, "zou ik 't niet Joen, "I should not do it, hut should
maar mij ·bij mijn eigen zaken be- confine myself to looking after
palen."
my own affairs."
Een stad innemen.
To capture a city.
Veel plaats innemen (beslaan).
To occupy much room.
Iemand voor zich innemen.
To win someone's heart (to gain
the sympathy of...).
Iemand tegen zich innemen.
To estrange someone (alienate
his sympathy).
Een innemend gel a at ( ui terlik).
A prepossessing face (appearance).
Ik ben zeer met mijn nieuwe
I am very well pleased with my
sekretaris ingenomen.
n cw secretary.
Self-complacent; sel£-complacMet zichzel£ ingenomen; zelfingenomenheid.
oncv.
To be partial to ...... (to be preV ooringenomen
zijn
voor
judicwl agairn~t someone).
iemand (tegen iomand).
To take something away from
Iemand iets ontnemen (afnemon).
someone.
It waR very generous of you to
't Was zeer edelmoedig yan .ie
om, toen men mij besdrnldigde, take up the cudgels on my behet voor mij op te nemen, maar half when I waR accused, but I
anders hen ik mans genoeg om am quite capable of fightin.g my
mijzel£ te verdedigen.
own battles.
We engaged a surveyor to surWiJ hebben een landmeter gevraagd om dat weiland op te 11e- vey those meadows.
men (op te meten).
To scrutini:r.e someone (to look
Iemand van 't hoo£d tot de voea person up .and down).
ten opnemen (zie : hoofd).
On thnt occasion I told him
Bij die gelegenheid he'b ik horn
duchtig (geducht) de waarheid very plainly what ~ thought c:r
gezegd; tot mijn verwondering him; to my surpnse he took it
very well.
nam hij 't goed op.

j

J e artikel is veel te t>e herp ; ik
denk niet, dat rle redaikteur het
zal opnemen (aannemen).
Om zekere verbeteringen
op
mijn plaats te kunnen aanbrengen, heb ik een grote som geld(s)
tegen hoge rente moeten opnemen.
Geld opnemen on een plaats.
(Een hypotheek op een plaats nemen).
U itnemend (adjekt.), uitstekend, uitmuntend, voortre:ffelik.
Ik heb van 'hetrouwbare zijde
(bron) vernomen, <lat 't parlemeut
ontbon<len zal worden.

Your article is much too
trenclrn.nt, I do not think the
editor will accept it.
In order to effect certain improvements on my farm I have
had to borrow a large sum of
·~
money at a high interest.
To raise money on (the security
of) a farm. (To mortgage a farm).
Excellent.
I have it on good authoritv that
parliament will be dissolved.

NERING.
Detering naar de nering zetten.

To cut one's coat according to
one's cloth.
To retire from business.
Zijn nering aan lrnnt doen.
De neringdoenden (winkeliers).
The shopkeepers.
NET.
Achter het net vissen.

To he (come) too late m
field.

the

NEU:S.
Wie zijn neus schen<lt, schendt
It is an ill bird that :fouls his
zijn aangezicht.
own nest.
Hij is .geen knip voor zijn neus
He is not worth a straw(rap).
waard.
Hij ziet niet verder dan zijn
He cannot see any further
neus lang is.
than his nose.
Zijn neus in de wind (lucht)
To give oneself airs.
steken.
Lelik op zijn neus kij1ken.
To be greatly disappointed.
Zijn neus ergens voor 01>halen
To turn up one's nose at some(optrekken).
thing.
Zijn neus overal insteken.
'11 0 poke one's nose into everything.
Zijn neus (mond) voorbij praTo let the cat out of the bag (to
ten.
give the whole show away) ..
Wie het onderste uit de kan wil
Much would have more and lost
hebben, (die) valt 't lid op <le all. (Grasp all, lose all).
neus.
To rebuke someone (to take
Iemand een pin (pen) op de
neus (iemand op zijn nummer) someone down a peg or two; to
zetten.
make someone find. his level).

.@
Iemand iets onder de neus wrijven.
lemand bii de nous hebben.
lets in <l~ neus (in de gaten)
krijgen, (lout ruiken; de lucht
van iets krijgen).
_,,,,.Met zijn neus in de boter vallen.
lets bij zijn neus langs zeggen.
J e hoeft tegen de mediese keuriug niet op te zien; 't is maar
een wassen neus.
1

To rub it in.
'l'o lead someone by the nose.
'l'o smell a rat, (to get wind of
something).

To come at pudding-time (just
in time to share the good things).
To remark casually.
You need not 'be afraid of the
medical examination; it is only a
sham (a pure formality, a makebelieve).
The choice bit.
Het neusje van de zalm.
To cheat someone out of somelemand iets door de neus boreu.
thing.
Een wij sneus (een betweter).
A wiseacre.
Conceited.
Neuswijs (verwaand, pedant).
A snub-nose.
Een wipneus.

NlEUW.
Nieuwe bezems vegen schoon.
Het zal me Qienieuwen (verwouderen) (ik 'hen benieuwd), of hij
komen zal.
NOOD.
~ ood breekt wet( ten).
N ood leert" bidden.
1

~an

de nood een deugd maken.

~de nood leert men zijn vrien-

New brooms sweep clean.
l wonder whether he will come.

Necessity knows no law.
Necessity is the mother of m vention.
To make a virtue of necessity.
A :friend in need is a friend indeed.
H the worst comes to the worst,
[1e will have to set to woi!J
It is darkest just before dawn.

. c:ten kennen.
_.-t\_ls de nood aan de man komt,
' ~al hij wel moeten werkeiil
-A.ls de nood het hoog"'St' is, is
vaak de redding nabij.
To need (be in need of) somelets van node hebben (iets nothing.
di'g hebben).
lk helb het node gedaan (zeer
l did it very reluctantly (very
tegen mijn zin ; tegen heug en much against my wish).
meug).
Desnoods.
If need be, if necessary.
OOG.
o'» 1"\..(.,.v.rd/..
.-Ilet oog van de meester maakt
H you want a thing ~ do
paard vet.
it yourseH*.
* Vgl. J,ongfellow: "If yon wish a thing to be well <lone,
You must do it yourself, you must not leave it to others."
(The Courtship of Miles Standish.)
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Uit 't uog, uit 't hart. (Aanzien
duet gedcnken).
0Qg om oog, tand om tand.
't Oog hebben op iets.
Ieman<l naar de ogen zien.

Out of sight out of mind.
An eye for an eye, a tooth Ioif
a tooth.
To have one's eye on something
(to aim at).
To flatter (to toady to) someone.
-we must discuss the matter between ourselves.
To face a tliing bra vely.
To see the mote in someone
else's eye and not the 1heam rn
one's own.
As soon as I caught sight of
him I went up to him.
To lose sight of someone.
Everywhere the police shadowed him (kept an eye on him).
In view of the fact that we shall
soon move, we cannot decide any·
thing as yet.
. I have a situation in view for
my son.
When the scales fell from his
eves, the disillusion was very
painful.
Let the children go with us;
we shall keep a watchful eye on
them.
In judging him you should keep
(bear) in mind that he was neglected in his youth.
In my opinion you are right.
It is conspicuous.

~ ij moeten de zaak on<ler vier
ogen behandelen.
lets flink onder de ogen zien.
De splinter in 't oog van een
u?-<ler en niet de bulk in eigen oog
zien.
Zodra ik hem in 't oog kreeg,
ging ik naar hem toe (op hem af).
Iemand uit 't oog verliezen.
Overal hield de politie hem in
't oog.
Met 't oog op onze aanstaande
verhuizing kunnen wij nog niets
beslissen.
Ik heb een bctrekking voor
mijn zoon op 't oog.
Toen de schellen hem van de
ogen vielen, was de ontgpocheling
zeer pijnlik.
Laat de kinderen met ons meegaan; wij zullen een oog(je) in 't
zeil houden.
Bij 't beoordelen van hem moet
je wel in 't oog houden, <lat hij in
zijn jeugd verwaarloosd is.
In mijn ogen he'b je .gelijk.
Het v:alt zeer in 't oog. (Het
valt zeer op ; het is zeer in 't oog
vallend, opvallend).
Het loopt in 't oog (is in 't oog
It strikes everybody.
;;-:;
lo pend).
~k zag het met lede* ogen aan,
I was trievJld_jQ_ sM_~w he
[hoetiij zijllgaven misbruik@ - miimsed is talent_§]
.J e kunt mij g-een rad voor de
You cannot t brow dust into my
ogcn draaien (mij niet misleiden). eyes (cannot mislead me).
~ngelands macht was Napoleon
England's power was an~
een doorn in 't oo&
sore to Napoleon.
J e moet m'aar cen oogje toe- ~u should connive (wink) at
doen ( wat door {le vingers zien); it.
vgl. boned.en: oogluikend.
1

* Afgeleid van: leed (sorrow).
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r se your eyes well and pay atGee£ uw ogeu goeJ de kost en
wat er in de wereld te koop is. tention to what is going on in the
world.
Father will be quite surprised
Vader 11al grote ogen opzetten,
1ls hij hoort, dat je de prijs ge- when he hears that you won the
prize.
wonnen hebt.
T·o have an eye for the beautiEen open oog hebb~u voor 't
ful in nature.
'chone in de natuur.
In the land of the blind the oneIn het land der blinJen is Eenoog koning.
eyed is king.
To connive at .
..,...;rets oogluikend toelaten.
'l'he purpose, aim.
IIet oogmerk (de bedoeling).
At a •glance I saw that he was
Bij de eerste oogopslag zag ik,
seriously ill.
Jat hij zwaar ziek was.
H you consider it from this
Als je het uit dit oogpunt beschouwt, vind ik, dat je gelijk point of view, I think you are
light.
hebt.
Apparently (evidently).
Ogenschijulik (klaarblijkelik).
'l'o observe, to view something.
lets in ogenschouw nemen.
~ie,

~lcine

OOR.
potjes hebben

grote
oren (fig.).
Ik helb hem ons voorstel gedaan, maiar hij heeft er geen oren
naar.
.
Dat is interessant; vertel verder, ik ben geheel (en al) oor.
Hoe men hem ook vcrmaant, 't
is all es in de win<l gepraat; 't
gaat bij hem 't ene oor in, 't
andere uit.

.J e moet 't je vader maar niet
vragen; hij is doof aan dat oor.

J e 11ult voor dove oren preken.
Het is mij ter ore gekomen, dat
u een paard wil kopen.
Toen ik vernam, dat je een huis
nodig hadt, knoopte ik 't in mijn
oor om 't je te laten weten, 11odra
ik hoorde, dat er een leeg stond.
Zodria de kinderen hun ouders
over een reisje hoorden spreken,
spitsten zij de oren.
Hij zit tot over de oren in de
schuld.

1Little pitchers have long ears.
I l~ave submitted our proposal

to him but he will not listen to it
(is not disposed to entertain it).
That is interestinis; go on with
your story, I am all ears.
· However much you admonish
him, it is all thrown to the winds;
he forgets it as soon as he hears
it (it goes in at one ear and out at
the other).
You had better not ask your
father; he will not listen to anything of the kind.
Your words will fall upon deaf
ears.
·I heard that you want to buy a
horse.
When I learnt' that you needed
a house, I took note of it in order
to let you know as soon as I heard
of one being empty.
As soon as the children hear<l
their parents talk about a little
trip, they pricked up their ears.
He is head over ears in debt.
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Hij is tot over de oren verlie£d.
He is head over ears in love.
Ik heh niet aan ziin boze mI did not listen to his evil sugblazingen bet oor geleend.
gestions.
Een pot met twee oren (handA pot with two handles.
vatten).
1Satan always finds some mis..,..,Led1gheid is des duivels oor~kussen.
chief still for idle hands to do ;
idleness is the mother 0£ all vices.
Een oorveeg (oorvijg).
A box on the ear.
11 0 box someone's ears.
Temand een oorveeg geven.
As we approached the nursery
Toen wij de kinderkamer naderden, kwam ons een oorverdovend we heard a deafening noise.
geraas tegemoet.
Hij zette een gezicbt als 'n oorHe looked as cross as two sticks.
wurm (oorworm).
OORDEEL.
Hij wei.gerde zijn oordeel over
He re£used to give his opnnon
de zaak te geven (uit te spreken). on the matter.
Hij is een man van b elder oorIle is a man 0£ sound judgment
deel over de meest verschillende on the most varied questions.
(meest uiteenlopende) zaken.
Het laatste oordeel (de dag des
The Day o:f Judgment.
oordeels).
Je 1hent te baastig met (in) 't
You are too rash in your judgvellen van een oordeel (oordelen ments (to judge 0£ something).
over iets, 0£ iets beoordelen).
Een oordee] velling.
A judgment, an opinion.
Het vooroordeel ; bevooroorThe prejudice; to be prejudiced.
deeld zijn.
OOST.
~ost, West, thuis best.

'

East or ·west, home is best;
there is no place like home.
The Baltic ,Sea..
J

..

- OOT.TE.
~e oude heer werdl£oor-f,le kinThe old gentleman was
de1~lif211 't ootje* genuwmi l:r tus- fun\2_£ by the childreEJ
sen g'enomei1.
OOTMOE,D.
Ootmoed (demoed) is een
Kristelike deugden.
Ootmoedi:g (demoedig).

der

made

Humility is one of the Christian
virtues.
Humble-minded.

* F.ig: een kleine O, een kleine kring.
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PAARD.
,,,., Men moet een gegeven paard
niet in de bek zien.
Te paard rij<len.
Paard rijden.
N.B. To-drive : rijden (in een
wagen).
-De paarden, die de haver verdienen, krijgen ze niet.
,,,, Iemand over 't paard tillen.
-De paarden achter de wagen
spannen.
Ik heb een lange wandeling gemaakt en heb een honger als een
paard (wol£).
Een hobbelpaard (speelgoed
voor kinderen).
Een stokpaardje (lie£hebberij).
Paardefokkerij
(paardestoeterij).
Een machine van 100 paardekracht.
Paardemarkt.
Het paardespel.
Het paardevolk (de kavallerie).
De (paarde) wedrennen.
PARTIJ.
Politieke partijen.
Party kieze;n voor iemand.
(Iemands partij opnemen).
Ik zou maar de wijste partij
kiezen en zwijgen.
Ik lben er zeker van, dat hij
van die omstandigheden partij zal
trekken (met die omstandigheden
zijn voordeel zal doen).
Zij zal later wel erven ; zij is
een goede partij.
Een partij geven.
-·Een buitenpartij.
(On)partijdig; een partijganger.
PASSEN.
Die handschoenen passen je uitstekend.
Wie de schoen past, trekke hem
aan.

Do not look a gi£t horse in the
mouth.
To ride (on horseback).
To go in for riding.
One beats the bush and another
catches the ·bird.
To make too much 0£ a person.
To put the cart be£ore the horse.
I went £or a long walk and am
as hungry as a hunter.
A rocking horse (plaything for
children).
A :fad (.a hobby).
Stud.
A machine 0£ 100 horsepower.
Horse fair.
The circus.
Cavalry.
The steeple chase, races.
Political parties.
To side with a person. (To take
someone's part).
The wisest thing £or you to do
is to keep silent.
I am certain that he will take
advantage 0£ those circumstances.
She will be an heiress some day,
she is a good match.
To give a party.
A picnic.
(Im)partial; a partisan.
Those gloves fit you excellently.
Those whom the cap fits, may
wear it.
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Die mensen passen niet bij elThose people do not suit each
kaar.
other.
Het past je niet zo te spreken.
It does not behove you to speak
like that.
Als je niet op je tellen past,
If you do not mind your p's
zul je achterblijven.
and q's, you will be left behind.
Kleren aanpassen.
'l'o fit on clothes.
On passelik (misselik).
Sick, nauseous.
Pas op, dat je niet valt.
Look out (taike care) that you
do not fall.
Zieken oppassen (verplegen).
To nurse the sick.
Vroeger was hij aan de drank,
Formerly he was addicted to
maar nu past hij goed op.
drink, but now he is quite steady.
Een oppassend werkman (jongA steady workman (young
mens).
man).
De pas.
The step; the mountain nass;
the passport.
Ilet komt niet te pas (het geeft
It is not ·becoming that young
geen pas), <lat jonge mensen blij- people should remain seated when
ven zitten, als ouderen geen stoel their elders have no seat.
hehben.
I was severely injured in that
In dat spoorwegongeluk ben ik
lelik te pas gekomen, maar 't had mil way accident 1but it might have
erger kunnen zijn.
been worse.
Als kinderen een nieuw woord
When children ·have learnt a
geleerd hebben, brengen ?:ij 't new word they will often apply. it
dikwels te pas en te onpas te in season and out of season (mberde.
discriminately).
Toen de vijanden wilden vluchWhen the enemy wanted to take
ten, bemerkten zij, <lat hun de pa'l flight they perceived that their
was afgesneden.
retreat had :been cut off.
PEK.
/W',ie met pek (pik) om~aat,
He that touches pitch shall ·be
wordt er mee ·hesmet.
defiled.
("Bvil communications
corrupt good manners).
PLAAT.
;?De plaat poetsen.
'To decamp.
PLFJGEN.
/'[k plee~g (imped. : ik placht'\ 't
te doen.
,;-Ik pleeg (pleegde, helb •gepleegd)
'een misdaad.
Iemand raadplegen.
Zieken verplegen.
Ziekeverpleegster.

I am accustomed to do it.
I commit a crime.
'I'o consult someone.
'I'o nurse the sick.
Nurse.
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PLUIM.
Een pluimpje krijgen.
Iemand pluimstrijken.

To be praised.
To flatter someone.

POT.
De pot verwijt de ketcl, <lat hij
7.wart ziet (is).
~en zaak (een voorstel) in de
A"oo£pot stop pen (doen).

The pot cn.lls the kettle black.
To shelve a proposal.

PRINS .
./Van de prins geen kwaad we-

~en.

To be as innocent as a baby.
(To be innocent o-f' the chnrge).

RADEN.
Ik raad je (aan) zijn aanhod
I advise you to accept his offer aan te nemen.
,;iRaad eens, wie het rnij meege.Tust 1.!;UeRR who told (it to) me?
lfeeld hee£t ?
De kinderen gaveu mij een
The children asked me a riddle;
raadsel. op; ik raadde er lang I guessed at it for a long time.
naa.r, maar kon het niet oplossen. but I could not solye it.
Het raadsel; .raadselacbtig (.g'eThe riddle; mysterious.
heimzinnig).
~oede raad is duur.
It is a pe1'.Elexin"' dilemma.
~ fr1J heeft ons metr1rm:l-e:rnhmd · ·fie asim;fe{l us ~y word and
ter zijde gestaan ('bijgcstaan).
<leed.
Hij wect overal raa<l op (voor).
He alwnys knows a way out (o-f'
the difficulty);
he is very resourceful.
Leave the £uture to take care
~mt tijd, komt raad.
o-f' itself.
We are at our wits' end.
Wij zijn teneinde raad (weten
geen raad).
He does not know what to do
Hij weet geen raad met zijn
with his money.
geld.
To 'consult someone.
lYi.et iemand te rade gaan
(iemand ra.adplegen;
iemands
raa<l inwinnen).
To be in despair.
Radeloos zijn.
Adviser; advisa ble.
Raadsman; raadzaam.
To advise.
A:anraden.
I dissuaded him from .buying
Ik beb hem a£geraden aandelen
(taking) shares.
te kopen (nemen).
I want to consider the matter
Ik moet me nog eens beraden,
voor ik je definitie£ antwoord gee£. once more before giving you a
definite answer.
Determined. reRolnti~Vastberaden.
1
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Hij zal ons voorstel in heraad
Ile will consider our proposal.
nemen.
Over iets met iemanJ hemad'l. 0 discuss something with
slagen.
someone.
Beraadslaging.
Discussion.
Ontraden, afraden.
'l'o dissuade.
Verraden; het verraad.
To betray; treason.
Land-(Hoog )-verraad.
High treason.
Verrader, verraJerlik.
Traitor, treacherous.
1

RA.KEN.
Dat raakt je niet. (Dat gaat je·
It is none of your 'business.
niet aan ; rlaarmee he b je niets t<'
maken).
Dat raakt mtJn koude kleren
I don't care a fig. (It doesn't
niet.
affect me in the slighte::;t).
G w reJenering raakt ]rnnt noch
Your reasoning is beside the
wal (:mijdt geen hout).
(piestion (is wholly illogical).
Hij i::; z!'er licht geraakt; hij
He is very touchy (easily 0£neemt alles kwalik (verkeerd op). :fen.ded); he
takes everythin15
amiss.
De wagen (ge)raakte in de madThe wagon got sturk in the
der vast.
mud.
Bij die onenlike hesrlrnl<ligin.·~
When being publirly charged
(ge)raakte hij van zijn stuk (raak- with it he became confused.
te hij de kluts kwijt).
Mijn sigaren raken on.
My supply of cigars is coming
to an end.
De legern (ge)raakten shags.
The armies en.gaged in battle.
Mijn meR i::; wek rveraakt (i.k
I lost my knife.
hen mijn mes kwijt geraakt).
Die opmerking was raa]c
That remark told (struck home).
De kogel !l,'ing mij rakelingR
The bullet passed within an acP
of my fare (all but grazed my
voorbij.
face).
.n.anraken.
To touch .
Ik •hen nooit met hem in aanI neYer came into <>ontart with
raking gekomen.
him.
Wij hebben· niet vele nunten
·we have not much in common.
van aanraking (te samen); wij
hebben niet vecl gemeen.
1

RRGE~.

Van de regen in de drup komen.
Na regen komt zonneschijn.

From the frying-pan into the
fire.
After storm comes a calm.
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REKENEN.
Ik reken, <lat 't bouwen van hc>t
huis ons £1000 zal kosten.
Je kunt op mij rekenen.
Ik reken hem tot de beste leerlingen.
Het zich tot een eer rekenen ...
Buiten de waard rekenen.
Rekenen (rekenkunde ).
Uit 't hoofd rekenen.
Wees zo ,goed mij de rekening
ta zenden.
Ik doe altijd mijn inkopen in
die winkel; ik heb daar een rekening staan.
Rekeningen betalen (afdoen,
. vere:fienen).
Per slot van rekening heb je gelijk.
Hij heeft heel wat op zijn rekening (op zijn kerfstok*).
Ik ben het kind van de rekenin.g; ik moet het gelag** betalen.
Hij is een man, met wie je rekening moet houden.
Hij werkt voor eigen rekening.
Rekening en verantwoording
a:B.eggen.
Men moet het verlies van de
veldslag niet op rekening stellen
van de soldaten, maar van de officieren.
Ik neem de proviand voor mijn
rekening.
Zijn weigering was een Rtreep
door mijn rekening.

I calculate that it will cost us
,000 to build the house.
You can rely upon me.
I consider him (to be) one of
the best pupils.
To consider it an honour ..... .
To reckon without one's host.
Arithmetic.
Mental arithmetic.
Kindly Rend me the bill.
£]

I always make my purchases in
that shop;
I have an account
there.
To pay bills.
After all you are right.
He has a good deal to account
for.
I have to pay (to suffer) for it;
I have to pay the piper.
He is a man with whom you
have to reckon.
He works on his own account.
To give account of c;me's actions.
It is the officers, not the.soldiers
who are to be held responsible for
the loss of the battle."
. ~ undertruke to supply the prov1s10ns.
His refusal upset all my nlanR
(cal cul a tionR).

REUK.
In een slechte reuk staan.

To be rn disrepute.

RIEM.
To renew someone's courage
Iemand een hart onder de riem
steken.
(inspire with fresh courage).

* Oorspronkelik-de stok, waarop met kerven weril aangetekend, hoeveel iemand
in een ]:ierberg vertetirde of in een winkel kocht. V gl. "Mind your p's and q's"
(your pmts and quarts).
** "Gelag" betekende eerst een feestmaal. daarop 't gezelschap, de gasten,
vervolgens: de kosten van het feest; vgl. de gelagkamer-the barroom.

Hij is niet waard hem
schoenriem te onthinden.

de

He is not worthy to unloose the
latchet of his shoes. (He canuot
holr1 a candle to him).
One must try to shift as best
Men moet roeien met de neone can (a man must plough with
men, die men hee£t.
such oxen as he has).
A. ream 0£ paper (is 20 quires or
Een riem papier (is 20 boek of
480 sheets of paper).
480 vel).
ROEPEN.
Zijn woorden waren al A die (als
de stem) eens roependen in de
woestijn.
Vier jongelieden gaven aan de
innerlikc roepstem gehoor, en
werden zendeling.
W anneer zich een slecht voorteken voordeed, riepr.n de Romeinen de .goden aan om het a:f te
wenden.
De namen werden a£geroepen.
Onze predikant is naar de stad
A. ·heroepen, en heeft het beroep
na rijp beraad aangenomen.
Ik beroep mij op de keizer.
Hij is te ver weg ; ik kan hem
niet meer beroepen.

HiR wordR were UR the voice 0£
one crying in the wilderness.
Four young men responded to
the inward call and became miss10nanes.
When a bad omen occurred the
Romans called upon rhP godR to
avert it.
Tl1e roll was called.
Our minister received a call to
the city of A. and has accepted
it after mature consideration.
I appeal unto Caesar.
He is too far off; my voice cannot reach him any more (I cannot
make him hear).
He made an appeal to the liberality (generosity) of his fellowcitizens.
He lost his case but he is likelv
to appeal to a hi.~her court.
·

Hij deed een beroep op de vrijgevigheid (lie£dadigheid) van zijn
stadgenoten.
Hij heeft zijn proces verloren,
maar hij zal wel in hoger beroep
g.aan.
Ik he1b mijn horloge verloren;
I lost my watch but I am gomaar ik zal 't laten omroepen en ing to send the town-crier rouncl
een hoge beloning uitloven.
and offer a liberal reward.
Stadsomroeper.
Town-crier, public crier.
Zijn de getuigen al opgeroepen ?
Have the witnesses already
been called ?
Er is een oproeping (in {le
A.pplicationR for the vacancy
krant) geplaatst voor sollic1tanten have been invited (in the paper).
na:ar de vakante betrekking (de
"Vakature) .
De Spaanse legioenen nepen
The 0nanish legions proclaimed
Galba tot keizer uit.
Galba as Emperor.
Uitroepen (de uitroflp).
'110 exclaim (the exclamation).
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RUST.
Rust roest.

It is better to wear out than to
rust out.

SCHAAP.
Hij heeft zijn schaapjes* op 't
He has made his pile (he is
well off).
droge (hij zit er warmpjes in).
1£ one sheep crosses a ditch the
·Als een schaap(je) over de clam
rest will follow (one sheep follows
(brug) is, volgen er meer.
another).
SCHADE.
One has to buy one'R experience.
Door schade en schan<le wordt
men wijs.
SCREEN.
'l'o corner someone, to press
Iemand het vuur na aan cle
schenen leggen.
someone hard.
Een blauwe scheen krijgen; *
To be refosed (to be unsuccesseen blauwtje lopen; *(met de lrnus fol).
op de kop thuis komen).
SCHIE'Ilflf
De huid verkopen, voordat de
beer geschoten is.
·Schieten, .transit.
'8chieten op.
N.B. Iemand doodschieten.
Een bok schieten (fig.).
Zodra het kind zijn moeder zag,
schoot het op haar a£ (toe).
N.B. Vallende sterren.
Het schoot (kwam) mij in de
gedachten; 't schoot mij te binnen.
De tranen schoten haar in de
ogen.
Ik wil niets meer met hem te
maken hebben; ik laat hem schieten.
Ergens wortel schieten (fig.)
Ilet geweer schiet ver (draagt
ver).
J e moet oppassen, dat je bij de
verdeling niet te kort schiet.

To count your chickens befor(·
they are hatched.
'To shoot.
To shoot at.
To shoot someone.
To commit a blunder.
As soon as the 'child saw its
mother it rushed up to lier.
Shooting stars.
It suddenly dawned upon me;
it occurred to me.
1

Her eyes filled with tears.
I will have nothing more to do
with him; I shall leave him alone
(wash my hands of him).
'To take root somewhere.
The rifle carries far.
You must look out that you
won't be the loser when the dividing takes place.

* De mtdrukking betekent waarschijnlik "iijn schaapjes in veiligheid (op bet
droge) hebben," zodat de wol verkocht kan worden.
Vgl. uitdrukkinuen als:
"binnen zijn," "onder dak zijn "-geld genoeg hebben om van de rente te !even.
** Deze uitdrukkingen hebhen bijna altijd betrekking op de weigering van een
huweliksaan11oek.
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He had not enough strength
Zijn krachten schoten te kort
left to finish his task.
om zijn taak te voltooien.
He is a good Rhot.
Hij is een goe<l schutter.
Zie boven.
Afschieten
(toeschieteu) op
iemand.
The buck has 1been wounded.
De bok is aangeschoten.
Aangeschoten (fig.)
Tipsy.
De stad is drie dagen (lang) beThe city was shelled £or three
schoten (.ge bombardeercl).
days.
De juiste datum is mij ontf1choThe exact date has esca11ed my
ten.
memory.
Are you getting on with your
Schiet je goed op met je werk?
work? · (Making any headway
with ...... ).
Wij kunnen samen goed opWe get along very well toschieten (het goed samen vin<len). gether.
' Zie boven.
Op iemand toeschieten.
Toeschietelik.
Oblig-ing.
N iet toesc hietelik zijn (zich or
To be reserved, to hold aloof.
een a£stand houden).
In een debat is het raadzaam
In a debate it is advisable not
niet al zijn kruit op eens te ver- to exhaust one's resources all at
schieten, maar enige argumenten once, but to keep some argumeni,s
voor de dupliek te bewaren.
for the final reply.
Sommige kleuren verschieten
Some colours soon fade (easily
gauw (licht).
fade).
Toen hij plotseling beschuldigd
When he was suddenly accuswerd, verschoot hij van kleur (ver- ed he turned pale (changed colschoot zijn kleur).
our).
In het verschiet doemdert de
In the <listance the towers of
torens van 't kasteel op.
the castle loomed up (into sight),
Geld (voor)schieten op .... "
To advance money on ..... .
Geldschieter.
Money-lender.
Het voorschot.
The money advanced.
SCHILD.
Wat voert hij in zijn schild?

What is he up to?

SCHOEN.
Ik weet nu, waar (hem) de
Now I 1know where the shoe
schoen wringt (knelt).
pinches.
De moed zonk hem in de §choeHis courage sank into bis boots.
nen.
(He lost heart; his courage failed
him).
Wiede schoen past, trekke hem
H the cap fits, put it on.
aan.
Hij is de kinderschoenen ontHe is no longer a child (is
wassen.
grown up).
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.Als je met zulke boute beweringen voor de(n) dag komt, moet
je wel vast in je schoenen staan.
Ik zou niet graag in zijn schoenen staian.
Na l1ang aarzelen trok ik Je
stoute schoenen aan, en vroeg
zijn toestemming.
.Al was 't ook met loden schoenen, heeft hij toch om verschoning gevmagd (zijn verontschuldigingen aangeboden).
8choenmaker,
hou je bij Je
leest.

H you make such sweeping assertions, you ought to •be sure 0£
your :facts.
I should not like to stand in
his shoes.
.A:fter hesitating :for a long ·time
I screwed up my courage and asked his consent .
.Although it went very much
against the g:riain (he was loath
to do so) yet he apologized.
Shoemaker, stick to your last

SCHULD.
Mijn schuld bedraaigt (is) £50.
:My debt amounts to £50.
Zijn schuld is niet bewezen.
His guilt is not proved.
Het is zijn eigen schuld, dat
It is his own fault that
hij voor zijn eksamen gezakt is. failed in his e::mmination.
·Eigen schuld plaagt het meest.
Guilt punishes its author.
Hoeveel ben je hem schuldig ?*
IIij heeft zich aan een ernstig
vergrijp schuldig gemaakt.
Hij zit (is) tot over de oren in
de schuld.
Ik kan al mi]n schukl niet
delgen.
·
Zich in schuld steken (schulden maken).
Belo:fte maakt schuld.
Iemand de schuld geven van
iets (iemand beschuldigen van
iets).
Ik hen hem veel verschul<ligrl
(ik he'b veel aan hem te danken).
Zich verontschuldigen.
Zich verontschuldigen (zijn
verontschuldigingen maken, 0£
aanbieden).
SL.A.AN.
Wie een hond wil slaan, kan
gemakkelik een stok vinden.

he

How much do you owe him?
He has committed a serious 0£-fence.
He is head over ears in debt.
I r,annot pay off all my debts.

To contract debts.
.A promise is binding.
To blame someone for something (to accuse someone o:f something).
I am greatly indebted to him
(I owe him a .great deal).
To excuse onesel:f.
To apologize.

Give a dog a bad name and
(you may) hang him. (H you wish
t 1 hang a man you can easily
find a rope).

* Het Afrikaanse "schnlden" is Oud-Hollands en wordt in modern Hollands
niet meer gebruikt.
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Dat slaat zeker op m1J, niet
waar?
J e. behoeft niet bang te zijn ;
ik zal me door hem niet uit 't
veld laten slaan.
.A.ls wij fluks de handen iaan 't
wel'k slaan, en flink doorwerken,
zullen wij er ons gauw dqorheen
slaan.
Toen hij de kans schoon zag,
heeft hij zijn slag geslagen.

You mean me, don't you? (that
refers to me, doesn't it?)
You need not be afraid', I shall
not allow myself to be put out of
countenance by him.
If we set to work at once and
keep at it, we shall soon have
finished.
W'hen he saw his opportunity,
he took advantaige of it (he made
use of it).
After having stood his ground
(resisted) for some time, the
enemy fled {beat a hasty retreat).
You must not think that I believe this improbable tale (take it
all in).
I do not know whe th er he took
away your book; I did not pay
any attention to it.
'The rapid succession of misfortunes made him commit suicide.

Na enige tijd te hebbcn standgehou<len, sloeg de vijand op le
vlucht.
J e moet niet denken, dat ik
aan dit onwiaarschijnlik verhaal
geloof sla.
Ik weet niet, of hij je boek weggenomen beeft; ik heb er geen
acht op geslagen (gegeven).
De opeenstiapeling van ongelukken bracht hem er toe de hand
aan zichzelf te slaan (zelfmoord
te plegen).
'De gevangene werd in boeien
The prisoner was handcuffed.
geslagen (geklonken).
Sla nooit de raad vian ouderen
~ever disregard the advice of
in de wind.
your elders.
Het was een aanlokkelik aanIt was a tempting offer, but
bod, maar ik heb 't toch van de still I refused it.
hand geslagen (2,'ewezen).
De slag.
1. 'The battle; 2. blow; 3.
knack.
Het slag (minar.htend).
The kind (contemptuously}.
Het slag (vogelkui p).
The trap (to catch birds).
'De slag (veld slag) bij Waterloo
The battle of Waterloo was
werd de 18de Junie 1815 gele- fought on the 18th of June, 1815.
verd.
Op slag van twaa 1£ (twaal ven).
On the stroke of twelve.
Hi.i kreeg een pak slaag-*.
He got a thrashing.
Met de vijand slaags mken.
To engage in battle with the
enemy.
Dit was mij als 't ware een slag
It was like a slap in the face
in 't (aan),gezicht.
to me.
Zijn v.erlies was een zware slag
His loss was a heavy blow to
voor mij.
me.
1

* Slaag-een oude mrvs.vorm: slage.

Hij doet veel, maar alles met
He does a good deal but in a
de franse slag.
superficial manner.
Daar heb ik geen sl1ag van.
I have not the knack of it.
Waarom beb je toen je slag niet
Why didn't you avail yourself
geslagen?
of the opportunity?
De nachtegaal hee£t een mooie
The nightingale hias a beautiful
sla.g.
note.
Hij heeft een slag van de moHe has a screw loose ; is off his
len beet ; hij is van lotje getikt head (cracked).
(is niet goed wijs).
I don't care for that kind of
Met dat slag van mensen heb ik
niet veel op.
person.
De slager (slachter).
The butcher.
De touwsl1ager.
The rope-maker.
De slagregen (bui).
The shower.
De slagtand.
The tusk.
Je moet hier niet zo'n hoo-e toon
You must not ride your high
aanslaan; dat verdragen \;e niet. horse here ; we won't stand it.
He is one of the most highly
Hij behoort tot de hoogst .aangeslagenen (in de belasting).
assessed.
As soon as the thief entered the
Zodra de dief op 't erf kwam,
sloeg de hond aan.
yard, the dog began to bark.
My sister has refus.ed his proMijn zuster heeft zijn aanzoek
afgeslagen.
posal.
'The storm has torn off a piece
De storm heeft een stuk van 't
dak afgeslagen.
of the roof.
!Suddenly the rider fell off his
Plotseling sloeg de ruiter van
zijn paard af.
horse.
•With difficulty the attack of
Met moeite werd de aanval van
the kafirs was repulsed.
de kaffers afgeslagen.
There at that tree the road
Daar bij die boom slaat de weg
links af. ·
turns to the left.
The T:"niversity buildings cover
De .gebouwen van de Akademie
(de Hogeschool, of Universiteit) a large area.
beslaan een groat terrein.
We should have our horses
Wij moesten eerst onze paar<len
laten beslaan, voor we verder rij- shod before we go on.
den.
They need not be afraid of the
Zij behoeven niet ban~ voor 't
eksamen te zijn; ze zullen goed examination; they will go up
well prepared.
besla,gen op 't ijs komen.
The child must be unwell; its
Het kind moet onwel zijn; ZlJn
tongue is coated.
tong is beslagen.
The windows are clouded.
De rainen zijn beslagen.
Batter (dough).
Het beslag (deeg).
You won't have to wait much
J e behoeft niet lang meer te
wachten; de zaak zal wel spoedig longer; the matter will soon be
settled.
zijn beslag krijgen.
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The smugglers were discovered
De smokkelams wer<len ontdekt
en op de goederen word door de and the goods were confiscated by
the custom-house officers.
doeanen beslag gelegd.
My work takes up all my time;
Mijn werk neemt al mijn tijd
in beslag; ik heb geen vrije tijd. I have no leisure (spare time).
The lightning struck my house.
. De bliksem sloeg in mijn huts
Ill.

On that line accidents are an
Op die (spoorweg)lijn zijn ongelukken schering en inslag* every day occurrence (are the or(zijn...... aan de orde van de der of the day).
da.g).
Ik wil graag komen oten, als je
I shall be very pleased to come
to dinner, if you will not put
voor mij geen omslag maakt.
yourself out for me.
:The cover of a book.
De omslag vian een boek.
Hij is uit zijn betrekking ontHe has been dismissed (been
discharged).
slagen. (Hij is afgedankt).
Zij heeft haar ontslag genoShe has resigned.
men (ingediend).
Zij heeft eervol ontslag geShe has tendered her resignation.
vraagd.
The gypsies pitched their tents
De zigeuners sloegen hun tenoutside the city.
ten buiten de stad op.
De prijzen van alle levensmid'All necessaries of life have
delen zijn opgeslagen (afgesla- gone up in price (have gone down
in price).
gen).
Hij vroeg op slag van Ralaris.
He asked for an increase of
salary.
I reported that meeting as I
Ik he'b verslag van die vergadering gegeven, want ik ben ver- am reporter for that paper.
slaggever van die kran t.
SL,AKEN.
IToen zij hoorde, dat hot kind
gevonden was, slaakte zij
een
zucht van verlichting.
Na tienjarige gevangenschap
werden zijn boeien geslaakt (werd
hi.i in vrijheid (op vrije voeten)
gesteld).
SLAPEN.
Pas op, maak geen slapende
honden wakker.
Men kan trachten zijn geweten
in slaa p te sussen (wiegen), maar
't laat 7.ich des te luider horen.
Hij was getro:ffen in de linker
slaap.
- - - -----

When she heard that the child
had been found, she gave a sigh
of relief.
After being imprisoned for ten
ye1ars his fetters were loosed (he
was set free).
Look out, let. sleeping dogs lie.
One may try to hush the voice
of conscience 1but it makes itself
heard all ,the more loudly.
:He was struck (hit) on the left
temple.

----------

- ---

* Schering en inslag-warp and woof.
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Ik moet. er me nog eens op beI shall have to sleep on it.
slapen.
After crying a long time the
Na lang schreien sliep 't kind
in (viel 't kind in slaap ).
baby fell :asleep.
The celebrated poet Da Costa
De gevierde dichter Da Costa
ontsliep de 2'8ste April 1860.
died on the 28th of April, 1860.
SLAVEN.
Van de vroege morgen tot de
From early morning till late at
late avond moeten wij slaven en night we have to slave iand toil.
zwoegen.
SOORT.
Soort zoekt soort.
Birds of a feather :fl.ook together.
SP ANNEN.
All work and no play makes
De ~oog kan niet altijd gespanuen ZIJn.
Jack a dull boy.
De kroon spannen.
To be first; to 'be superior to
all others.
De vierscha;ar spannen over
To sit in judgment upon.
iemand.
On tspannen (on ts panning).
To relax (relaxation).
Een uitspanning.
A relay station, an inn.
SPELEN.
Ilij is geen man om met zich
te la ten spelen.
Hij speelt (bespeelt de) viool en
zijn zuster piano.
Ik had 't niet verwacht, dat hij
mij zulk een lelike poets zou spelen (ha.kken).
Het is een schande zo met
plechtige ·beloften te spelen.

J e moet niet denken, dat JC
over mij de baas kunt spelen.
In enkele minuten was 't drama
afgespeeld (was alles gedaan).
·.A.ls je dat doet, speel je je laatste (hoogste) troef uit.
Zinspelen op (een toespeling
ma;ken op).
Toespeling (zinspeling) op.
Zijn kans verspelen.
Het spel (mrv. l!lpelen).
Het spel (mrv. spell en).
Zijn leven op 't spel zetten.

He is not a man to be trifled
with.
He plays the violin and his
sister plays the piano.
I did not expect that he would
play me such a nasty trick.
It is disgraceful th us to play
fast and loose with solemn promises.
You must not imagine that you
can lord it over me.
In a :few minutes the tmgedy
had 1been enacted (it was all over).
By doing so you will play your
trump card.
To allude to.

Allusion to.
To throw away one's chance.
The game.
1. Pack of cards; 2. circ-µs.
To risk (stake) one's life.
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Ons leven staat op 't spel.
Our lives are at stake.
It was a peculiar caprice
Het was een eigenaardige speling van 't lot, da.t ik juist hem (whim) of fortune that he was
the very person I should meet
daar ontmoeten moest.
there.
SPIERING.
To throw out a sprat to catch
Een spiering uitgooien om een
kabeljauw te vangen.
a whale.
SPIJKER.
J e hebt de spijker op de kop
geslagen.
Zulke argumenten aan te voeren, noem ik spijkers op laag water zoeken.
W anneer hij 't woord voert,
kunt u er zeker van zijn, dat hij
spijkers met koppen slaat.
SPOED.
Haastige spoed is zelden goed.
SPREKEN.
1S1preken is zilver, maar zwijgen
is .goud.
·
Spreek van hem geen kwaad ;
hij_is mijn vriend.
IEen kwaa<lspreker.
Spreek onder alle omstandigheden de waarheid.
Kan ik mijnheer X. even spreken?
Zodra 't gesprek op liefdadigheid komt, zwijgt hij; hij is er
s~cht over te spreken, (sterker:
hij heeft er een hekel aan).
Als ik u was, zou ik hem 't
verzoek nu niet doen; hij is vaudaag slecht te spreken (hij is uit
zijn humeur; is slecht geluimd,
slecht gemutst, slecht gehumeurd).
Iemand naar de mond spreken.
Door zijn vreemd gedrag deed
hij veel van zir,h spreken.
Ofschoon hij voor de vuisL
sprak, werd zijn rede toch algemeen bewonderd.

You have hit the nail on the
head.
To adduce such arguments I
~all nothing but captious criticism.
When he speaks you may be
sure that he is worth listening to.

More haste, less speed.
Speech is silver, silence is gold.
Do not slander him; he is a
friend of mine.
A slanderer.
Speak the truth under all circumstances.
Can I see Mr. X. £or a moment?
As soon as charity 'becomes the
topic of conversation he becomes
silent; he is very averse to it.

If I were you, I should not
make the request now; he is in
a bad mood to-day.

·To flatter, to toady to someone.
His strange conduct gave rise
to a good deal of talk.
Although he spoke extempore,
his speech was universally admired.
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His speech is halting.
Hij spreekt met horten en stoten.
Karel de Grote stelde gmven
Charlemagne appointed counts
aan om in zijn naam recht te tu dispense justice in his name.
spreken.
To improve the dispensation 0£
De rechtspraak verbeteren.
justice.
Het spreekt vanzelf, <lat wij
It stands to reason (it goes
hem ook zullen uitnodigen.
without saying) that we shall invite him also.
Uit zijn gelaatstrekken spraken
Passion and ambition were
hartstocht en eerzucht.
written in every feature o:f his
face.
Sprekende gelaatstrekken.
Expressive :features.
Een sprekendc gelijkenis.
A. strikin.g resem'blance.
,Een sprekend bewijs (een overA convincing proof.
tuigend ...... ).
Geen enkel belangrijk onderNo subject of any importance
werp kwam ter spraike ; men was discussed (brought up); it
sprak alleen over koetjes en kalf- was all small talk.
jes.
Het spreekuur van de dokter.
The consultation hour 0£ the
doctor.
Het gesprek.
The conversation.
De spra.ak*.
iThe speech (:faculty o:f speech).
Hij kreeg zijn spraak terug.
He recovered (regained) his
speech.
Spraakza3m; sprakeloos.
Talkative; speechless.
Een onderwerp ter sprake (te
T<? bring up a subject for disberde, of ter tafel) hrengen.
cuss10n.
S:praakbelemmering.
Impediment of speech.
Zadra hij mij zag, kwam hij op
A.s soon as he saw me he came
mij toe (af) en sprak mij iaan**. up to me and spoke to me.
Wij hebben de ta~ut zo duchti!:\'
We tackled the cake so vigoraangesproken, dat er 'bijna niets ously that there is scarcely any
van overgebleven is.
of it left.
Ik heh aanspraak op dat geld,
I have a claim to th'at money
maar ik heb er nooit aanspraak (am entitled to it) 'but I never
op ·gemaakt (ik heb nooit mijn claimed it.
aanspmken doen geld en).
Ieder is aansprakelik (verantEveryone is responsible for his
woordelik) voor zijn eigen. <laden. own actions.
Ik heb met mijn vriend afgeI have arranged with my :friend
sproken morgen een grote wande- to go £or a long w:alk to-morrow.
ling te maken.
1

1

---- ---- -- - - - - - * "Spraak" in de betekenis van "taal" is verouderd en alleen nog :iver"ebleven
-~

in samenstellingen: bijv: Een Rabyloniese spraakverwarring-a Babylonian confusion of tongues; een spraakkunst (grammatika).
Aanspreken, van personen afzonderlik; een vergadering spreekt men toe.

•*
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Een afspraak maken.
Afspreken.
Zich aan een afspraak houden.
To keep an engagement.
Wij hebben 't een en antler al
V\' e have already discusseu
met elkaar besproken.
various points together.
Plaats bespreken.
To reserve seats.
E~en veel besproken persoon.
A person who is mueh talke·i
about.
·
Iemand van 0J11besproken ( onbeA man of irreproachable conrispelik) gedrng.
duct.
Een wel'hespraakt man (iemand,
A fluent speaker.
die goed ter tale is, een vloeiend
spreker).
Door 't verspreiden van zulke
By circulating such rumours
geruchten hebben zijn vijanden his enemies hiave brought him inhem in opspraak gebracbt.
td disrepute.
Val mij niet telkens in de rede,
Do not constantly interrupt
laat me toch uitspreken.
me, let me finish what I have to
say.
U spreekt dat woord altijd verYou always pronounce that
keerd uit.
word wrongly.
Onder diep stilzwijgen surak
Amidst profound silence the
de rechter het doodvonnis uit.
judge pronounced sentence of
death.
De ui tspmak (van woorden).
The pronunciation.
De uitspraak (van een vonnis).
The pronouncing of a verdict
(judgment).
iSpreek niet te vlug, anders loop
Do not speak too fast, otherje gevaar je te verspreken.
wise you run the risk of making
a mistake.
Ieman<l voorspreken (een goed
To intercede in behalf of somewoordje voor iemand doen).
one.
Voorspraak.
Intercession.
1

SPRINOEN.
Uit zijn vel springen van
kwaadheid.
Voor iemand in de bres springen.
Men moet niet verder springen
dan zijn stok lang is.
Het meisie vermaakt zich met
touwtje spr-lngen.
'l'oen wii de hoek om kwamen,
sprong hef uithangbord terstond
in 't oog (viel ons ...... op).
Hij iR een goed (vloeiend) spreker, maar hij springt gewoonlik
van de hak op de tak (hij houdt
niet voet bij stuk).

To be beside oneself (to
fuming) with rage.
To take somebody's part.

be

One should not attempt to do
what one is incapable of doing.
'rhe girl is amusing herself
with skipping {the rope).
When we turned the corner the
signboard at once drew our attention.
He is a fluent speaker but he
does not keep to the point.
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Op een gegeven teken lieten zij
alle mijnen voor <le haven springen.
Op stel en sprong.
Hij is een echte spring-in-'tveld.
Wij dachten, dat wij met hem
een overeenkomst getro:ffen hadden, toen de zaak toch onverwachts a:fsprong.
Een kleine afdoling troepen
werd plotseling van nit een hinderlaag door de vijand besprongen.
Hij is een lastig persoon om
mee om te springen.
Lange tijd was 't onbeken<l,
waar de N{jl ontsprong.
J f' moo gt (mag) iezeH gel u kwenseu, dat jf' df' dnns ontsprongen b<ent.
De rots sprinq;t ver in <lP zee
vooruit.
. J?e oorsprong (bron) van f'en
nvier.
De oorsprong van een instelling.
Een woord van Germaanse oorsprong.
Hij is van Franse oorsprong
(a£komsi).
Oorspron ke lik.

At a given signal they caused
all the mines in front of the harboul' to explode.
There and then.
He is very lively indeed.
We thought we had come to an
agreement (arrived at a settlement) when unexpectedly the affair £ell through.
A small detachment of troops
the
was ::mddenly attacked by
enemy who rose from an ambuscade.
He is a difficult man to deal
with (to get on with, to manage).
For a long time it was unknown
where the Nile had its source.
You may congratulate yourself
on having escaped (got o:ff scotfree).
The rock projects far into the
sea .
'l'he source of a river.
'l'he origin 0£ an institution.

A word 0£ Germanic origin.
He is 0£ French descent.
Original.

STAAN.
Hoe staan de zaken tegenwoorHow is business at present?
dig?
Die staat, zie toe, dat hij niet
Whosoever thinketh he stand~
valle.
eth, let him take heed lest he
Ik wil wel voor hem borg staan.

£all.
I am prepared to stand security
£or him.
It is very mean of you to laugh
at that unfortunate man.
It still remains to be seen
whether he will pass.
I did not know what to do (I
was in despair, at my wits' end).

Het staat je lelik die ongelukkiire man uit te lachen.
Het zal nog te bezien staan, of
hij slagen zal.
Ik wist niet meer, wat mii te
doen ston<l (ik was ten ei-nde
raad).
Het staat geheel aan u hem te
It rests entirely with you
benoemen of niet.
whether to appoint him or not.
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Wil jij 't hem vragen; hij zal
't je niet weigeren, want je staat
in een goed 'blaadje 'bij hem (je
hebt een wit voetje ,bij hem).
Hoog (goed) 'bij iemand aangeschreven staan.
I'k sta in twij:fel, o:f ik hem uitnodigen zal o:f niet.
Zodra hij zag, dat zijn aanvallers hem naar 't leven stonden,
verweerde hij zich uit alle macht.
Naar een ambt, naar de hand
van een meisje staan (dingen).
Wij hebben er zeer bij hem on
aangedrongen, maar hij blijft op
zijn stuk staan.
Hij staat er op, dat wij hem
vergezellen zullen.
U hee:ft altijd met hem op goede voet gestaan,; ik zou niet
gaarne zien, dat u om mi,jnentwil
ongenoegen met hem kreeg.
Er staat een zware straf op
brieven uit de bus te ontvreemden.
Hij staat op 't punt bevorderd
te warden.
Wij sta.3.Jl op (stel en) sprung
naar 't 1buitenland te vertrekken.
Ik stand hem belee:fd te woord,
maar weigerde zijn verzoek.
Al, wat ik bezit, staat u ten
dienste (te uwer (tot uw) beschikking*).
Het staat mij nog levendig voor
de geest, hoe ik hem als student
een welsprekende rede heb horen
houden.
Ik ken hem niet eens, laat
staan, dat hij een vriend van n:..e
ZOU

zijn.

Will you ask him, he won't
re:fuse you, as you are in hi3 good
books.
To be highly i hought of
(esteemed) by someone.
I am in doubt whether to mvite him or not.
As soon as he saw th:at his assailants were bent on taking his
li:fe, he de:fended himself with
might and main.
'To try for a position, to aspire
to the hand of a lady.
We strongly urged the matter
upon him, but he won't be persuaded (is not to be moved).
He insists on our accompanying
him.
You have always been on
:friendly terms with him; I
should not like to be the cause o:f
any unpleasantness 'between you
and him.
There is a heavy nenaltv on
taking letters :from a pillar-box.
He is about to be promoted.
We are just on the point of
going abroad.
I was very polite to him but
refused his request.
All I possess is at your service
(<lisposal ).
I have a very vivid recollection
of hearing hrm deliver an eloa uent speech when he was a student.
ISo far :from being a :friend of
bis I do not even know him.

Dat artikel staat op paten.
That is a :forc~ble article.
Hij is veel te roekeloos ; hij
He is much too reckless; he
staat voor niets (deinst voor niets :fears nothing (shrinks from no·
terug).
thing~.

* Transit: iets tot iemands beschikking stellen,
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Even when everything was lost
ZeHs toen alles verloren was,
in de slag bij Waterloo, stond de in the battle 0:£ Waterloo, the old
oude lij£garde van Napoleon pal. bodyguard of Napoleon did not
yield.
My watch has stopped.
Mijn horloge is blijven s'taan.
With difficulty they brought
Met moeite brachten zij de vijthe enemy to a stand.
and tot staan.
I warn you not to do it; you
Ik waarschuw je dit niet te
doen; 't zal je duur te staan ko- will pay dearly for it (you will
rue it).
men.
Most nations have a standing
De meeste naties hebben een
army.
staand leger.
I advise you to depart immeIk raad je aan op staande voet
diately.
te vertrekken.
He will perhaps be able to keep
Hij zal zich misschien nog een
tijd lung staande kunnen houden, going for a time, but soon he will
maar zich toch weldra £ailliet have to declare himself insolvent.
moeten verklaren.
In every language there are
In elke taal zijn vele uitdrukkingen, die wij "staande uitdruk- many expressions which we call
kingen" ("geijkte termen") noe- "Atereotyped expressions."
men.
Tot stand komen (bijv. een
To come about (e.g. peace or .m
vrede, 0£ een vergelijk).
ag-reemen t).
Tot stand brengen.
To accomplish; to bring about.
De stand (of staat) van zaken.
The condition (state) o:f affairs.
De stand (in de maa.tschanpi]).
The rank, class (in society).
Ons huis staat op een goede
Our house is in a good (:fashion(de:ftige) stand.
able) locality.
To scold (row) someone .
Iemand een standje maken.
.Te handelwijze staat mij in 't
I am not at all pleased with
your behaviour.
geheel niet aan.
Aa~staande Vrijdag gaan wij
Next Friday we shall leave on
a iourney.
"
op re1s.
Wat de opvoeding betre£t, staan
With reg-ard to education the
de kinderen van de armen bi.i die chililren 0:£ the poor do not have
van de rijken achter.*
the same advantages as those of
the rich.
Kinderen moeten leren medeChildren must learn to be gendeelzaam te ziin, en iets van het- erous and be able to give up part
geen zij gekregen hflbben, kun- of what they have received.
mm a£staan.
De koning- deed a£stand van de
The King a hdicated the throne
troon ten behoeve van zijn zoon. in :favour of his son.
Het huis lig-t op een grote a£The house lies at a great diststand.
ance.
Er bestaat maar een God.
There exists only one God.

--

~----------------

" 'l'ransit. Iemand by een antler achterstellen.
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Hij krijgt een zeer klein salaris, en ik weet niet of hij <laarvan
bestaan kan.
Het gezelschap bestoud nit**
£amilie en vrienden.
Ik begrijp niet, waarin het
voordeel bestaat.
Wie durft zo iets (zulk een
stout stuk) bestaan?
Het bes ta an.

He gets a very small salary anrl
I do not know whether he can
live on it.
The company corn1iste<l of
relatives and :friends.
I do not understand where the
advantage comes in.
Who dares undertake such a
thing?
1. The existence; 2. the live1ibood.
Niets kan uit niets ontstaan.
Nothing can originate :from nothing.
The origin.
Het on tstaan.
I shall never allow it.
Ik zal 't nooH toestaan.
T'o agree (to give one'R consent).
N.B. Toestemmen (zijn toestemming geven).
A state, condition.
Een toestand.
De dakgoot staat wat nit.
The gutter projects a little.
Wij dachten, dat hij arm was,
We thought he was poor, but
maar hij heeft veel geld op hoge he has a good deal of money put
rente nitstaan.
out at a high interest.
During my long illness I enGedurende mijn lange ziekte
heb ik de hevigste pijnen nitge- dured the most violent pains.
staan.
Ik hoop hem nooit weer te ontI hope never to meet him
moeten; ik kan hem niet nit- again; I cannot bear (stand) him.
staan.
Wij willen niets met hem nit
We won't have anything to do
te staan hebben (te maken he b- with him.
ben).
J e verwart twee geheel verYou are confusing two entirely
sc hillende zaken met elkaar; de different things; the one has noeen heeft niets met de andere uit thing to do with the other.
te staan.
Ik kan je niet verstaan.
I cannot hear what you say.
Je verstaat (begrijpt) toch, wat
You understand what I mean,
<lon't you?
ik bedoel?
Understanding, reason.
Het verstand.
There must be some underEr moet een zekere verstandstanding between them.
houding tussen hen bestaan.

STAART.
Dat muisje zal een staartje hebben.

•*

That affair will have grave consequenc~::.

"Bestaan qit" wordt gebruikt als er

~prake

is van meerdere de Ien.
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STEKE:~·.

'L1 0 ridin1le someone. (To make
De dmak (de gek) met iemand
steken (iemand voor de gek hou- fun of someone).
den).
Put your knife into your
Steek je mes in je zak.
pocket.
To sheathe the sword.
Het zwaard in de schede steken (ook fig.)
Did he invest much money m
iHee£t hij veel geld in die onthat enterprise?
derneming gestoken ?
'I'he pupil was possessed 0£ so
De leerling bezat zoveel talent,
<lat hij zijn meester al spoedig much talent that before long he
beg.an to rival his master.
naar de kroon stak.
One who pokes his nose iuto
l'emand, die overal ziin neus
insteekt, noemt men Ren- bemoei- everything (who has a finger in
al.
every pie) is called a busybody.
'Ve have overlooked his pranks
Wij hebben zijn ~mdeu~ende
streken lang genoeg door de vin- long enough; it is high time that
gers ,gezien; 't is hoog tijd, dat we should put a stop to them.
wij er een stokje voor steken.
'fhe success 0£ his former com iffet sukses van zijn vroegere
makkers stak hem de ogen uit. panions made him jealous.
I envy you your fine horses.
Met je mooie paarden steek je
me de ogen uit.
To sound someone's praises.
De Io£tromuet over iemand ste·
ken.
The merchant-men put out to
De koopvaardijschepen ZlJn
sea yesterday.
gisteren in zee gestoken.
Van wa] steken*.
To set sail (to leave).
Van wal steken (£.g.)
To commence operations.
'11 0 set fire to a pile 0£ wood.
Een stapel hout in brand steken.
Tot over de oren in schulden
To be head over ears in debt.
steken (zitten).
Zijn mening niet onder stoelen
To have the courage 0£ one's
en banken steken.
convictions .
.Te hebt het hem erg verweten ;
You have blamed him severely
ik kan echter niet zien, dat er £or it; but I cannot see that there
kwaad in steekt.
i'l any wrong in it.
Hij is plotseling uit de stad
He suddenly left town; there
vertrokken; daar steekt wat ach- must be some reason for it.
ter.
J e hoe£t 't niet met zoveel' zorg
You need not 'bestow so much
te doen; 't steekt (hem) zo nauw care upon it, it noes not mutter
niet.
verv much.
Op eens blee£ hij in zijn redeIn the middle 0£ his speech he
imdden ly 'broke down and
sat
voering steken, en ging zitten.
down ·
*Wal-shore, vgl. aan wal 1raan-to land, to go ashore.

Iemand een steek onder water
geven.
Iemand in de steek laten.
Ik voor mij .geloo£ er geen steek
van.
Deze redenering houdt geen
steek.
Hij is geen man van onbesproken gedrag; er is een steekje aan
hem los.
De zonnesteek.
Het steekspel.
Een lamp aansteken.
Rom n-iet dicht bij mij, ik ben
erg- verkouden; ik zou je m1sschien aansteken.
Opgewektheid is aanstekelik*.
Het witte geiJJouw stak helder
tegen de donkere lucht a£.
Zijn vrol'ikbeid stak erg (sterk)
bij mi.in droe£geestigheid" at.
Miin jong-ere broer was vlugger
dan ik, en stak mij bij alle eksamens de 1oe£ a£**.
Het bestek van de nieuwe
~chouwburg ligt op 't stadhuis ter
inzage.
Ons kort bestek laat ons niet
toe, hierover verder 11it te weiden.
Doorsteken.
Terwijl de ene mij aan <le praa t
hield, ging de antler er met mijn
ko:ffer van.door; 't was blijkbaar
een doorgestoken kaart.
Een vuur ontsteken.
Hij ontstak in toorn.
De wond is erg ontstoken.

To give someone a dig.
To leave someone in the lurch.
I for one don't believe a bit
or it.
That argument is off the m;uk
(quite illogical).
His conduct is not irreproachable; he is not above suspicion.
The sunstroke.
Tournament.
To light a lamp.
r.Do not come near me, 1 have
a bad cold; you might catrh it
from me.
CheerfolneRs is contagious.
The white building Rtood out
clearly agaiirnt tlie dark sky.
His gaiety stronl51Y contrasted
with my melanr holy.
My younger brother was 1rn1arter than I, and in all examinations
he beat me.
The design (plan) 0£ the new
theatre is on view in the townhall:.
The brie£ compasR 0£ our work
does not permit us to expatiate
any further on this subject.
To TJierce.
While the one kept me talking,
the other made off with my
trunk; they were evidently acting in concert.
To kindle a fire.
His wrath was kindled.
The wound is very much mflamed.
Can 1' offer you a cigar?
To sheathe (put up)one's swoI'd.

Wil je opsteken?
Zijn zwaard opsteken (in de
schede steken).
Not a muscle in his £ace movZonder een spier van zijn gelaat te vertrekken, stak hii (streek ed, as he pocketed the money.
hF\ 't geld op.
·
like

* "Aanstekelik" gewoonlik alleen in fig. betPkenis. Jn letterlike zin: besmetteziekten-contagiou~

diseases; besmetting-contagion; besmetten-to infect.
Een scheepsterm, eig.-<le windzijde, dus-·een schip de wind onderscheppen;
vgl.: "to take the wind out of someone's sails."

**
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De opstand stak overal 't hoof<l
op.
Een sterke wind stak (kwam)
op.
lemand de ogen uitsteken (fig.)
zie boven.
Hij heeft zijn ongeluk dubbel
en dwars verdiend; ik zal geen
vinger uitsteken om hem te helpen.
Hij steekt verre boven al zijn
tijdgenoten nit.
Uitstekend (voortreffelik).
Verstoken van alle eergevoel.
lk ben niet voor de magistraat
verschenen en werd bii versLek
tot een boete van £1 veroordeeld.
STELLEN.
De generaal stel<le zijn troepen
in slagorde op.
In deze afdeling worden ]andbouwprodukten tentoongestel<l.
De tentoonstelling.
Een persoon
tentoorn;tellen
(aan de kaak* stellen).
.re hebt mijn geduld op een
zware proef gesteld.
lemand een brief ter hand stellen (overhandigen).
Iemand in staat stellen.
lets in 't licht stellen.
lets te boek stellen.
J e moet <lat reisje maar uit je
hoofd stellen.
De rover is voortvluchtig; er
is een prijs op zijn hoof'd gesteld.
lk stel hoge prijs op je vriendschap.
Hij stelt er een eer in voor nieman d onder te doen.
Met terzijdestelling van hun
eigen belangen, hebben zij zich
geheel aan die van hun land gewijd.

'l'he insurrection broke
everywhere.
A strong breeze rose.

out

To make someone jealous.
He thoroughly deserves his
misfortune (he deserves all he.
gets) ; l shall not lift a finger to
help him.
He stand;! head and shouldern
above all his contemporaries.
Excellent.
Devoid of all self-respect.
I <lid not aµpear before the
magistrate and by default was
ordered to pay a fine of £1.
'fhe u;eneral arrayed his troops
in batLle-order.
In this sedtion
agricultural
products are exhibited.
'l'he exhibition.
To hold up someone to derision
(or public scorn) .
You put my patienr>e to a severe
test (tried it severely).
To hand a letter to someone.
To enable someone.
To explain, to expound.
To record something.
You had better give up all idea
of taking 1that trip.
The brigand is at large;
a
price has been put upon his head.
l attach great value to your
friendship.
He makes i1t a point of honour
to be second to none.
Putting- all their own interests
aside thev devoted themselves entirely ito • the interests of their
country.

* De " kaak" is eigenlik een houten stellage. waarop misdafligers in oude tijden
aan de spot der voorbijgangers werden prijs gegi>ven. Vgl. the pillory.
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We left no Atone unturned (exWij hebhen all~s in 't werk gesteld, maar 't is ons mislukt. · erted ounmlves to the utmost)
hu1t have not been RuccesRful.
In Flanders Dutch has been
In Vlaanderen is het Hollands
op gelijke voet met 't Frans ge- put on an equal footing with
French.
steld.
To set someone at liberty.
Iemand op vrije voeten stellen.
Who is goin~ to stand as a
Wie hee£t zich in dat distrikt
candidate for that district?
kandidaat gesteld?
I am prepare.cl to stand Rccurity
Ik hen bereid mi i voor hem
borg te stellen (voor.hem borg te for him (to go hail for him).
staan.).
To offer security (bail).
Borgtocht stellen.
I won't be dictated to by anyIk laat mii door niemand de
wet stellen. ·
one.
To put a stop to Romeone's
Paal en perk stellen
a::rn
iemands verkwisting.
extravagance.
Die jongen stelt goeJ (heei't
'I'hat boy has a goo<l style.
een goede stijl).
8tel eens, (veronderstel eens),
Suppose he refuses.
dat hij weigert.
tGesitelcl, dat onze pogingen misSupposing our efforts fail.
lukken.
Iloe is 't met ie broer in AmeHow is your brother in America
rika gestel<l. (Hoe staat 't met gettin.g on ?
...... ?)

Hij is erg op geld gesteld.

He is very keen on - making
money.
Een welgesteld man.
A well-to-do man.
Onges!feld ( -heid).
Indisposed. (Indisr>0sition).
;:De stellende (vergrotende, overThe
positive
(comparative,
treffende) trap van een adjektief ~uperlative) degree of an adjert(bijvoegelik naamwoord).
1ve.
Hij hee£t een sterk gestel.
He has a strong constitution.
De gesteldheid (toestan<l) van
The condition of the weather.
het weer.
·Een stelling innemen.
To take up a -position.
Een stelllng verdedigen.
To defend a thesis.
Een stelling (in de meetkunde).
.A proposition (in geometry).
Een filmlofies stelRel.
A system 0£ philosophy.
Het zonnestelsel.
'I'he solar svstem.
Stelse] ma tig.
RvRtematical(lv).
lk weet 't stellig.
I know it for 'certain.
Een Rtellig antwoord.
.A definite answer.
Ik kom stellig (zonder mankeI shall come without fail.
ren).
Iemand aanstellen tot (als) (be.
To appoint someone as ......
noemen toit) ......
Hij stelt zich aan, also£ de geHe behaveR as it the whole
hele wereld aan hem behoorde.
world belonged to him.
1

8.5
I thought thuit the woman was
Ik <lacht, dat de vrouw een toeval zou krijgen, maar ik zag wel- going to have a fit, but I soon saw
that it was all put on.
dra, <lat zij zich aanstelde.
Aanstellerij ; aanstellerig.
Affectation; affeated.
De aanstelling.
The appointment.
Procrastination is the thief o:f
Van uitstel komt afstel.
time.
Di<l you order the book ?
Heb ie 't boek besteld r
'l'er aarde bestellen ( beste].
To bury (burial).
ling) (begraven).
Brieven bestellen (meer geTo deliver letters.
woon: bezorgen).
The postman.
De brievebesteller (postbode)
Een grote bestelling.
A 'big order.
Hij is in zijn eer herstel<l (hij
He has been rel1abilitwted.
is gerehabiliteerd).
To mend (repair) something.
lets herstellen.
N.B. Kleren verstelleu.
To mend clothes.
To restore order (ouiet).
De rust herstellen.
At first he waR quite unset, but
Eerst was hii zeer ont<laan,
maar Rpoedig herstelde hij zich. soon he composed himself.
You have soon recovered from
.J e bent spoedig van je ziekte
hersteld.
your illness .
· Repair, restoration.
Hers telling.
Het h erstellingsoonl.
Sanatorium, health resort.
He went to the South to reTat herstel van gezondheid
gain (recruit) his health.
ging hij naar 't Zuiden.
To be alarmed, frightened.
Ontstelleu
(gewoonlik
mtrans.)
Frightened; fright.
Ontsteld; de ontsteHenis.
To draw up a document.
Een Rtuk opstellen.
To array an army in battleEon leger opstellen.
or<ler.
Een op~tel.
An original composition, an
essay.
The concert has been put off
't Konsert is 1tot vroensdal(' over
till Wednesday fortnight.
14 dag-en uitgesteld.
Do not put 'off till to-morrow
Stel niet uit tot morgen, wwt
what you can <lo to-day.
gij heden kunt bezorgen.
It is a matter o:f the greatest
Die zaak lijdt geen uits'tel.
Kleren verste 11 en, zie boven, urgency.
h erstellen.
We were surprised (amazed) at
Wij stonden versteld over tle
g-rote resultaten, <lie zi i in zo the splenditl results they had obtained in so short a time.
korte tijd bereikt h&<lden.
STEM.
Een stem in 't lrnp~ttel* hebTo have a say in matters.
ben.
* Kapittel-een vergadering van de ka unniken (canons).
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S'rUK.
lt. piece 0£ bread.
Een stuk brood.
N .B. 8tuk, mrv. stukken:
pieces; mrv. stuks, bijv. 10 stuks
vee: ten heacl of cattle.
You must not work by fits and
J e moet niet bi.i vlagen werken,
starts, but with assiduity (permaar voeit bij stuk houden.
sistently).
We implored him not to take
Wij smeekten hem ons niet
voor 't gerecht tLe dagen, maar us to court, but he would not
hij blee£ op zijn stuk staan.
yield to our entreaties.
Hij hacl het ons vast beloo£d,
Ile had made us a definite
maar op stuk van zaken hee£t hij promise but when it came to "the
't toch niet gedaan (toen 't er op push he <lid not fulfil it.
aan kwam ...... ).
J e hoe£t niet bang te zijn, dat
You need not be afraid that he
hij een windhaan zal blijken, hij will prove a turn-coat, he is a
is een man uit Mn stuk.
man ot principle.
I
was so much behindhand
Ik was zo zeer met miin werk
ten :.w h ter( en), da t ik
ge he le with my work that I had to work
dag aan een stuk IDOeRt doorwer- the whole day at a stretch (without a break) to get through it.
ken om klaar te komen.
Toen de rechters hem die vraag
When the judges put that quesstelden, raakte hij zichtbaar van tion to him he became visibly
zijn stuk.
embarrassed.
'I'o embarrass someone.
Iemand van zijn stuk ·brengen.
.About ten books.
Een stuk 0£ tien (zowat tien)
·boeken.
Officiele stukken (bescheiden).
Official documents.
Een Rtnk geschut (een kanon).
A. cannon.
Op 't stuk (punt) van godsdienst
In the matter o:f religion we do
zijn wij 't niet eens.
not agree.
Een schilderstuk (schilderij).
A. painting.
Een stout stuk.
.A daring £eat.
Hoeveel kosten deze sinaasapHow much are these oranges a
piec·e?
pels (lemoenen) per stuk?
Stuksgewijze.
Piecemeal.
8tuk (kapot) vallen, breken,
To :fall, break, tear to pieces.
scheuren.
STUURM.AN.
De beste stuurlieden staan aan
Bachelors' wives and old maids'
wal.
chil<lren are the best trained;
everyone can tame a shrew but he
.that has her.
TEEN.
Hij is gauw op z1Jn teentjes
He is very touchy.
(toontjes) getrapt.

de
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TIJ,D.
Ik kwam juist op tijd (hijtijds)*
I came just in time to take the
om 't kind van de waterkant te child away from the water's edge
halen.
(from the bank).
Korn me vanavond vroeg afhaCall early for me to-night; we
l~n; . :vij moeten bijtijds aanwe- should be there in good time.
z1g ZlJn.
Tijd gewonnen, al gewonnen.
If we can only gain time, we
are safe. (He that has time has
life).
De tijd zal 't leren.
Time will tell.
Niets is bestand tegon de tand
'Nothing is proof against (can
des tijds.
withstand) the ravages of time.
Sedert onheuglike tijden.
From time immemorial.
Andere tijden, andere zeden.
Customs change
with the
times.
Met zijn tijd meegaan.
To keep abreast with the times.
Die zangeres hee£t haar beste
That singer has had her day.
tijd gehad.
iHet wordt hoog tijd, dat WIJ
It is high time that we should
we,ggaan., anders komen wij te leave, otherwise we shall be late.
la at.
Time will suggest a remedy
Komt tijd, komt raad (wie dan
(time brings wisdom).
leeft, wie dan zorgt).
Haast je maar niet, we hebben
Don't hurry, we have plenty of
time.
alle tijd.
Zijn tijd verluieren.
rt'o idle away one's time.
Zijn tijd verkwisten (verspilTo waste one's time.
len, verbeuzelen).
To make good use of one's time.
Zijn ti.id ~goed besteden.
Zich de tijd verdrijven met
To wile away (to pass) the time
amusementen.
with amusements.
De verloren tijd (weer) inhalen.
To make up for lost time.
In dat afgelegen dorpje viel
In that secluded (remote) village time hung heavily upon my
mij de tijd zeer lang.
hands.
De tijden van een werkwoord.
The tenses of a verb.
During his stay.
Tijdens (gedurende) zijn verblijf.
Hij neemt de betrekking slechts
He fills the post only temportijdelik waar.
nrily.
A temporary (permanent) situEen tijdelike (vasie) botrekation.
king.
Temporal (spiritual) power.
Tijdelik (.geestelik) gezag.
To depart this life.
Het tijdelike met 't eeuwige
verwisselen.
Bis dat qui cito dat.
Tijdige hulp is dubbel hulp.
1

----------~

-

----------

* "Bijtijds" ook: vroeg (early).
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Uu timely (ill-timed, unseasonable).
Contemporary.
Juncture.
Period.
Periodical.
That which takes up much
time.

Ontijdig.
Tijdgenoot.
Het tijdsgewricht.
Het tijdperk (tij<lvak).
Het tijdschri-ft.
Tijdrovend.
TREFFEN.
De offieier werd <lodelik getro££en (gewond).
Het tro£ mij ('t viel mij op, 't
fra ppeerde mi j), <lat zo weinig
huizen meer dan een venlieping
hadden.
Een tre:ffende gelijkenis.
De aanblik van al dif' ellondo
h ee£t ons diep getroffen (geroerd).
Gedurernle onze reis in Duitsland hebben wii het mot 't weer
uitsteken<l getro-ffen.
Dat heb je goed getroffen (<lat
was een buitenkansje voor je).
Mijn vermaning was wel hard,
maar hee£t toch doel getroffen.

The officer was mortally wounded.
It struck me that so £ew houses
had more than one storey.

A striking resemblance.
The sight 0£ all that misery
moved us deeply.
During our trip in Germany we
were favoured with good weathe1

Tha't was a stroke 0£ 1uck £or
you (a windfall).
The rebuke I administered was
no doubt severe, but it served the
purpose (had the desired effect).
neTo take efficient measures.

Doeltreffen<le maatregelen
men.
Een vergelijk tre:ffen.
Als ik geweten had, dat ik
hem daar zou (aan )treffen, zou ik
niet gekomen zijn.
Wat ons hetre£t, kun je 't gerust <loen.
Hij overtre:ft ziin broer m
lichaamskracht, ma.ar staat
m
verstand bij hem (ten)achter.
De overtreffende trap.
Onovertroffen (ongeevcmaar<l).
Voortre-ffelik (uitstekend, uitmuntend).

To come to a compromise.
I£ I had known that I should
meet him there I should not have
gone.
As far as we are concerned, you
are at liberty to do it.
He surpasses his brother
in
bodily strength but is his inferior
in intelligence.
The superlative (degree).
Unparalleled.
Excellent.

TREKKEN.
Zoals te verwachten was, heeft
A~ was to be expected he was
hij in zijn verzet tegen de macht- worsted in his opposition to the
hebbers aan 't kortste eind(je) authorities {the powers that be).
getrokken ('t onderspit gedolven).
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Ik zal je wel tijd geven om je
schuld te ·betalen en niet te streng
zijn;
je behoeft niet bang te
zijn, dat ik je 't vel over de oren
zal trekken (halen).
Zijn vreemde klederdrac ht trok
aller aandacht.
Voordeel trekken van ..... .
De dieven trokken partij van
de algemene verwarring bij de
grote brand en hebben in verscheidene huizen ingebroken.
Wij he·bben besloten om met
kracht tegen de heersende misbruiken te velde te trekken.
De bui trekt naar 't Westen.

I shall give you time to uay off
your debt; and I sba11 not be too
hard on you; you need not be
afraid that I shaJl extort the last
penny from you.
His quaint costume (apparel)
drew general attention.
To derive profit from ..... .
The burglars took advantage of
the general confusion on the occasion of the big fire and broke
into several houses.
We have decided to open an
energetic campaign against the
prevailing abuses.
The storm is passing to the
West.
niet
The stove won't draw to-day.

De kachel wil vandaag
trekken.
Ik heb geen trek.
Ik heb geen trek (lust) om te
gaan wandelen.
Zodra ik hem zag, kwamen
zijn (gelaats)trekken mij bekend
voor.
Ik houd veel van hem, maar hij
heeft en.kele (karakter-)trekken,
die mij niet bevallen.
Deze soort van :forn uizen zijn
tegenwoordig biezonder in trek.
De kraanvogel is een trekvo()'el.
. Trek* je overjas aan, want 't
is vanavond koud (vgl. uittrekken, zie beneden).
Een magneet trekt staal aan ·
hij bezit aantrekkingskracht.
'
Een aantrekkelik voorkomen
(uiterlik) .
.J e moet ie ziin woorden niet
a~ntrekken ;- hij" meende 't zo erg
met.
Na lang aarzelen trok ik de
stoute schoenen aan, en deed hem
't verzoek.
Wie de schoen past,
trekke
hem aan.
1

-----

I have no appetite.
I don't feel inclined to go for
a walk.
As soon as I saw him, I seemed
to recognize his features.
I like hi~ 7ery much but he
has some characteristics which I
dislike.
There is much demand :for this
kind of kitchen-stove (range).
The crane is a bird of passage.
Put on your over-coat :for it is
cold to-night.

A ~agnet attracts steel, it possesses attractive power.
An attractive appearance.
Don't be upset bv his words;
he did not mean to hurt your
£eelings.
After hesitating :for a long
time I screwed up my courage and
laid my request before him.
H the cap fits, put it on.

-- --------------

* Een hoed. pet. muts opzetten en afzetten

to raise one'R hat to someone.

Zijn hoed afnemeu voor iemand-

Tel er 2 bij op, en trek er 4
van a:f. (Optelling en a£trekking).
V andaag over veertien dagen
zullen wij ons nieuwe lrnis betrekken.
Ik wou, dat je me niet in die
zaak betrokken hadt (er mij buiten gelaten hadt).
De betrokken (bewuste) personen.
De lucht betrekt.
Ik weet niet in welke betrekking hij tot hen staat.
Met betrekking tot uw verzoek
(wat uw verzoek betreft).
!Hij bekleedt (vervult) een invloedrijke betrekking.
Hij is betrekkelik rijk.
In de omtrek van de stad zijn
vele bossen.
Ve omtrek en middellijn van
een cirkel.
Vlug schetste hij haar gelaat
in ruwe omtrekken.
U moet u (zich) niet op dit kritieke (hachelike) ogenblik aan de
leiding der zaken on ttrekken.
Uittrekken (van kleren).
Een uittreksel.
N .B. Uitknipsels uit een krant.
Oisteren is mijn schoonvader
naar Amerika vertrokken.
Met de noorder zon (de stille
trom) vertrekken.
Het vertrek.
Iemand boven iemand
voortrekken.

Add two and subtract :four.
(.Addition and subtraction).
To-day fortnight we shall move
into our new house.
I wish you had not mixed me
up in this affair.
The persons concerned (in q uestion).
The sky is getting dark.
I do not know in what relation
he stands to them.
As regards your request (with
reference to your request).
He occupies (fills) an influential
position.
He is comparatively wealthy.
In the neighbourhood (environs)
0£ the city there are many forests.
rThe circumference and diameter of a circle.
He made a rapid sketch o:f her
face in rough outline.
You should not withdraw :from
the leadership at this critical moment.
To take off.
An excerpt, extract.
Cuttings from a newsp·aper.
Yesterday my :father-in-law
left for .America.
To abscond.

1 . The departure ; 2. apartment.
anders
To :favour a person at the expense o:f someone else.

UIL .
..Elk meent zijn uil een valk te
ZlJn.

Uilen naar Athene
(water in de zee dragen).

Everyone thinks his geese to be
swans.
dra.gen
To carry coals to Newcastle.

V.AK.
Boven in mijn sehrijftafel zijn
In the top (upper part) o:f my
verscheidene v:akjes voor papie- desk there are several pigeonren.
holes (partitions) £or papers.
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In hoeveel vakken zul je geIn how many subjects will you
ek:sa mineerd word en ?
be examined?
Hij is kleermaker van zijn vak
He is a tailor by trade.
(van beroep, van am'bacht).
Vakstudie.
Professional study, specialization.
Vakman (leek).
Pro:fessional (layman, non-professional).
Y akverenigingen.
Trade-unions.

VALLEN.
Hij viel met de Jeur in huis,
en vroeg me op de man uf, of ik
aandelen wou nemen.
Die taak is mij erg zwaar gevallen.
Val me niet telkens in de rede.
Die jon~ens hebben de voorbijgangers lastig gevallen.
Het viel me mee, dat hii eerlik bekende ; ik had 't niet van
hem gedacht.
Ik had vandaag een meevallertje (buitenkansje).
Mijn verjaardag valt on een
Zondag.
Het valt mij ten deel.
Het hele plan is in duigen gevallen.
Bij het kruisverhoor viel hij
door de mand.
In onmacht (flauw, in zwijm)
vallen; van zijn stok.ie v:allen.'
Hun 'honte klederdracht vie]
zeer in 't oog.
Wij zullen vanavond de val
(muizeval) zetten.
Hoogmoed komt voor de val.
(Op) iemancl aanvallen.
Vele bondgenoten vielen van
Rome a£.
Dit boek is mii zeer bevallen.
Hoe bevult het' u hi er?
Korn in elk geval.
Het is me nooit ingevallen te
vragen, waar hij vandaan komt.

He went straight to the point
and bluntly asked me whether I
was willing to take shares.
I found it a very difficult task.
Don't keep on interrupting me.
Those boys molested the passers-by.
I was agreea·bly surprised to
find that he owned up; I did not
expect it of him.
I had a windfall to-day.
My birthday falls on a :Sunday.
It falls to my share (lot).
The whole plan has fallen
through.
In the course of the cross-examination he gave himself away.
To :faint, swoon.
Their gaudy apvarel was very
conspicuous.
We shall set the trap to-night.

Pride goes before a fall.
To attack someone.
Many allies deserted the Roman cause.
I enjoyed this book very much.
How do you like this place ?
Come in any case.
I never thought of asking him
where he comes :from. (It never
rnwurrnd to me to ask ...... ).
He lost his only brother.
Zijn enigste broer is hem ontvallen. ·
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Die har<le woorden ontvielen
Those harsh words escaped me
me in een ogerrblik van opwin- in a moment of excitement.
ding.
Dat gebouw is me nooit opgeI never noticed that building.
vallen.
Op hun reis werden zij door
On their journey they were
bandieten overvallen.
surprised by brigands.
De zaak is heel anders uitgeThe matter turned out quite
vallen, dan wij verwacht hadden. differently from what we had expected.
Hij viel heftig tegen de knecht
He abused the servant right
and left.
uit.
Plotseling deed de bezetting
Suddenly the garrison made a
een uitval.
sortie.
Het kasteel is nu geheel en al
'The castle is now only a heap
of ruins.
vervallen.
The interest is due to-morrow.
De rente vervalt morgen.
Een grote stijlfout is in herhaTo fall into repetition is a serilingen te vervallen.
ous fault of style.
Do you know what has happenWeet u, wat hier voorgevallen
ed here?
is?
Het was een zonderling voorIt was a strange occurrence.
val.
VATTEN*.
E,en diam.ant in goud gevat.
A diamond set in gold.
Don't sit in the draught, else
Zit niet in de tocht, anders vat
je kou.
you will catch cold.
Door de onvoorzichtigheid der
Through the carelessness of
kinderen vatte het gordiju vlam. the children the curtain caught
fire.
De rechercheurs vatten bij de
The detectives posted themingang van de schouwburg post. selves at the entrance of the
theatre.
Ik vat (begriiT)) je bedoeling
I do not understand what you
niet.
mean.
Mijn nichtje is zeer gevat; zij
My little niece is very quickheeft altij<l een gevat antwoord witte{]; shfl always has a clever
bij de hand.
retort ready. (She is dever at
repartee).
Zij is geen katje om zonder
She iR a difficult person to deal
handschoenen aan te vatten (pak- with (a hard nut to crack).
ken).
To set to work.
Zijn werk aanvatten (aanpakken);
de handen aan 't werk
slaan.

* Het Afrikaanse "de trein vatten "-mot de trein gaan (de trein nemen), to
take the tram.
Het Afrikaanse "de train vangen"-de trein pakken, of halen, to catch the train.
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Dit 'hoek bevat enige interessante rcisverhalen.
Wie kan 't wezen Gods bevatten?
J e moet niet zo geleerd zijn ;
zo iets gaat mijn bevatting te
boven.
Het bevattingsvermogen (verstand).
Zijn argumenten waren niet erg
bevattelik.
'De volgende week zullen WIJ
ons werk hervatten.
"Ik geloof niet," hervatte (hernam) hij, "dat u gelijk heeft.''
In de oudheid omvatte een smekeling de knieen van hem, die
hij om hulp aanriep.
Zijn werk weer opvatten (zijn
werk hervatten) .
.Te hebt mijn woorden gehec>1
ver keerd opgeva t (begrepen).
Als kind vatte Hannibal een
gloeiende haat tegen de Romeinen op.
De opv:atting van een passage.
Het dokument was in sierUke
taal vervat.
1

VAT.
Lege vaten klinken het holst.

This book contains a few interesting descriptions of travel.
Who can comprehend the nature of God?
'Don't be so learned;
such
things surpass my comprehension.
The understanding.
His arguments were rather difficult to follow (unintelligible).
Next week we shall resume
work.
"I do not believe," he resumed,
"that you are right."
In ancient times a suppliant
embraced* the knees of him to
whom he applied for help.
To resume work.
You put a wrong construction
upon my words.
As a child Hannibal conceived
an intense hatred of the Romans.
The interpretation of a nassage.
The document was couched in
elegant language.
Empty vessels make the greatest sound.

VINGER.
Je moet met Rommige men.Ren
With some people you have to
oppassen;
als je ?:e de vinger be on your guard; if you give
geeft, nemen ze rle hole hand.
them your little finger, they will
take the whole band (give them
an inch and they will take an
ell).

Ik kan hem om mijn vinger
I can twist him round my little
(nink) winden.
finger.
We moeten zeer streng zijn, en
We Rhoul d be very strict and
niets door rle vingers zien.
let nothing pass (connive at nothing).
Ik kan niet werken, als je me
I cannot do my work if you
voortdurend op de vingers ziet. keep wat<;hing me.
* To embrace someone-iemand omhelzen.
,,

a faith-een geloof omhelzen.
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L'aat je niet met die zaak in;
je voorganger heeft 't (J'edaan,
maar lelik zijn vingers gebrand.
Iemand op de vingers tikken.
Wij hebben tot onze schade ondervonden, dat onze keukemeid
lange vingers heeft.
De vingerhoed.
VLAG.
Met vlag en wimpel er doorkomen.
VLEET*.
Geld bij de vleet hebben.
VLIEG.
Twee vliegen in een kla11 slaan.

Do not meddle with that affair;
your predecessor did so, but to
his cost.
To rebuke someone.
We found to our cost that our
cook is given to thieving I is lon;sfingered).
Thimble.
'l'o pass with flying colours.
To have any amount of money.
To kill two birds with
stone.

one

VOE'f.
Op handen en voeten lopen.
To go on all fours.
Ik heh miin voet verstuikt.
I sprained my ankle.
Na die belediging zet ik er geen
After that i-:isult I shall not
Pross their threshold again (never
voet meer in huis.
set foot in the house again).
V.an 't hoofd tot de voeten geArmed from head to foot.
wapend.
Hij heeft zich met 't geld uit
He has absconded with the
de voeten gemaakt (is er ...... van- money.
door gegaan).
Zij laten nooit de gelegenheid
They never let an opportunity
voorbijgaan om ons de voet <lwars pass to thwart us.
te zetten (ons te dwnrsbomen).
Op grote voet leven.
To live in .great style.
Op een goede voet met iemand
To be on good terms with somestaan.
one.
Zij staan sedert jaren op geFor years past they have been
spannen voet met elkaar.
on had· terms with each other.
Op gelijke (de ou<le) voet staan
To be on an equal (on the same
met iemand.
old) footing with someone.
Iemand op <le voet volgen.
To follow someone closely.
Hij wierp mij mijn lage afHe always cast my
humble
komst altii<l voor de voeten.
ori1rin in my teeth.
De Romeinen he'bben nooit rn
The Romans never gained a
8chotland vaste voet gekregen.
footing in Scotland.
Hij deed zijn best om een wi fHe di<l his best to ingratiate
voetje "bij de ministers te krijgen. himse1£ with the ministry.
Voet bij stuk houden (zie stuk~.
To stick to your purpose (guns).
- - - - - - - - -- ----

* "Vleet" eig. een groot net.

~--

-
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To trample upon the law (someDe wet (iemandR rechten) met
one's rights).
voeten treden.
'The last speaker has taken
De laatste spreker heeH mij 't
gras voor de voeten weggemaaid. the wind out of. my sails.
When the mistake was found
Toen de vergissing aan 't licht
kwam, werd hij terstond op vrije out, he was at once set free.
voeten gesteld.
At once, immediately.
Op staande voet (terntond, da<lelik, onmiddellik).
Not to yield an inch.
Geen voet (duimbreed) wijken.
To travel on foot; a walking
Te voet reizen; een voetreis.
tour.
A pedestrian.
Een voetganger.
It is a plausible theory but still
1Iet is een aannemelike theorie,
maar toch kan ik die niet voet- I cannot accept it without further investigation.
stoots aannemen.
1

VOGE,L.
A bird in the hand is worth two
Beter een vwel in de hand dan
tien in de lucht.
in the bush.
Ieder vogeltie :r,inP,'t, zoals 't
Every man to his fancy.
t;ebekt is.
·
.Je kunt er zeker van zijn ; hij
You may be sure, hP is a sly
is een slimme vogel.
fox (artful dodger).
In Amerika wordt een moordeIn America a murderer who
naar, die niet gevat kan worden, cannot be caught, is outlawed.
vogelvrij verklaard.
Een vogelvrij verklaarde.
An outlaw.

VUUR.
Tussen twee vuren zitten (tusTo be between the devil and
sen \Scylla en Charybdis).
the deep sea (between Scylla and
Charybdis).
'
Voor iemand door 't vuur loTo p:o through :fire and water
pen.
for someone.
Voor een ander de kastanjes uit
To pull the chestnuts out of the
't vuur halen.
fire for someone.
Te vuur en te zwaard verwoesTo destroy by fire and sword.
ten.
Olie in 't vuur gieten {werpen).
To add fuel to the fire.
WAARD.
Zoals de waard is, vertrouwt
One judges others by oneself.
hij zijn gasten.
Als je denkt, dat je het zonder
H you think that you can do it
mijn toestemming doen kunt, without my consent, then you
dan heb je buiten de waard gere- have reckoned without your host.
kend.
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Het sop is de kool niet waard.

Krakende
langst.

WAGEN.
wagens

duren

't

WATER.
Stille waters hebben diepe
gronden.
In troebel water is 't goed vissen.
Water in (naar) de zee dragen.
(Filen naar Athene dragen).
Gods water over Gods akker laten lopen.
J e moet wat water in je wijn
doen; (je moet. niet zo op je stuk
staan).
J e kunt niet ontkennen, <lat
hij oneerlik geweest is; dat wast
al 't water van de zee niet af.
Door onvoorziene omstandiisheden is de hele onderneming in 't
water gevallen.
Toen 't water hem tot aan de
Ii pp en kwam, was redding na bij.
Zij ,gelijken op elkaar als twee
druppels water.
Een diamant van 't eerste water.
Een schurk van 't eerste water.

The game is not
candle.

worth

the

Creaking doors hang longest (a
creaking gate hangs a long time).
'Still waters run deep.

It is good fishing in troubled
waters.
To carry coals to Newcastle.
To let things slide· to leave
the future to take care 0£ itself.
You must climb down a little;
you must lower your pretensions_.
You cannot deny that he has
been guilty of dishonesty; nothing- that you may say can alter
the fact.
Through unforeseen circumstances the whole enterprise came
to nought.
When it seemed that his last
hour had come, deliverance was
nigh.
They a re as like as two pear .
A diamond of the first water.

An arrant knave (a thorough
scoundrel).
The description you gave of
De beschrijving, die je van 't
feest gaf, deed me wafertanclen. the festival made my mouth
water.
WERPEN.
De beschuldigde trachtte de
The accused tried to put the
schuld op een ander te werpen hlame upon another.
(gooien).
De teerling is geworpen.
The die is cast.
Onze hond heeft vannacht vij£
Our dog gave birth to five
jongen geworpen.
young ones last night.
Deze onderneming werpt grote
This enterprise is yielding large
winsten af.
profits.
Ik werp alle verantwoordelikI disclaim all responsibility.
heid van mij a£.

l
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De Arabieren hebben geheel
Noord Afrika in de 7de eeuw onderworpen.
Men moet zich aan 't onvermijdelike onderwerpen.
Slaa:fse onderworpenheid, (gedweeheid, onderwerping).
Onderworpen (gedwee).
Wie heeft 't plan van dat huis
ontworpen?
Zijn ontwerp (plan) uitvoeren
(ten uitvoer brengen).
Het wetsontwerp tot regeling
van 't Hoger Onderwiis zal morgen in 't P.arlement in stemming
gebracht worden.
Hij wierp zich op als kritikus,
maar was geenszins ·bevoegd daarover te oordelen.
Laten wij er e~ns een balletje
v:an opwerpen; misschien vindt 't
wel bijval.
Ik verwerp deze beschuldiging
ten ene(n)male (werp ... van me).
Na lang onderzoek ben ik er
toegekomen zijn theorie te verwerpen.
Hij deed mii een geenRzin s verwerpelik aanbod.
Hoe meer men zichzeH wegwerpt, hoe minder men gerespekteerd word t.
WETEN.
Hij heeft de klok horen luiden,
maar weet niet, waar de klepel
hangt.
Je beschuldigt mij ten onrechte; ik wect van de prins geen
kwaad.
Iemand dank weten (iemand
dankbaar, 0£ erkentelik te zijn).
J e hoe£t me er niets van te vertellen; ik weet er alles van.

The Arabs subjugated
the
whole 0£ Northern Africa in the
7th century.
We must submit to the inevita'ble.
1fiervility (submissiveness).
Subdued (meek).
Who designed that house?
To carry out (accomplish) one's
design.
The bill £or the organisation of
Higher Education will be put to
the vote in Parliament to-morrow.
He set (himself) up as a critic,
but he was not at all competent
to judge of that matter.
Let us suggest it, perhans it
will meet with approval (support).
I a·bsolutely deny this charge.
Prolonged investigation has led
me to reject his theory.
He made me an offer which was
well worth considering.
·The cheaper one makes oneseH,
the less one is respected.

He has heard something about
the matter but does not know the
rights 0£ it.
You accuse me unjustly, I am
as innocent as a baby.
To be grateful to someone.

You need not tell me anything
about it; I have been through the
mill myself (I know all a·bout it).
Ik heb hem er toe weten te
I succeeded in inducing him to
brengen om zich bii ons aan te join us.
•
sluiten.
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He knows how to make money.
Hij weet geld te maken (verstaa t de kunst ...... ).
To put up with a small room.
Zich weten te behelpen met een
kleine kamer.
Don't trouble, I shall be able to
Doe geen moeite, ik zal me wel
weten te behelpen.
manage.
To be at one's wits' end.
Geen raad weten.
I shall send you word.
Ik zal 't je laten weten.
I acted according to my best
Ik heh naar mijn beste weten
gehandeld.
judgment.
Deliberately.
Willens en wetens.
Een ·betweter. *
A wiseacre.
Een wetenschap.
A science (a branch of learning).
Learning (arts and sciences).
De wetenschap (in 't algemeen).
The {natural) sciences.
De natuurwetenschappen.
Wetenschappelik.
Scientific.
N.B. Ren natuurkundige.
A scientist.
Did vou do it with (without)
, Heb je 't met zijn (buiten zijn)
(mede) weten (voorkennis) .ge- his knowledge?
daan?
WIEL.
Iemand iu de wielen rijden
To thwart someone.
(iemand dwarsbomen,
of in 'i;
vaarwater zitten).
WIJN.
Goede wijn behoeft geen krans.
WIKKEN.
De mens wikt, God beschikt.
Na lang wikken en wegeti heh
ik besloten 't aanbod aar1 te nemen.
WIND.
Wie wind zaait, zal storlil. oogsten.
Hoge ·bomen vangen vM1 wind.
(Wie timmert aan de weg; moet
lijden allemans gezeg).
De huik naar de wind hahgen.
WINNEN.
Wie niet waagt, wie niet wint.
Eerste gewin is kattege!!pin.

Good wme needs• no bush.
Man proposes, God disposes.
After mature consideration I
decided to accept the offer.
He who sows the wind will
reap the whirlwind.
Who never climbed never fell.
(Those in high places are the butt
of everybody's criticism).
To go with the tide.
Never venture never have.
(Faint heart never won fair lady).
Don't halloo before you are out
of the wood.

*· "Bet" is \!en oude vorm voor "beter."
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Zo gewonnen, zo geronnen.
De aanhouder wint.
Geduld overwint alles.
WOL.
Veel geschreeuw en weinig wol.
Hij is door de wol gever£d (is
een doortrapte schavuit).

Lightly come lightly go.
Perseve~·ance carries the day;
improbus labor omnia vincit .
.A.11 things come to those who
wait.
Much ado about nothing.
He is an arrant knave.

WOLF.
He who has a bad reputation,
Wee de wolf, die in een kwa.ad
gerucht sta.at.
can do no good.
WOO RD.
Een goed verstaander hee£t aan
.A. word to the wise suffices.
een half woord genoeg.
Een man een man, een woord
A. promise is binding; an honeen woord.
eRt man's word is as good as his
bond.
You cannot get it for love or
J e kunt het voor geen geld 0£
money.
goede woorden krijgen.
Ile cuts me when I meet him
Hij negeert mij, als ik hem op
straat tegen kom; wij hebben in the street; we once had words.
eens woorden gehad.
Van woorden kwamen zij tot
They came to blows.
dad en.
In company he generally mono:
In gezelschap hee£t (voert) hij
gewoonlik 't hoogste woord.
polises the conversation.
Het woord voeren.
To deliver a speech.
Wie hee£t u op 't kantoor te
Who attended to you in the ofwoord gestaan ?
fice?
Zijn woord houden (nakomen).
To keep one's word.
To break one's word.
Zijn woord breken (schenden).
De woordbreuk*.
The breaking 0£ one's promise.
Hij is een man van zijn woord
He is a man of his word.
(een betrouwbaar map..).
Wees niet ·bang-, hii kan heel
Don't be afraid, he can very
goed zijn woord(je) do-en.
well hold hjs own.
Een woordelik verslag.
A verbatim report.
A literal translation.
Een woordelike vertaling.
De woordspeling.
The play on words.
ZAAK.
Ged.ane zaken nemen geen keer.

It is no use crying over spilt
milk.

* "Breach1of promise" altijd-'t breken van een huweliksbelofte.
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Voordat hij de verre reis ondernam, stelde hij eerst orde op zijn
zaken.
Dat is zijn zaak.
IHij heeft zijn zaken aan kant
gedaan.
In die stad doet onze firma
goede zaken.
J e moest alles maar aan hem
overlaten, hij is een man van zaken.
Niet zo'n lange uitweiding, as
jeblie£t, ter zake !
Dat doet niets ter zake,
Bemoei je met je eigen zaken.
De troepen maakten gemene
zaak met de opstandelingen.
De gezant keer<le onverrichter
zake naar de hoofdstad terug.

Before leaving on his long
journey he first set his affairs in
order.
That is his lookout.
He has retired from business.

In that town our firm docs a
great deal of business.
You had better leave everything to him; he is a good businessman.
Don't expatiate at such length,
to business (come to the point)!
That is irrelevant.
Mind your own business.
The troops took the part of the
insurgents.
The ambasfiador returned to the
capital without having accomplished his object.
Het is zaak om er zo gauw moIt is advisable at once to take
gelik werk van te maken.
the matter in hand.
Ter wille van de goede zaak
They have made great sacrifices
he bben zij zich grote opo:fferingen for the sake of the cause .
.getroost.
De landbouwtentoonstelling is
The agricultural exhibition
niet veel zaaks (soeps).
(show) is not up to much.
fHet is nogal moeilik een zakeIt is rather difficult to give a
lik verslag van een politielrn ver- concise report (account) of a nolgadering te geven.
itical meeting.
Niet alle zakebrieven zijn zaNot all business letters are to
kelik (beknopt).
the point (are concise).
Op stuk van za ken weigert hij
Now that it comes to the push
aan de onderneming deel te ne- (a£ter all) he refuses to take part
men.
in the enterprise.
Als hij voortiraat zijn plichten
H he continues to neglect his
te verzaken, zullen wij hem moe- duties we shall have to dismiss
ten ontslaan.
him.
Het is dikwels moeilik de keten
It is often difficult to trace the
van oorzaak en gevolg na te gaan. chain of cause and effect.
ZEGGEN.
Eerst gezegd en dan gedacht,
Rashness of apeerh has caused
heeft menigeen in nood gebracht. many a man to come to grief.
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Ik heh hem onhewimpeld** (onomwonden) de waarhe1d gezegd*
(d.i. zonder er doekjes om te winden).
Onder ons gezegd, ik vertrouw
hem niet recht.
Ben je er zelf hij geweest, of
heh (weet) je 't alleen van horen
zeggen?
Zo gezegd, zo gedaan.
Ilij doet, of hij daar heer en
meester is, maar hij heeft er evenmin iets te zeggen als wij.
De jongere broer wilde niet aan
zijn uucle;re brc•er gehoo1·z1men;
hij zei, dat die niets over hem te
zeggen had.
.
Iemand dank zeggen.

I told him the plain, unvarnished truth (plainly what I
thought of him).
Between ourselves, I don't quite
trust him.
Were you present yourself or
do you only know it from hearsay?
No sooner said than done.
Re acts as if he were lord and
master there, buL he has no more
authority there than we have.
The younger brother refused to
obey his elder brother, saying he
had no authority over him.

To express one's gratitude to
someone (to thank someone).
To feel (be) grateful to someone.
N.B. Iemand dank weten.
Mijn hewering is niet uit de
My assertion is not unfounded ;
lucht gegrepen; ik kan me ou I can appeal to a reliable authoreen hetrouwhare zegsman heroe- ity.
pen.
Van morgen werd 't overlijden
This morning the death of the
van de oude generaal aangezegd. old general was announced.
At the last moment we had to
Op 't laatste ogenhlik moesten
wij de partij afzeggen, omdat een send word that the party would
der kinderen plotseling ernstig be postponed owing to one of the
children being suddenly taken
ongesteld werd.
seriously ill.
•
Children should listen to their
Kinderen moeten zich door
ouderen laten gezeggen en ge- elders and obey them.
hoorzamen.
(Dis )obedient.
(On )gezeggelik.
I deny that you have the right
Ik ontzeg u 't recht u met mijn
of meddling with rnv affairs.
zaken te bemoeien.
·
'For the sake of her children
Ter wille van haar kinderen
ontzegde de moeder zich al de ge- the mother denied herself all the
pleasures of life.
noegens van 't leven.
Our servant gave no satisfacOnze meid vbldeed niet;
wij
tion; we gave her notice.
hebben haar de dienst opgezegd.
It cannot be denied that he is
Hij is ontegenzeggelik een eeran honest man.
lik man.
He sat next to me at school and
Hij zat naast me op school, en
used to prompt me.
placht me voor te zeggen.
* "De waarheid spreken "-to speak (tell) the truth.
** "Eigenlik: zonder onder een sluier of doek verborgen te zijn. Een wimpel
(aan een vlag)-a streamer, a pendant.
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Voorieggen
(voorspellen).

(onse h ei<l baar ),

To foretell, predict.

ZEIL.
To buy (take over) something
lets kopen (overnemen) zoals 't
lock, stock and barrel (as it
reilt en zeilt.
stands).
Keep your weather-eye open;
Een oog(je) in 't zeil hou<len.
to keep an eye on things.
To strain every nerve.
Alle zeilen ·bijzetten (fig.)
ZES.
Hij is van zessen klaar (hij
van alle markten thuis).

18

He can set his hand to anything (he is very resourceful, is
an all-round man).

ZETTEN.
Iemand op zijn nummer zetten.

rro take someone down a peg or
two.
To create ill-feeling.
Kwaad bloed zetten.
Zet* die vaas op de tafel, en
Put this vase upon the table
leg dat boek op mijn schrijftct- and put this book upon my desk.
fel.
The mother could not manage
De moeder kon de jongen niet
me~r regeren,. de vader moest hem the boy any longer, the father
voortdurend terechtzetten (te- had to rebuke him constantly.
recht wijzen).
N.B. Terechtstellen: to execute
(a criminal).
.Te kunt er zeker van zijn, dat
You may be sure that he will
hij 't je vroeg of laat zal betaald pay you out sooner or later.
zetten.
Ik had gedacht, dat hij zich 't
·I thought that he would feel
verlies zeer zou aantrekken) maar his loss very keenly, but he soon
hij heeft er zich spoedig over- got over it.
heen gezet (heeft 't van zich afgezet).
~
Tee (koffie) zetten.
To make tea or coffee.
De dokter kwam zijn patient
The doctor came to visit his
on gezette tijden bezoeken.
patient at regular intervals.
Zet dat p]an maar uit je hoofd,
You had better give up all idea
daar komt toch niets van.
of it; nothing will come of it.
Het is een zaak van groot beIt is a matter of great importlang, wij moeten ·all es op haren ance, we must leave no .atone unen snaren zetten om de zaak er turned (move heaven and earth)
door te krijgen.
to see the matter through.
Ie:~nand aan de(n) dijk zetten.
To discharge someone.
. * " Zetten " wordt gebruikt van recht opstaau de ding-en, "Jeggen" van liggende
dmgen.
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De puntjes op de i zetten.

To dot your i's and cross your
t's. (To be very accurate).
Geld op rente zetten.
To invest (lay out) money.
Een letterzetter.
A compositor, a printer's devil.
Wil je, asjeblieft, mijn scheerWill you kindly put an edge to
·
mes aanzetten ?
my razor?
Hij is nogal lui, je moet hem
He is rather lazy, you always
altijd tot zijn werk aanzetten.
have to keep at him to make him
work.
Zet de deur een beetje aan (op
riJeave the door ajar.
een kier(tje) .
.A.ls men in een vreemd land
When one travels in a foreign
reist, loopt men altijd gevaar af- country, one is always in danger
gezet te worden (beetgenomen te (runs the risk) of being taken in.
worden) .
.A.Ile straten waar de koning
All the streets through which
langs zou komen, waren afgezet. the King was to pass, were lined
with troops.
De wond was zo .ernstig, da t 't
The wound was so dangerous
been moest worden afgezet.
that the leg had to be amputated.
Ik heb vele artikelen in voorI have a lot of articles in stock
raad, die ik gaarne van de hand which I should like to dispose of;
wil zetten (doen), maar er is geen but there is no demand* for them.
afzet :voor.
De vijandige legermacht heeit
'l'h.i enemy has occupied the
de vesting bezet.
fortress.
'De bezetting** nam de vlucht.
The garrison took to flight.
After having gone through
Na een langdurig beleg doorstaan te hebben, werd de stad (stood) a prolonged sie.irn the city
of Leiden was relieved in 1575.
Leiden in 1576 ontzet.
The relief (of a besieged town).
Het ontzet (van een belegerde
stad).
I was quite upset, I could not
Ik was geheel ontzet (ontdaan,
ontsteld), ik kon geen woord uit- utter a syllable.
brengen.
A sudden -fear took hold of
0 n tzetting (on tste ltenis) beving
them (fell upon them).
hen.
A terrible earthquake devastEen ontzettende aardbeving
ated Lisbon.
teisterde Lissabon.
To stuff birds.
Vogels opzetten.
·To set a movement on foot.
'Een beweging op touw zetten.
·To make mischief· between two
Iemand tegen een ander opzetpersons.
ten.
He spoilt my book on purpose.
:Met opzet bedierf hij mijn
'boek.
* "Supply and demand "-vraag en aanbod.

** Bezeten-possessed (by evil spirits); mad.
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Wij bemerkten hun boos opzet
We became aware of (perceiv(boze toeleg) juist op tijd (bij- ed) their evil design just in time
t\,jds), en konden het (hem) nog and were still able to frustrate it.
verijdelen.
ZIEN.
Hij ziet er bleek uit (hij ziet
He looks pale.
bleek).
Do not toady to (flatter) anyZie niemand naar de ogen.
one.
It doesn't look like rain.
Het ziet er niet naar uit, dat
het zal gaan regenen.
This is the last time that I'll
Dit is de laatste maal, dat ik
uw achteloosheid (nalatigheid) excuse your negligence.
door de vingers zie.
In correcting the essay the
Bij 't korrigeren (nazien) van
het opstel heeft de onderwijzer teacher failed to notice several
verscheidene fouten over 't hoofd mistakes.
gezien.
I cannot go on working, if you
Ik kan niet werken, als je me
keep watching me so closely.
zo op de vingers ziet.
Will you send the samples on
Wil u de stalen op zicht stuapproval?
ren?
He is not liked.
Hij is niet gezien.
1. The face; 2. the sight; 3.
Het gezicht.
the view.
Aanzien doet gedenken; uit 't
Seeing is remembering; out o:f
oog, uit 't hart.
sight out of mind.
Wij zullen 't nog eens met deze
We shall give this servant anbediende aanzien.
other trial (chance).
Het is hem aan te zien, dat hij
One can see that he has sufferveel geleden heeft.
ed much.
1N aar 't zich laat aanzien, zal
There is every reason to believe
de vrede spoedig gesloten word en. that peace will soon be concluded.
Zijn aanzien onder de burgerij
His influence with the citizens
is zeer toegenomen.
has grown considerably.
Een m·an van aanzien (aanzienA prominent man.
lik man).
Hij heeft een aanzienlik (aanlffe has inherited a considerable
merkelik) fortuin geerfd.
fortune.
Als 't zo duur is, zal ik er van
If it is so expensive I shall
moeten aizien.
have to do without it.
J e hebt dit patroon van mij afYou have copied this pattern
gezien.
from me.
Het staat te bezien, o:f hij slaIt remains to be seen whether
gen zal.
he will succeed.
Doe ·wer en zie niet om.
Let not your left hand know
what your right hand does.
In een ommezien (in eon oogIn the twinkling of an eye (in
wenk).
less than no time).
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Ret kind is zwak ; het moet
The child is weak; you must
ontzien worden.
deal tenderly with it.
Het is moeilik; ik zie er erg
It is difficult, I shrink from it~
tegen op (aan).
Hij was een man tegen wie we
He was a man whom we all adallen opzagen.
mired.
Zijn daden baarden opzien.
His actions created a sensation
(stir).
Hij heeft het opzicht over 10
He is in charge of 10 labourarbeiders; hij is een opzichter ers ; he is a foreman (ov~rseer).
(opziener).
In dit ene opzicht is hij m1J
In this one respect I have been
tegengevallen.
clisapnointed in him.
Hij kan op een goed besteed leHe can look back upon a well
ven terugzien.
spent life.
J e moet er op toezien, dat de
You must see to it that the arbouwmeester 't (bouw)plan goed chitect executes the plan propuitvoert.
erly.
Hij werkt dageliks onder mijn
He . ~aily works under my
toezicht.
superv1s10n.
Men kan niet alles voorzien.
One cannot foresee everything.
Het is noodzakelik, dat hierin
It is necessary that timely protijdig voorzien wordt.
vision be made.
Wij voorzagen ons van levensWe provided ourselves with
middelen.
victuals (provisions).
Prudence is the mother of wisVoorzichtigheid is de moeder
van de porseleinkast (der wijs- dom.
heid).
De wegen der Voorzienigheid
The ways of Providence are inzijn ondoorgrondelik.
scrutable.
ZING EN.
Zoals de ouden zingen, piepen
As the old cock crows the young
de jongen.
one learns.
Every man to 'his fancy.
El~ vogeltje zingt zoals 't gebekt IS.
ZITTEN.
Op zwart zaad zitt'»l.

To be hard up; to be put on
short commons.
Onder de panto:ffel zitten.
To be henpecked.
Onder de µlak van een oudere
To be under the thumb o:f an
broer zi tten.
elder brother.
Ga zitten (neem µlaats).
Sit down (take a seat).
Blijf zitten.
Don't get up.
Hij is blijven zitten.
He has not passed his standard (has not been promoted to a
higher class).
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llet duurde lang, voordat de
It was a long time before the
uitslag van 't eksamen bekend results o:f the examination were
out; I was on pins and needleti
werd; ik zat op hete kolen.
all the time.
He is not a man to allow himHij is niet iemand om zich op
self to be sat upon.
de kop te laten zitten.
They are always at loggerheads
Zij zitten elkaar altijd in 't
haiar '(liggen met elkaar over (quarrelling).
hoop).
The police were hard upon his
De politie zat hem op d~ hieheels.
len.
N .B. To lay a criminal by the
heels (to run him down): een misdadiger (te) pakken (krijgen).
I had relied upon their helping
Ik had er op gerekend, dat zij
mij op 't beslissende ogenblik me at the decisive moment, but
zouden te hulp komen, maar zij they left me in the 1urch and so 1
lieten mij in de steek, en toen zat was le:ft out in the cold (I was
sold).
ik met mijn gebakken peren.
How long has the thie:f been in
Hoe lang zit de die:£ al?
prison?
To 'be in difficulties (straits, in
In de brand (in verlegenheid,
a tight corner, in a scrape).
il). de pekel) zitten.
He is well off (he has made his
Hij zit er warmpjes in (hij
~ee:ft zijn schaapjes on 't droge). pile).
J e moet niet denken, dat ik 't You must not think that I shall
daarbij zal laten zitten (rusten). allow the matter to rest there.
·There is the rub.
Daar zit hem de knoop.
Now we must needs give in,
Nu moeten wij wel toegeven;
there is no alternative (there is
er zit niets anders op.
no other course open to us).
To lead a sedentary life.
Een zittend leven leiden.
The seat (0:£ a chair).
De zitting (van een stoel).
The session (o:f parliament).
De zitting (van 't parlement).
To possess; the possession.
Bezitten; het bezit (mrv. bezittingen).
A mad man (lunatic).
Een bezetene (een krankzinnige, waanzinnige).
The burglar has not yet served
De inbreker heeft zijn tijd nog
his sente~e.
niet uitgezeten.
A stu:b1Jorn will.
Een onverzettelike wil.

ZWAK.
They knew him to be very vain
Ze wisten, dat hij heel ijdel
-was, en ze hebben hem in zijn and they played on his vanity.
zwak getast.

z,WALUW.
1Een zwaluw maakt nog
zomer.

geen

One swallow does not
summer.

make
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ZWANG.
In zwang zijn (in
zijn).

de

mode

'fo be in vogue.

ZWIJGEN.
Wie zwijgt, stemt toe.
18preken is zilver, zwijgen
goud.

is

Silence gives consent.
Speech is silver, silence is gold.

engels-:f{ollands.
ACCOUN'l'.
-How do you account for this
Hoe zou je die plotselinge versudden change?
andering verklaren?
-You will have to account for
J e zult rekenschap moeten geyour actions.
ven ( afieggen) van je handelingen.**
I have an account there.
Ik heb er een rekening (staan).
He gave a detailed account 0£
Hij __ gaf ~en uitvoerig verslag
his journey.
van z1Jn reis.
Do not do it on my account.
Doe het niet om mij (ter wille
van mij).
·
I hope you will give a good acIk hoop, dat je je goed van je
count of yoursel:f.
taak zult kwijten.

ACKNOWLEDGE.
I beg to acknowledge receipt ot
Ik heb de eer u de goede ontyour letter of the 8th inst.
vangst van uw brief van de achtste dezer te berichten.

AFFORD.

I cannot afford it.

Rruintje kan het niet trekken;
ik kan het niet betalen.
He cannot afford to get marHij kan zich de weelde niet verried.
oorloven om te (gaan) trouwen.
· You cannot afford to absent
.J e kunt geen enkel Kollege
yoursel:f :from any lecture.
mlSsen.
We shall afford you the means
We zullen je in de gelegenheid
of purchasing the estate.
stellen (je de middelen verschaf£en) het landgoed te kopen.
L

AGE.
He is 0£ age (he is a minor).
To come of age.
N.B. Hij is vandaag jarig.
A middle-aged man.

*

Hij is meerderjarig* (minderjarig).
Meerderjarig worden.
It is his birthday to-day.
'Een man van middelbare leeftijd.
.

Mornlig en onmondig (-mcerder-en minderjari1r) worden dikwels in fig. zin
be (.m)capable of fighting one's own battles.
** Vgl. ook: "He has a great deal to account for "-Hij heeft veel op zijn
il:erfstok.
~ebruikt-to

109
Op vergevorderde (hoge) lee£tijd.

At an advanced age.
ANXIOUS.
I am anxious to see my brother.

Ik verlang (er naar) mijn broer
te zien.
a1out
Ik maak me nos__ al bezorgd
over hem.
-

' I £eel rather anxious
him.
APPLY.
I applied £or the situation.

Applicant.
«'You should apply yomselI to
your studies.
To whom do these words apply?
",.N.B. What you say is quite
irrelevant to the question at issue.
Applied sciences.

Ik heb naar de betrekking gesolliciteerd. * .
1Sollicitant.
J e moet je best doen en hard
werken (je met de borst op je
werk toeleggen).
Op wie hebben deze woorden
betrekking (zi;fn ...... toepasselik,
op wie slaan deze woorden ?)
Wat je zegt, heeft niets te maken met de zaak, waar het om
gaat.
Toegepaste
(natuur-) wetensc happen.

A VA.IL.
To avail oneseH of an onporVan een gelegenheid gebruik
tunity.
maken.
It was 0£ no avail.
Het baatte niet (het mocht niet
baten). Het was te vergeefs.
How many men are available
Hoeveel man ziin er voor bet
werk beschikbaar p·
for the work?
My ticket is available £or three
Mijn kaartje is (voor) drie
months.
maanden gel dig.
A.WAKEN (zie WAKEN).
BAND.
He looked as i£ he came out 0£
Hij zag er uit om door een ringetje te halen.
a bandbox.
BEAR.
The trees did not bear weli last
De bomen hebben verleden j,aar
niet goed gedragen.
year.
That iR more than I can bear
Dat is meer dan ik verdragen
(stand).
(verduren) kan.
An unbearable heat.
Een on(ver )dragelike (on uitstaan bare) hitte.
To grin and bear.
Zijn woede verkroppen ; zich
aan het onvermijdelike onderwerpen.
--- ---------------

* To solicit favours-om gunsten vragen.
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To bear in mind that ..... .
""He bears me ~ grudge.
-They bear him an irreconcilable hatred.
To bear witness.
To bear someone company.
-The facts do not bear out your
contention.
He is bravely bearing
up
against the difficulties.
What is the hearing of this
passage upon the question?
Please give reply to bearer.
-Forbearance (forbearing).
Forbearnnce is no acquittance.

:N"iet vergeten, dat ..... .
koestert een wrok tegen
mIJ.
Zij dr.agen hem een onverzoenlike haat toe.
Getuigenis a:fleggen.
Iemand gezelschap houden:1
De feiten staven uw bewering
niet.
Hij biedt de moeilikheden dapper het hoofd.
Welke betrekking heeft . deze
passage op de zaak?
Gee£ brenger dezes alsjeblieft
het antwoord.
Toegee:flikheid (toegee:flik).
tTitstel is nog geen afstel.
.~ij

BEA.T. ·
To beat about the bush.
To beat a hasty retreat.

Niet recht op zijn doel afgaan.
De aftocht blazen.

BOARD.
He is <Juite above board.

Hij is volkomen eerlik .

•••

BREA.K.
De laatste loodjes wegen het
It is the last straw that breaks
the camel's back. (The last mile zwaarst.
i; the longest).
Iemand het nienws behoedzaam
-To break the news to someone.
meedelen.
Zich v,an zijn partij losmaken
To break away :from one's
party.
(a fscheiden).
His health broke down.
Zijn gezondheid begaf hem.
In het midden van ziin re<le
In the middle 0£ his speech he
broke down.
bleef hij steken.
-To break in a horse.
Een paard africhten.
Er wer<l in het huis in.gebroken.
The house was broken into.
N. B. Burglar ; burglary.
Inbreker; inbraak.
Iemand van een slechte geTo break someone of a bad
habit.
woonte a£brengen.
Hij heeft die slechte gewoonte
He has broken with that bad
opgegeven (heeft zich.. . . . . afgehabit.
wend).
Een oorlog, een brand is uitgeA war, a fire etc., has broken
broken.
out.
The break-water.
De havendam.
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BREW.
There is something brewing.
BRING.
I could not ·bring mysel£
apologize to him.

Er -broeit iets.
to

Ik kon er mijzel£ niet toe brengen hem om verschoning te vragen.
.~. It
was not brought to my
Men had er mij geen kennis
notice.
van gegeven.
In het nauw brengen (tot staan
•· To bring to hay.
brengen).
It was brought about by his
Ilet werd door zijn verzuim
(nalatigheid, achteloosheid) teneg.~nce.
weeg gebracht.
He brought an action against
Hij bracht ons voor het gerecht.
us.
That joke brought the housP.
Die grap lokte daverende toedown.
juichingen nit.
That speculatio11 brought him
Die spekulatie bracht hem een
in a lot of money.
massa geld op.
His conduct on that occasion
Zijn gedrag bij die gelegenheid
has brought him into disrepute.
beeft hem een slechte naam bezorgd.
His death was brought on by
Zijn dood werd door smart vergrief.
oorzaakt.
The infantry brought up the
Het voetvolk vormde de achtdrear.
hoede.
She was brought up by her
Zij werd door haar tante groat
aunt.
gebra ch t (opgevoed).
I shall bring it up for discusIk zal bet ter tafel brengen (te
s10n.
berde brern.1en, op het tapijt
brengen) ..
BRUSH.
They are all tarre<l with the
Zij zijn allen met hetzelfde sop
same brush.
overgoten.
Brushwood.
Kreupelhout.
RUT.
Preposition: Anything but pleasant.
Alles heha1 ve aangenaam.
All but one passed.
Allen behalve een slaagden.
Ile took nothing but what was
Hij nam niets behalve hetgeen
his own.
zijn eigendom was.
- '-He is all but lost.
Hij is bijna verloren.
Conjunction : I coul<l tell you something of
Ik kon u iets van belang verimportance but that I am afraid. tellen, als ik niet bang was.
No one but knows that be is
Er is niemand, die niet weet,
riot to be trusted.
dat hij niet te vertrouwen is,
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Jt never rains but it pours.
I mrely went out but I met
him.
..,

It cannot be but they will do
you justice.
_ I do not doubt but (that) I
have contributed something to t ha
success of the enternrise.
I cannot but admire him.
Adverb: But little.

Het regent nooit, of (zonder
<lat) het giet.*
Ik ging zelden uit, of ik ontmoette hem (zonder dat ik hem·
on tmoette).
Het kan niet anders, of ze zul-,
len u recht doen wedervaren.
Ik twijfel niet, of ik heb iets
bijge~en tot het welslagen van
de onderneming.
Ik kan niet anders dan hem
bewonderen; ik moet hem wel
bewonderen.
Rlechts (maar) weinig.

CARRY.
To carry coals to Newcastle.

Water in de zee dragen; uilen
naar Athene dra'Q'en.
To carry (gain) the day.
Overwinnen; de overhand behouden.
He carries all his money about
Hij draagt al zijn geld bij zich.
him.
-His words carried conviction.
Hij sprak overtuigend.
•"'He carried everything before
Hij was allen de baas; hij
him.
kwam alle tegenstand te boven.
He carried o:ff the first prize.
Hij won de eerste prijs.
To carry on a business. "'Een zaak drijven.
The war was carried on witb
De oorlog werd aan weerskangreat cruelty on both sides.
·, ten
(weerszijden) met grote
'wreedhei<l gevoerd.
To carry out a plan.
Een plan uitvoeren (ten uitvoer
brengen).
Een belofte vervullen (nakoTo carry out a promise.
men).
De vrachhaart.
-The carrying trade.
CHANCE.
I chanced to see the advertiseIk zag de advertentie toevallig
ment in the µaper.
in de krant.
• He does not stand any chance.
Hij heett niet de minste (hoegenaa md geen) kans.
By chance.
Bij toeval; toevallig.
• - You will have to take your
J e moet het maar eens wagen. ;
chance.
"' I went there on the chance of
Ik ginger heen om te zien (nrogetting something to do.
beren), of ik werk kon krijgen.
- -----In fig. zin wordt "It never rains but it pours," vertaald door: Een om:eluk
komt nooit alleen (misfortunes never come singly).
~-

!1

~
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OHANOE.
Bij welk station moet ik overAt which station am I to
stt1ppen?
change?
ga naar mijn kamer om mij
:r am going to my room to te Ikvorkleden.
change.
Hij verbleekte (werd doodsHe changed colour.
bleek; werd zo wit als een doek).
Zou u een pond kunnen wisse· Could you change a sovereign ?
len? N een, ik heb geen klein
No, I ·have no change.
geld.
Hier verwisselen we gewoonlik
Here we generally change
van paarden.
horses.
Een verandering ten goerle.
A change for the be"tter.

CLOUD.
. Every cloud has its silver linmg.

CLOVER.
We are in clover here.

.\.lles heeft zijn goede zijde .
We leven hier in Luilekkerland; we hebben hier een heerlik
leventje.

OOLOUR.

Hij ga.£ een enigszins gekleur• He gave a somewhat coloured
de voorstelling van het gebeurde.
version o.£ what had happened.
Met vlag en wimpel er door ko~o pass with flying colours.
men (slagen).
Openlik voor zijn opinie uitkoTo nail one's colours to the
men; openlik partij kiezen.
mast.
Pal staan voor zijn overtuiging.
• To be true to one's colours.
De vlag hijsen.
To hoist the colours.
Verkleurd (verschoten) borDiscoloured tapestry.
duurwerk.
COME.
Voortaan; in de toekomst.
In time to come.
Iloe kwam het?
' How did it come about?
Het zal me benieuwen~ of hij
A wo_ncler whether he came by
.
ereermcaan-geli.OinelliS(het
eerit~
lik verkregen heeft).
Dat is een verlaging !
..
That is a come down !
J e zult heel wat geld krijgen
You'll come in £or a good deal
( erven}.
o.£ money.
Er zal niets van komen.
Nothing will come o.£ it.
Het konsert ging niet door.
The concert did not come off.
Er heel(s)buids afkomen.
To come off scot-free.
Alle moeilikheden te boven 1rnTo overcome all difficulties.
men .
. _Door vermoeidheid overmand
To be overcome with fatigue.
ZlJn.

.........,,o be overcome with emotion.

Door aandoening
(overstelpt) zijn.

overmand
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Don't worry, he will coinc
Maak je niet ongeruRt, hij zal •
rc und again.
wel bijdraaien.
, 'Vhen I came to, I remember1'oeu ik tot rnijzel:f kwam (weer
bijkwam, weer tot bewustzijn
ed ......
kwam), herinnerde ik mij ......
To come to blows.
Handgemeen warden.
'The crime came to light.
De misdaad kwam aan bet
licht.
-To come to terms.
Tot een vergelijk komen.
'rhe prediction did not come
De voorspelling kwam niet uit.
true.
The result did not come UJL to
Het resultaat
beantwoordde i
our expectations.
uiet aan onze verwachtingen.
Ruddenly the enemy came lrpPlotseling vielen <le vijanden
on .us.
ons op het lijf.
COMMIT.
The man who waR exer,uted laRt
De man, die verleden maand
m0nth, committed many crimes. tererhtgesteld is, hee£t vele misdaden gepleegd (begaan, bedrevPn).
r" He evidently did not want to
Blijkbaar wilde hij zijn op1111e •
rommit himsel£.
r,iet uitspreken (niet voor zijn
OT·inie uitkomen; zich niet bin,
den).
You should commit this poem
Je moest nit ge<licht val! buito memory.
ten leren.
He thought it advisable not to
Hij achtte het raadzaam het
ccmmit it to writing.
r.iet op scbri£t te stellen. (het niet
op te schrijven).
COMPLY .
.-·I regret to be unable to comply
Het spijt mij, dat ik aan uw
with your request.
vcrzoek niet voldoen kan.
0

CONFINE .
I confined mysel£ to r,arrying
Ik heb er mij toe bepaald (be-~
out my instructions.
perkt) mijn orders uit te voeren.
' To be confined to bed (to be
Bedlegerig zijn (aan het heel
bedridden).
gekluisterd zijn).

..>

CURE.
What can't be cured, must be
Men moet zich aan het onvereI\dured.
mij<lelike onderwerpen.

CUT.

-

He has cut his finger.
G-He cut a very foolish figure.
Cut your coat according to your
cloth.

Ilij heeft zich in de vinger ge..
_.
Hij sloeg een heel dwaas figuur.
Zet de tering naar de nering.

RI: ede;1.
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The child is cutting its teeth.
Het kin<.1 krijgt tanden.
He cut me (dead) when I met
Hij negeorde mij (staal), toen
ik hem ontmoette; hij wou mij
him.
niet kennen.
To cut someone's lectures.
W eg,blijven van iemands kollc'ges.*
·
Om kort te gaan.
To cut a long story short.
• To cut the grass under someIemand het gras voor de voeten
wegmaaien.
,
oue's feet.
To cut down expenses.
Bezuinigen; de uitgaven vermin<leren.
The old beech has been cut
De oude beuk is omgehakt.
down.
Uit spijt(igheid) iets doen,
To cut off one's nose to spite
01Je's face.
waar men later berouw van zal
hE·bben.
.
V:an de bescha.afde wereld afTo be cut off from civilization.
gesneden zijn.
His uncle cut him ofi with a
Zijn oom heeft-hem onterfd.
shilling.
He was cut out for a teacher.
Hij was geknipt voor een onderwiizer; hij was voor onder·wijzer in de wieg gelegd.
Zij was er helemaal kapot van. •
' She was quite cut up about it.
A cut and dried theory.
Een pasklaar gemaakte theorie.
TJitkmpsels"U.it een kraut.
Cuttings from a newspaper.
A d~ter of cut glass.
Een kristallen kl}raf (kraf).
Messen.
...._
Outle:r:y.
A cutting remark.
Een snijdende opmerking.
/Let us take this short cut.
La.ten we hier afsnijden.
DAGGER.
They are at daggers drawn.
DANCE.
To dance to someone's tune.
She leads her husband a dance.
DAY.
_,, Every dog has his day.
To-day fortnight.
To-day ; this day.
To-day; now-a-days.
Every other day.

Zij zijn gezworen vijanden.
N aar iemands pijpen dansen.
Zij maakt haar man het leven
zuur.
lPdereen krijgt wel eens een
kans.
(V andaag) over veertien dagen.
Vandaag; heden.
Tegenwqordig; heden ten dage.
9m_~~~~r~ da;g.

* Het "kollege" wordt ook gebruikt in de betekenis van "Akademiese.les "University lecture. To attend lectures-kollege !open.
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At the break 0£ day.
In broad day-light.

Bij het aanbreken van de dag;
bi i het krieken van de dag .
..Op klaarlichte dag.

DEPEND.
That depends.
You cannot depend upon him.

Dat hangt er van a£.
J e kunt niet op hem rekenen
(op hem staat maken, op
hem
aan).
Je kunt er op aan, <lat hij niet
You may depend on it that he
~rn l toegeven .
not yield.
.Hhankelik zijn van.
-To be dependent upon.

wm

~e

DISPENSE.
can dispense with his ser-

vices.
No one is indispensable.
A dispensing chemist.
An analytical chemist.

We kunnen zijn <liensten onthETen, {missen) .
Niemand is onmisbaar (onontbr.erlik).
Een apoteker.
Een scheikundige (voor weten ·
sd1 a ppelike analyse).

DI1SrP08E.
Man proposes, God disposes.
De mens wikt, God beschikt.
All my books are at your <lisU kan ·beschikken over al mijn
pmial.
hoeken; al mijn boeken staan
(ziin) tot uw beschikking.
I am willing to dispose o:I' these
Ik ben bereid dflze paarden tehorses at a reasonable price.
gen een billike prijs van de hand
te doen.
Vriendelik gezind zijn jegens 1
To be kindly disposed towards
someone.
iemand.
He is slightly indisposed to- · Hij voelt zich niet erg goed ,
day.
(,ml) vandaag; hij is niet wel
va·ndaag.
DO.
I cannot do without it.
Ik kan er niet buiten.
Much ado about nothing.
Veel geschreeuw en weinig wol.
DOG.
Give a dog a bad name and
Als je een bond wilt slaan, kun
hang hi.m.
j:i gemakkelik een stok vinden.
Barking dogs seldom bite.
Blaffende honden biiten niet.
Let sleeping dogs lie.
Maak gefln Rlap·end~ honden
wakker!
To go to the dogs.
N aar de kelder gaan.
He is a dog in the manger.
Hij kan niet zien, dat de zon in
het water schijnt.
Misfortune seemed to dog his
Het ongeluk scheen liem te
siens.
ach tervolgen.
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With doggecl perseverance.

Met taaie vol harding.

DRIVE.
'rhe death of his only brother
De dood van zij,n enige broer
drove a coach and six through all maakte plotseling een einde aan
his frivolity.
al zijn lichtzinnigheid.
EXPOSE.
Do not expose yourself to that
Stel je niet aan dat gevaar
danger.
bloot.
His malpractices were exposed.
Zijn kwa<le praktijken werden
a.an het licht gebracht.
photoTime-exposure
(in
Tij<lopname (in het fotograferen).
graphy).
Een kind te vondeling leggen.
To expose a child.
1

FAIL.
Did he fail in his examination:'

Is hij voor z1Jn eksamen gezakt?
De krachten begaven hem.
His strength failed him.
I failed to convince him.
Ik slaagde er niet in (het gelukte mij niet) hem te overtuigen.
I
shall be there to-morrow
Ik zal er morgen ochtend zijn
zonder mankeren.
morning without fail.

FALL.
Ziek worden.
To fall ill.
To fall in love with a girl.
Verliefd warden op een meisje.
In onbruik geraken.
To fall into disuse.
In ongenade komen (vallen).
To foll into disgrace.
Telkens in dezeHde fout verTo fall consta.ntly into the same
error.
vall<'n.
De rekening verval t (op) de
The bill falls due next Friday.
volgende Vrijdag.
We have nothing to fall back
\Ve hebben niets om in tiid van
nood te gebruiken (we liebben
upon.
geen appeltje voor de dorst).
De grap (de ui) ging niet op
The joke foll flat.
(had geen sukses).
Ruzie
(twist)
krijgen met
To fall out with someone.
iemand. (Het met iemand aan de
stok krijgen).
W aar heb ie hem het eerst ontWhere did you fall in with
moet (leren kennen) ?
him?
Hij sloot zich niet bij ons voorHe did not fall in with our prostel aan; ons voorstel <lroeg zijn
posal.
goe<lkeuring niet weg.
Ilet getal nam af (verminderThe numbers were falling off.
de).
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Het resultaat
beantwoordde
The result fell short 0£ my exniet aan mijn verwachtingen.
pectation.
Er kwam niets van het plan;
The plan fell through.
het plan ging niet door.
Het kwam op mij neer om het
It '£ell to my lot to bear the
zwaarste deel van het werk te
brunt 0£ the work.
doen.
De vijand op het lijf vallen (te
To £all upon the enemy.
lijf gaan).
Hij kwam met de kous op de
He came home crestfallen.
kop thuis.
Een buitenkansje.
A windfall.
:E'AR.
Men of such genius are few and
Zulke genieen zijn met
far ·between.
lantaarntje te zoeken.
Far and near.
IIeinde en ver.

een

FAULT.
He finds fault with everything.

Hij heeft overal wat op aan te
merken.
To find fault with someone (a
Op iemand vitten (een vitter).
£a ult-finder).
FEATHER.
Birds of a feather :8.ock together.
To show the white feather.

Soort zoekt soort.
Zich een lafaard betonen.

FINGER.
You must have had a finger in
.J e moet er de hand in gehad
the pie.
hebben.
I can twist him round my little
Ik kan hem om mijn pink winfinger.
den.
I have it at my finger-ends.
Ik ken het op mijn duimpje.
FOLLOW.
To follow suit (in playing
Kleur bekennen (in het kaartcards).
spel).
He le£t the room and we all
Hij ging de kamer uit en wij
followed suit.
allen volgden zijn voorbeeld (wij
nllen deden eveneens).
To follow a trade.
Een beroep uitoefenen.
That does not at all follow.
Da t volgt er in het geheel niet
uit ( dat is geen logiese gevolgtrekking).
To follow up a suggestion.
Een wenk opvolgen.
That candidate has a large folDie kandidaat heeft veel aan'lowing.
hangers.

irn
FOWL.
Uurses like £ow ls come home Lo

Wie een put graa£t voor een anroost; he that diggeth a pit shall der, valt er zel£ in.
fall into it; harm watch, harm
catch.

FRIEND.
A friend in need is a friend inIn de nood leert men zijn vriendeed.
den kennen.
To have a friend at court.
Een invloedrijke vriend (kruiwagens) hebben.
GET.
We could not get rid 0£ him.
We konden hem niet kwijt raken.
I want to get rid 0£ all these
Ik wil al deze werktuigen kwijt
implements.
zijn (van de hand doen).
N.B. I lost my book.
Ik ben mijn boek kwijt
geraakt.
To get the better 0£ someone.
Het van iemand
winnen;
iemnnd te slim a£ zijn.
To get the worst o-f it.
Aan het kortste eindje trekken; verslagen worden.
I could not get at him.
Ik kon hem niet bereiken.
You got off cheap.
.Te bent er goedkoop a£gekomen.
He has got on very well mHij is uitstekend vooruitgekomen.
deed.
We got on very well (with eachWij konden heel goed met elother).
kaar overweg ,( opschieten).
Hij kwam zijn teleurstelling
He soon got over his disappointspoedig te boven (kwam over ..... .
ment.
been).
Een pic-nic op touw zetten.
To get up a picnic.
Oestolen .goed gedijt niet.
Ill-gotten gains never prosper.

GO.
Ga je gang maar !
Verdwalon; fig. van het rechte
ran a-fdwalen.
Alles schijnt haar tegen te lo·Everything seems to go against
pen.
her.
Bankroet gaan ; op de fl.es gaan.
To go bankrupt.
Hij had het bij die gelegenheid
It went hard with him on that
zwaar te verantwoorden.
occas10n.
Hij werd stapelgek.
Ile went raving mad.
Boonschappen (inkopen) gaan
To go shopping.
Joen.
Zijn opdracht te buiten gaan.
To go beyond one'R instructions.
Go ahead!
To go .astray.
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J e kuut niet afga.an op hetgeen
hij zegt.
In de wandeling wordt hij X.
He goes by the name of X.
genoemd.
I knew that that would not go
Ik wist vooruit, dat hij dat niet
down with him.
zou slikken.
To go for a walk.
Gaan wandelen ; een wandeling
gaan maken.
'l'hey went for us right and
Ze gaven er ons geducht van
left.
langs.
To go in for sport.
A.an sport doen.
To go in for an examination.
Eksamen gaan doen.
The poor child went into conHet arme kind kreeg stuipen.
vulsions.
He went into fits of laughter.
Hij barstte telkens in een scha·
terlach uit; hij schaterde telkens
van het lachen.
The children's party went off
De kinderpartij liep goed af.
very well.
Let us go on playing !
Laten we doorgaan met spelen !
To go on all fours.
Op handen en voeten lopen.
Comparisons never go 011 all
V ergelijkingen gaan
altijd
fours.
mank.
Why should we go out of our
Waarom zouden wij ons uitsloway to give him as<;istance?
ven (biezondere moeite doen) om
hem te helpen?
I shall go over the essay with
Ik zal het opstel met je nagaan.
you.
He has gone through a good
Hij heeft veel ellende doorgedeal of trouble.
maa kt.
My friend went right through
Mijn vriend heeft de hele oorthe war.
log meegemaakt.
I intend going to law about it.
Ik ben van plan er een rechtszaak van te maken (de zaak voor
het gerecht te brengen).
I went to meet him when he
Ik ging (liep) hem tegemoet,
came from the station.
toen hij van het station kwam.
To p;o to the dogs.
N aar de kelder gaan.
There is plenty of go in him.
Er zit veel fut in hem.
:You "cannot go by what he says.

GOOSE.
What is Rauce for the goose is
Gelijke monniken, gelijke kapsauce for the gander.
pen.
Everybody thinks hfa geese to
Ieder denkt ziin
. ml een valk te
be swans.
ZlJll.
GRIND.
To grind one's teeth.
T:mdeknarsen.
To have an axe of one's own to
lets uit eigenbelang doen ; el'
grind.
belang bij hebben.

..
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I have been grinding at tlnt.
Ik heb de hele avond op <lat
su}>iect the whole evening.
onderwerp zitten blokken.
His employer put his nose w
Zijn patroon beulde hem af
(liet hem werken als een slaa£).
the grind-stone.
HAIR.
It made my hair stand on end.

. .Ret deed mij de haren te bergo
I'lJzen.
We zijn ternauwernood ontkoWe had a hai:i:breadth (narrow)
men (ontsnapt); het was on het
escape; it was a close shave.
kantje (randje) a£.
'rhat's what I call hair-splitDat noem ik haarkloverij (mugting.
gezi£terij).

HANG.

''l'ime hangs heavily upon my
hands.
The matter was hung up.
All the rebels were hanged.

De ti.id valt mij lang.
De zaak blee£ onbeslist.
Al de opstandelingen werden
opgehangen (opgeknoopt).

HARP.
He always harps on the same
IIij hamert altijd op hetzel£de
string.
aanbeeld.

HAUL.
To haul someone over the coals.

HAVE.
To have a shot at it.

lemand een strenge berisping
toedienen;
iemand een standje
maken; iemand er geducht van
langs geven.

Er met de mu ts naar gooien;
er een slag naar slaan.
Uw welvaart gaat mij ter harte.
I have your welfare at heart.
Zij hielden me voor de ge.I;:
They had me on (they fooled
me).
(voor het lapje); ze staken de gek
(de draak) met mij.
HEAD.
His success seems to have com·
Zijn sukses schijnt hem he!;
pletely turned his head.
hoo:£d geheel en al op hol ge ·
bracht te hebben.
I cannot make head or tail ui
Ik kan er geen tou w aan vastit.
knopen.
To make headway.
Goed opschieten.; goed vooruitkomen (vorderen).
He talked over the people's
Hij sprak over de hoo:£den va:i
heads.
de men.sen heen.
To hit the nail on the head.
De spijker op de kop slaan.
He stands head and shoulders
Hij steekt hoog boven zijn m9·
above his :£ellow-citizens.
deburgers uit.
Six head 0:£ cattle.
Zes stuks vee.
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.A. head or expenditure.

Ren post van uitgaven.
Head over heels (head foreHals over kop (voorover).
most).
He is head over ears in debt
Hij steekt tot over de oren in·
(love).
de schuld. (Hij is tot over de oren
(hij is smoorlik) verlierd).
Een man van gezond verstand.
A level-headed man.
To be at loggerheads with.
Overhoop liggen met.
HELP.
I could not help laughing.
There is no help for it.

·I have had .a second helping.

Ik kon niet nalaten te lachen;
ik kon mijn lachen niet houden.
Er is uiets aan te do en.
Ik heh me .al voor de tweede
maal bediencl.

HORSE.
Men moet geen gegeven paard
One should not look a gift
in de bek zien.
horse in the mouth.
I would advise you not to ride
Ik zou ie (aan)raden hier niet
zo'n hoge toon aan te slaan.
your high horse here.
To put the cart before the
Het paard achter de wagon
spannen.
horse.
The horses bolted (reared).
De paarden gingen (sloegen)
op hol (steigerden).
HOUSE.
People that live in glass houses
VVie zeH zwak staat, moet zich
niet bloot geven door anderen aan
should not throw stones.
te v.allen.
Fools build houses for w1Be
De zotten dragen het water uit,
en de wijzen v.angen de vis.
men to live in.
Het voorstel droeg de P"oeclkeuThe proposal did not meet with
ring van de vergadering niet weg.
the approval or the house.
Die grap (ui) lokte daverende
That joke brought the house
toejuichingen uit.
down.
Een huis verhuren.
To let a house.
Dit huis is (staat) te huur.
This house is to let.
Een huis huren.
To rent a house.
House-rent.*
De huishuur.
INDIFFERENCE.
It is a matter or indifference to
IIet kan mij niet schelen; het
is mij om het even.
me.
His utter indiffp,rence surpasses
Zijn verregaande onverschilligmy comprehension.
heid gaat mijn begrip te hoven.
* Het Hollandse "rente "-interest on capital.
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INDULGE.
·He in<lulged in a gooJ smoke.

Hij veroorloo£de llich de weelde
van een fijne sigaar (een lekker
pijpje).
Hij gee£t zich over aan het ge~e indulges in (is addicted to)
bruik van opium (hij is verslaa£d
opmm.
aan ...... ).
Te grote toegeefl.ikheid jegens
Too great indulgence to chilkindereu leidt er toe ze te bederdren tends to spoil them.
ven.
A.n Indulgence (in the R.C.
Een Afl.aat (in de Roomse
Church).
Kerk).
INFORM.
Ik heb hem meege<leeld (op de
I informed him of what has
hoogte ,~ebracht van) hetgeen uittranspired.
gelekt is.
Hij is goed op de hoogte van
He is well informed in many
vele na tu urwetensch a pp en.
branches of science.
Kan u mij daarover ook inlichCan you give me any in£ormation on the subject? ·No, but i£ tingen geven (verschaffen) ?--you like, I shall make enquiries. N cen, maar als u wil, zal ik inlichtingen inwinnen (zal ik er
naar informeren).
Een aan brenger (aankl~ger).
An informer.
Mijn zegsman.
My informant.
IMPOSE.
To impose a duty on meat.*

Een belasting leggen (heffen)
op vlees.
N .B. To levy a tax on the
Het volk een belasting opleggen.
people.
Iemand bedriegen.
To impose upon someone.
An impostor (a swindler).
Een hedrieger (een oplichter).
KEEP.
He kept his countenance.
They do not earn sufficient to
keep body and soul together.
They tried to draw (pump) him
but he kept counsel.
Re is very care£ul not to commit himsel£; he always keeps his
own counsel.
To keep abreast with the times.

Hij blee£ uiterlik kalm ; hij
beheerste zich.
Ze verdienen niet genoeg om
zich in het leven te houden.
Ze trachtten hem uit te horen,
maar hij was zo dicht als een uot
(hij hield zich stil).
Hij laat zich nooit uit: hij is
erg gesloten.
Op de hoogte van zijn tijd blijven (zich ...... houden).

* Duties on imports and exports-In-en uitgaande (in-en uitvoerende) rechten.
The Custom-House-Het Doeanekantoor.
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house for her
She keeps
brother.
You should keep at it for all
you are worth.
I used to be rather good in
German, but I have not kept it
up.
KNOW.
.She does not know her own
mind.
I do not know the one from the
other.
He did it knowingly (wittingly).
Ile is not at home, to my knowledge.
She sold it without my knowledge.

LAY.
'l'o lay a wager.
-The greater part o:f the district
was laid waste by the hurricane.
He laid about him right and
le:ft.
He laid the blame on me.
That charge cannot be laid at
my door.
The highwaymen were at lasl.
laid by the heels (run to eart b).
To lay down a rule.
1
They are all ~eady to lay down
their lives for their Sovereign.
We have laid in a large stock
or provisions for the coming win-

ter.

To lay on water and gas.
To lay onesel:f open to a rebuff.

Zij doet de huisliouding (het
huishouden) voor haar broer.
J e moet volhouden, met al de
kracht, die in je is.
Ik was vroeger nog al goed in
het Duits, maar ik heb het niet
bijgehouden.
Zij weet zel:f niet, wat zij wil.

Ik kan de ene niet van <le an<lere onderscheiden.
Hij deed het willens en wetens.
Hij is niet thuis, voor zover ik
weet.
Zij hee£t het zonder mijn voorkennis (buiten mijn (mede) weten) verkocht.
Een weddingschap
(weddenschap) aangaan.
Het grootste gedeelte van het
distrikt werd door de orkaan verwoest (in een woestenij herschapen).
Hij sloeg links en rechts om
zich heen.
Hij ga£ mij de schuld.
Die beschuldiging kan niet tegen mij worden ingrbracht.
De struikrovers werden eindelik* gevat (gepakt).
Een regel vaststellen.
Zij zijn allen bereid bun leven
voor h un V orst op te o:fferen (te
geven); zij allen hebben hun leven veil voor hun Vorst.
Wij hebben een grote voorraad
proviand (levensmiddelen) voor de
komende (aanstaande) winter opgedaan.
Water en gas aanleggen.
Zich aau een weigering blootRtellen.

* At last-eindelik, ten slotte. "Ten einde" met een Infinitief-for the purpose of.. ....
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Hoe mom is dit park aangeHow beautifully this riark is
legd ! (wat is...... mooi aangelaid. out!
legd !)
We hebben een aanzienlike som
We have I.aid out a considerable sum of money on our library. geld( s) aan onze boekerij (bibliotheek) besteed (ten koste gelegd).
De uitvoering van onze planThe carrying out of our plans
will involve a large initial out- nen brengt grote aanvankelike
onkosten mee (brengt aanvankelik
lay.
(in den beginne) grote onkosten
mee).
Ik vertrouw, dat je zijn woorI trust you will lay bis worQ.R
den ter harte zult nemen.
to heart.
Hij ligt te bed met rnmatiek.
He is laid up with rheumatism.

LEAP.
I,ook before yon lPa"J).
To leap for joy.
A. leap-year.
Leap-frog.

Bezint, eer gij begint.
Opspringen van vreugde.
Een schrikkelj.aar.
H a:uije over.

LEA.RN.
Zoals de ouden zrngen, piepen
A.s the old cock crowR the
de jongen.
young one learns.
Van buiten leren.
To learn by heart.
Ik vernam uit zijn brief, dat
I learnt from his letter that he
hij zich uit zijn zaken teruggehad retired from business.
trokken had.
Hij heeft veel te leren en veel
He has much to learn and much
af te leren.
to unlearn.
LEA.VE.
To leave no stone unturned (zie
Niets onbeproefd laten.
move).
To leave nothing to chance.
Niets aan het toeval overlaten.
You had better leave him sev.J e moest hem maar links laten
erely alone.
liggen (hem maar laten schieten).
Her father left her a large
Haar vader liet haar een groot
fortune.
fortuin na.
Your conduct leaves much to
J e gedrag laat veel to wonsen
be desired.
over.
To leave for Paris.
N aar Parijs vertrekken.
'l'o leave the parental home.
Het ouderlik huis verlaten.
Leave off teasing her.
Schei uit (houd op) met haar te
plagen.
By a regrettable oversight your
Door een
betreurenswaardig
name was left out.
verzuim is uw naam uitgelaten.
Did you get leave to Rtn.y away?
Heb je verlof gekregen om we~
te blijV'en ?
Leave of absence.
Het verlo£.
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'l'o go home on leave.
To take leave 0£.
To take French leave.

Met verlo£ naar huis gaan.
.\fschei<l nemen van.
1. letil zonder verlo£ doen; 2.
met de noorderzon (met de stille
trom) vertrekken.

LEND.
Distance lends enchantment to
Op eeu a£stancl lijkt alles
the view.
roomer. ·
LlABLE.
You are liable £or any damages
.J e bent verantwoordelik voor
incurred.
alle s<'hade, die aangericht wordt.
Liable to a disease.
Onderhevig aan een ziekte.
Liable to a fine (imprisonment).
Heboetbaar (stra£baar voor cle
wet).
Assets ancl liabilitieR.
Bezitti11gen en verplichtingen
(sch ulden).
LIE.
Liars have short wings.
Al is <le leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaalt haar wel.
One lie draws ten; lies hunt in
eit de ene leugen komt de anpacks.
dere voort.
A white lie.
Een leugentje om bestwil.
LIVE.
Where do you live?*
To live from hand to mouth.
He ditl not live to see that day.

Waar woont u?
Van <le hand in de tancl leven.
Hij hee£t die dag niet moJen
beleven ( aanschou wen).
To live on rice and fish.
Van riist en vis leven.
He outlived (survived) all his
Hij overlee£de al zijn broers.
brothers.
'T'o live up to one's creed.
In overeenstemming met ZlJll
geloo£ leven.
The whole live-long day.
De hele lievelange clag; <le goclganselike dag.
Een J.evensgroot portret.
A lire-size portrait.
To insure one's life.
Zijn leven verzekeren.
A L1i£e ARsuranre Company.
Een
Levensverzekeringmaa tscba ppij.
I cannot for the li£e 0£ me unIk kan met de beste wil van de
derstand what you mean.
wereld niet begrijpen, wat je becloelt.
To draw from li£e.
N aar het leven tekenen.
This charming scene is taken
Dit aardig toneeltje is nit het
1even gegrepen.
from li£e.
An annuity (for life).
Een lij-frente.
* To live-to dwell-wonen, nooit ''I even " of "blijven."
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The life-boat, li{e~buoy
belt).

(]ife-

De redding(s)boot, de redding( R)boei (reddiug( s )gordel).

LOOK.
Wat ziet zij (er) bleek (uit) !
How pale she looks !
Ik ben bang, dat we een omI am afraid we are going to
have a thunderstorm.-Yes, it weer krijgen.-J a, het ziet er wel
looks like it.
naar uit.
Wees voorzichtig en kijk goed
Be careful and look about you.
rnnd (gebruik j e ogen).
\Vil je gedurende mijn afwezigWill you look after this child
during my absence?
heid op dit kind passen? *
He looked daggers at me.
Hij keek me met nijdige ogen
aan.
\Vhy do you keep lool)ing at
W aarom kijk je mij voortdume ?
rend aan ?
'I'o look :for something.
Naar iets zoeken.
We had better give it up: it is
\Ve moesten het maar opgeven:
like looking :for a nee<lle in a het is onbegonnen werk (het geeft
b~ottle of hay (in a hay-stark).
tocl1 Diets; het is
nodeloze
moeite).
To look into a matter.
Eon zaak onderzoeken.
·whilst we did our level hPst to
'l'erwijl wij ons uiterste best deextinguish the flames, he was den om de vlammen te blussen,
looking on without liftim;
a keek hii toe, zonder een hand uit
£nger.
te steke'u.
Look out for snakes!
Pas op voor slangen !
Ik zal voor je uitkijken en je
I shall be on the lookout and
shall send you word as soon as bericbt sturen, zodra er zich iets
something suitable turll8 up.
geschikts voordoet.
That is his look out!
Daar moet hij maar voor zorgen; dat is zijn zaak !
Did you look over his essay?
Heeft u zijn ops tel nagekeken
(nagezien) ?
I did not see your name on the
Ik heb je naam niet op de lijst
list; I may have overlooked it.
gez1en; ik heb hem misschien
overgeslagen (over 't hoofd ge'
zien).
I rannot recollect the proper
Ik kan op het ogenblik niet op
term just now, but I Rhall look it de juiste term komen (me ...... de
up to-night.
juiste term niet te binnen brengen ), maar ik zal hot vanavond
opzoeken.
I shall look you up one of these
Ik zal je een dezer dagen eens
komen opzoeken.
days.
To be good-looking.
Er knap uitzien; eon lmap
uiterlik hebben.

* "Oppa$sen" wordt gebruikt. wanneer bet voor korte tij<l is; an<lers moet men
"zorgen voor" gebrniken; b.v.: After her parents' death, she was looked after by
her aunt-Na de:dood van haar onders, zorgde haar tante voor haar.
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MAKE.
Make hay while the sun shines.
You may be sure that he will
make the most 0:£ his opportunity.

To make the best of a ba<l bargain.
What a pity that he makes
himself so cheap!
I think he will make a good
lawyer.
To make a speech.
Do not make a fool of yourself!
To make love to a gir I.
It made my mouth water.
It made my flesh creep.
It made my hair stand on enr1.

Men moet het i i:i;er smeden.
wanneer het heet is~
.Je kunt er zeker van zijn, (je
kunt er op rekenen), <lat hij met
<leze kans :i;ijn voordeel zal doen
(<lat hij ~oed gebruik van deze
gelegenheirl zal maken).
Zich er zo goed mogelik door
{floorh een) slaan ; iets onaangenaams zo goed mogelik dragen.
Hoe jammer, dat hij zich :i;o
weg (te grabbelen) gooit !
Ik denk, dat hii een goed advokaat za1 worden. ·
Een rede (redevoering) houden.
1Rtel ie niet dwaas aan !
Een ineisie het ho:£ maken.
Het deed- mij wa terta!l.den.
Ik kreeg er kippevel van.
. _Het deed mij de haren te ber1~e
rIJZen.

Wij zullen <le sr,ha<le moeten
We shall have to make the
verg-oeden.
damage good.
Zijn belo:£ten gestand doen
'To make good one's promises.
(vervullen).
Ik heb hem herhaaldelik geI repeatedly warned him, but
waarsrhuwd, maar hij nam (vat-·
he made light 0:£ the danger.
te) het gevaar te licht on.
In een vlaag van woede (toorn)
In a fit of anger he insulted
me, but soon afterwards he ma<le beledigde hij mij, maar spoedii:r
daarna trachtte hij het weer goerl
amends.
te maken (maakte hij zijn ekskuses) .
.Je moet bedenken, <lat hii ncn:
You must maki> allow:rnce for
jonll.' is; je moet zijn jeu<;('d in nm1his youth.
merking nemen.
Plezier maken.
To make merry.
Ik waa<;\' het (verstout' mij) te
I make bold to say that. .....
:i;eQ'Q'en, dat ......
He cannot make a living.
Hij verdiellt niet genoe_g om in
:i;iin onderhoud te voorzien.
He has made his pile (he is well
Hij heeft zijn sr,haapieR on bet
off).*
droQ'e (hij zit er warmnjes in) .
.Te oog'.st nu. wat ie gezaai1l
You have made your bed arn1
you must lie in it.·
hebt (je moet de gevolgen van je
dad en dragen).
* You are no better off than you were before (in general)-je bent er niet beter
aan toe dan vroeger.
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Zij zien er g~en been in O!fl
They make no bones
about
cheating anybody, if it suits their iemand te bednegen, als het m
hun kruam te pas komt.
purpose.
Maak toch niet zo'n <lrukte
Do not make such a fuss about
over een kleinigheid.
a trifle.
Hij is zeer gezien (is zeer m
He is made much of.
tel).
Hij heeft zich van kant geHe has made away with himmaakt; hij heeft zich te kort geseli.
daan; hij heeft zelfmoord gepleegd.
We moeten maar op die henWe had better make for that
vel afgaan.
hill.
Ik kan er geen tonw aan vastI cannot make head or tail or
knopen.
it.
'lk weet niet, hoe ik het opvatI do not know what to make
ten moet; ik kan er niet uit wi.js
of it.
word en.
'To make sport (game) of someIemand voor de gek houden
(voor het lapje honden).
one.
The loss of his fortune was the
Het verlies van zijn fortuin
heeft een man van hem gemaakt.
making of him.
That was the making of him.
Dat heeft hem er boven op ge·
holpen.
I want to make sure of the facts
Ik wil zeker van mijn zaak zijn,
before taking any action.
voordat ik tot handelen overga.
The clerk made off with the
De klerk maakte zich met rle
contents of the safe.
inhoud van de brandkast nit de
voeten (ging er van door met ... ).
I cannot make out his writing,
Ik kan niet nit zijn schrift wijs
it is almost illegible.
worden (ik kan zijn schrift niet
ontcijferen), het is bijna onleesbaar.
He has made over all his
Hij heeft fJ.l zijn aanspraken
claims* to me.
aan mij overgedragen.
To make up for lost time.
De verloren tijd inhalen.
I have made up my mind to
Ik heb (ben) besloten weg ie
gaan.
go away.
They often quarrel, but they
Zi.i hebben dikwels ruzie, maar
generally make it up very soo~ g-ewoonlik leg-gen ze het spoed1gafterwards.
daarop weer bii.
It is a made-up story.
Het is een verzonnen verhaal.
My brother must have made up
:Mijn broer moet het hele verthe whole story.
haal uit zijn duim gezogen hebben (verzonnen he,bben) .
It is only a make-shift.
Het dient slechts om ons tijdelik mee te behelpen.
--------- ---- ----- --- ----- -

..

* To claim something-aanspraak maken op iets; to be entitled to somethingaanspraak (recht) hebben op iets.
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MATTER.
It does not matter in the least.

Het komt er hoegenaamd niets
op aan ; het is van hoegenaamd
gecn belang.
Wat scheelt je? ·wat scheelt
What is the matter with you?
(ha pert, mankeert) er aan?
lets als vanzeHsprekend opTo take something as a matter
vatten.
0£ course.
Feitelik.
As a matter 0£ fact.
Hij is een heel nuchter T>ersoon
He is a very matter-0£-fact
( een door en door prakties mens).
person.
De Sto£; de Geest (fi]osofiese
Matter; mind
(philosophical
termen).
terms).
De wond is vol etter.
The wound is foll 0£ matter.
MEAT.
De(n) ene zijn <lood is de(n) anWhat's one man's meat is ander zijn brood.
other man's poison.
Het is mosterd na de maaltijcl.
It is like mustard after meat.
Een vliegekast.
A meat-safo.
MEET.
Ik kon niet rondkomen (uitI was unable to make both ends
komen).
meet.
J e dient hem halverwege tegeYou should meet him hall-way.
moet te komen (fig.)
Die Inrichting voorziet in een
That Institution meets an
dringend gevoelde behoe£te.
urgent need.
We zullen haar van de trein a£We shall meet her at the station.
halen.
Het wetsontwerp
ontmoette
The bill met with a good deal
(ondervond) veel tegenstand.
0£ opposition.
Zij hebben een ernstig ongeluk
They met with a serious acgehad; een ernstig ongeluk is
cident.
hun overkomen.
In mijn lektuur ben ik die uitIn the course 0£ my reading I
tegengekomen
never met with (came across) that drukking nooit
(heb. . . . . . aan~·etro:ffen).
expression.
To adjourn a meeting.
Een vergadering verdagen.
Ecn vergadering beleggen (bijTo call a meeting.
eenroepen).
MEND.
Het is nooit te laat om zich ~e
It is never too late to mend.
("er )heteren.
That coat is past mending.
Die ias kan niet meer verstelcl
worden. (moet wor<len a£gedankt)
De breuk tussen hen is onher·
The breach between them is
past mending.
stelbaar.
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We ought to do something lo
We di enen wat (iets) te doen
mend matters.
om de toes ta ml te ver beteren.
To make amends zie: make.
MILL.
I have been through the mill
myself.
MOUNTAIN.
To make a mountain of a molehill.
MOVE.
I was greatly moved .by that
scene.
To move heaven and earth; to
leave no stone unturned.

Ik weet er alles van ; ik weet
het bij ondervinding.
Van een mug (muis) een olifant
maken.

Ik was zeer ontroerd (getroffen,
bewogeu) door dat toneel.
Hemel en aarde bewegen ;
niets onbeproefd la ten; alles up
haren en snaren zetten.
We are going to move to-morMorgen gaan we verhuizen.
row.
I move that the meeting be
Ik stel (de mo tie) voor, da t de
adjourned.
vergadering verdaagd wordt.

Many
muckle.

MUCKLE.
a mickle makes

a

Vele kleintjes maken een grote;
alle dagen een draadje is een
hemdsmouw in het jaar.

OBLIGE.
Tot mijn spijt was ik verplicht
To my regret I was obliged to
(gedwongen) te vertrekken.
leave.
Ik ben u zeer verplicht, dat u
I am very much obliged to you
haar het geld heeft voorgeschofor advancing her the money.
ten.
In that hotel they do nothing
In dat hotel zijn ze niet voorto oblige you (they are not oblig· komend.
ing).
verplichtingen
To be under an obligation to
Aan iemand
someone.
hebben.
PART.
For my part.
To be part and parcel of.

Wat mij betreft (aangaat).
Een integrerend deel uitmaken
van (onafscheidelik verb<mden
zijn aan).
A man of brilliant parts.
Een man van schitterende talenten.
He played his part to perfecHij heeft zijn rol uitstekend
tion.
gespeeld.
Here we are at the parting or
Hier scheiden onze wegen.
the ways.
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Why did he not take part m
W aarom heeit hij geen deel geour deliberations?
nomen aan onze beraadslagingen ?
T shall never part with that
Ik zal die schilderij nooit van
picture.
·
de hand doen.
I had to part :from all who were
Ik moest van al mijn vriendeu
near .and dear to me.
en
verwanten
(nabestaanden)
scheiden.
Partly ...... partly.
Deels ...... deels.
A partner ; a sleeping partner.
Een kompanjon ;· een stille vennoot.
Alie gekheid op een stokje.
Joking apart.
PASS.
He passed his examination.
I do not think we ought to pass
this candidate.
To pass a bill.
'To pass a few hours.
He often passes our door.
'To pass judgment on someone.
The judge passed sentence of
death.
It came to pass that ..... .
In pf!.Ssing· be referred to the
forthcoming elections.
Last night he C]Uietly passed
awav.
r· shall pass it by in silence.
1She al ways passed for a clever
woman .
.All ·his property has passed into the hands of strangers.
He passed himself off :for (he
pretended to be) a clergyman.
Please, pass it on!
This is the second time that he
has been passed over.
Matters have now come to such
a pass that we can no longer remain inactive.
A pass (passport).
A mountain-pass (defile).

Hij is door zijn eksamen gekomen; hij is voor zijn eksamen geslaagd.
Ik vind, dat wij deze kandidaat er niet door moeten laten.
'Een wetsontwerp aannemen.
Een paar uren doorbrengen.
Hij komt (gaat) onze deur dikwels voorbij.
·Een oordeel over iemand uitspreken (vellen).
De rechter heeft het doodvon··
nis uitgesproken.
Het geschiedde, dat ..... .
Terlo'ops sprak hij over de aanstaande verkiezingen.
Gisterenavond is hij kal~ (rustig) ontslapen.
'lk zal het stilzwijgend voorbij
gaan.
Zij ging altijd voor een knanpe
vrouw door.
Al zijn bezittingen zijn in de
handen van vreemden gekomen
(overgegaan).
Hij gaf zich uit voor een predikant; hij gaf voor een predikant
te zijn.
Geef het alsjeblieft door!
Dit is de tweede maal, dat hij
voorbijg-egaan (gepasseerd) is.
·
Het is nu zo ver gekomen, dat
we niet langer werkeloos kunnen
blijven ( dat we handelend moeten
optreden).
Een pas (paspoort).
Een bergpas.
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PAY.
It will not pay in the long run.

Up de lange duur zal bet (de
moeite) niet lonen.
I suppose I shall have to pay
Ik zal wel het loodje moeten
the piper.
leg gen; ik zal wel het gelag moeten betalen, (ik zal wel het kind
van de rekening word en).
I shall make him pay for that
Ik zal hem dat betaald zetten.
(I shall pay him out).
I shall pay him back in his
Ik zal hem met gelijke munt
own coin.
betalen.
He will pay dearly :fur his mZijn brutaliteit zal hem duue
solence.
b staan komen ; hij zal zwaar
voor zijn brutaliteit moeten boeten; 11ijn b. zal hem opbreken
(berouwen).
Ik kan juist mijn oukosten dekI am just paymg my way and
no more.
ken, maar ook niet meer.
In that hotel I had to pay
In dat hotel ben ik schandelil_;:
through the nose.
a:fgezet.
Achterstallige schuld a:fbetaTo pay off arrears.
len.
Bie11ondere aandacht wijden
To pay particular attention to.
My father-in-law paid me a aan; biezonder acht geven op.
Mijn schoonvader bracht mij
visit.
een bezoek.
I am not given to paying com·
Ik ben er de man niet naar om
dames komplimenten* te maken.
pliments to ladies.
The world pays with ingratOndank is 's werelds loon.
itude.
He had been :forbidden to 60
Men had hem verboden uit te
out, and so when he came home, gaan, en dns had je de poppen 'aan
there was the devil to pay.
bet dansen, toen hij thuis kwam.
The check was payable at sight
De wissel was betaalhaar op
to Mr. A. or order.
zicht aan de Heer A. o:f order.
PICK.
He is always picking holes rn
Hij maakt altijd aanmerkingen
somebody's coat.
(hij vit altijd) op de een o:f ander.
He tried to pick a quarrel.
Hij probeerde ruzie te maken.

PLAY.
Children and :fools should not
Kinderen moeten niet met vuur
play with edged tools.
spelen.
When the cat's away, the mice
Als de kat niet thuis is, sprinwill play.
gen de muizen over de ta£el.
* "Komplimenten maken '' betekent ook we! "veeleisend zijn," "veel noten op
zijri zang hebben "-to be very particular (exacting). Kieskeurig-fastidious,
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To play truant.
To play :fast and loose with the
people's rights.
To play the fool.
To play a prominent part.
To play hide and seek, cards,
blindman's bu:ff, chess, the violin.
To play a trick upon someone.
N. B. to play someone a dirty
trick.
'To play o:ff one party against
another.
They play into each other's
hands.
To play up to the gallery.

Ben sluipertje maken; een
schobbetje
maken;
stukjes
draaien.
iSpelen met de rechten van het
volk.
· Zich dwaas aanstellen;
voor
gek spelen.
Een belangrijke rol spelen.
Verstoppertje, kaart, blin<lemannetje, schaak, viool spelen.
Iemand een poets bakken.
Iemand een gemene streek spelen.
De ene partij tegcn de andere
uitspelen.
Ze spelen elkaar in de handen..

Spekuleren op het applaus van
de galerij (en.gelebak); zich popu·
lair trachten te maken.
Foul play.
Oneerlik spel.
They will call all their influZe zullen al hun invloed doen.
ence into play in order to achieve gelden om hun doel te bereiken.
their object.
A play on words.
Een woordspeling.
The plays of Shakespeare.
De drama's (toneelstukken)
van Shakespeare.
The playwright.
Een toneelschrijver.
Playful.
Speels ; dartel.
PICTURE.
He is the very picture 0£ his
Hij is het evenbeeld van zijn
father.
vader; hij lijkt sprekend op zijn
vader.
PLUCK.
To pluck up courage.
Moed vatten.
I have a crow to pluck with
Ik heb een appeltje met je te
you (a 'bone to pick with you).
schillen.
,A plucky little fellow.
Een dapper ventje.
To pluck up by the roots; to
Met wortel en tak uitroeien.
destroy root and branch.
POINT.
A fable is a brief story intended
Een fabe] is een kort verhaal,
to point a moral.
<lat ten doel heeft een zedeles ~n
het licht te stellen (duidelik te
cloen uitkomen).
The enemy pointed their canDe vijand richtte zijn geschnt
non at the fortress.
(kanonnen) op de vesting.

135 .
It is very impolite to point
your finger at anyone in the public street.
I pointed out to him that he
could not expect us to supply the
necessary funds.
,Rhe pointed out the house to us.
The barometer points to rainy
weather.
He has many good points.
Did you gain your point?
I make a point of attending all
the meetings of the Committee.
To keep the peare I am pre1mred to stretch (strain) a point.
To be at the point of death.
Mohammed
propagated
his
religion at the point of the sword.
Let me give you a case in point.
In point of style his last work
is decidedly inferior to his other
writings.
We are on the -point of moving.
What he said was not at all to
the point (was irrelevant).
From a literary point of view.
He refm1ed point-blank.
POT.
'l'he pot calls . the kettle blae k.

Het is zeer onbeleefd iemand
op de openhare weg met de vinger
aan te wijzen.
Ik bracht hem onder het oog
(ik maakte het hem duidelik),
dat hij niet verwachten kon, <lat
wij de nodige £ondsen zouden
verscha:ffen.
Zij wees ons het huis (aan).
De barometer staat op regeuachtig weer.
Hij hee£t veel goeds (vele goede
eigensc hap pen).
Heb je je zin gekregen? heb je
je doel bereikt?
Ik doe mijn best om (stel (het)
mij ten doel) al de vergaderingen
van het Komitee bii te wonen.
Om vrede te houden ben ik bereid wat toe te geven.
Op sterven liggen.
Mohammed verbreidde
zijn
godsdienst met het zwaard in Je
hand.
Laa t ik u een (toepasselik) voorbeeld geven (aanhalen).
Wat de stijl betre£t (ten opzichte van de stijl), is zijn laatste
werk bP,slist mferieur aan zijn
andere boeken.
Wij staan op het punt te verhuizen.
Wat hij zei, deed in 't geheel
niets ter zake (had niets met <le
zaak te maken).
Van een letter kundig oogpunt
uit.
Hij weigerde ronduit.
De pot verwijt de ketel, dat hij
zwart ziet (is).

PRACTICE.
You must practice what you
1Jeringen wekken, voorbeelden
-preach (example is better than trekken.
precept).
Aldoende leert men.
Practice makes perfect.
PREVAII.1.
Er heerste al om een diepe
Silence prevailed all round.
stilte.
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De demokratiese partij begon
The democratic party began to
de overhand te krijgen.
prevail.
We could not prevail upon hirn
We konden het niet van hem
(he could not be prevailed upon) gedaan krijgen (wij konden heID
er niet toe krijgen) van zijn aanto cede (relinquish) his claims.
spraken afstand te doen (zijn aanspraken te laten varen).
I could not prevail upon myIk kon het niet over mij verkrijgen hem vergiffenif:\ te schenself to pardon him.
ken .
.Argumenten
(bewijsgronden)
.Arguments or that kind do not
prevail with me.
van die(n) aard gaan b1j mij niet
op (laten mij koud).
Men zegt, dat de builepest m
Bubonic plague is said to be
prevalent in that region.
die streek heerst .
.A prevailing custom.*
Een heersende gewoonte.
PRINT.
The art of printing was inventDe boekdrukkunst werd m de
15de eeuw uitgevonden.
ed in the 15th century.
Deze uitgave is uitverkocht.
This edition is out of print.
A misprint.
Een drukfout.
Footprints.
Voetsporen.
PROPOSE.
Man proposes, hod disposes.
De mens wikt, God beschikt.
Who proposed it?
Wie heeft het voorgesteld?
I propose to devote myself to
Ik ben voornemens (ik stel me
the study of astronomy for the voor) mij ·<le twee volgende jaren
next two years.
t>.an de studie van de sterrekunde
te wijden (rnij op de studie van de
sterrekunde toe te leggen).
Did he propose to her or not?Heeft hij haar (ten huwelik)
Yes he did, and she accepted him. gevraagd of niet ?-Ja,
en zij
heeft hem het jawoord gegeven.
The proposal.
Het voorstel.
The proposal of marriage.
Het huweliksaanzoek.
That is a business proposition.
Dat is een voorstel, dat hout
snijdt.
.A proposition (in geometry).
Een stelling (i~ de meetkunde).
PROVE.
The statement he made proved
De verklaring, die hij a:flegde,
to be in accordance with the facts bleek in overeenstemming met de
-feiten te zijn.
To prove a proposition (in geoEen stelling bewijzen (in de
metry).
meetkunde).
* 'l'he customs and usages of a nation-De zeden en gewoonten van een volk.
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Hij heeft zich een goed admimHe has prove<l himself an effistrateur (beheerder, bestuurder)
cient administrator.
betoond.
De ondervinding zal het leren ;
The proof of the pudding is in
de uitkomst zal het bewijzen.
the eating.
Ten bewijze van mijn bewering
In proof of my contention I
have only to refer to the official behoef ik slechts naar het officiele
rapport te verwijzen.
report.
'To correct the proofs.
De drukproeven nazien.
Waterproof, fireproof.*
Bestand tegen water, vuur.
PURPOSE.
On purpose, of set purpose;
Met opzet ; ekspres ; (will ens
en wetens, met voorbedachten
(deliberately).
rade).
Het was te vergeefs; het mocht
It was to no purpose.
niet baten.
That engine does not answer
Die machine beantwoordt niat
aan het doel {is niet doelmatig,
the purpose.
doeltreffend).
PUT.
l do not know, how to put it.
Ik weet niet, hoe ik het zal uitdrukken (zeggen).
Hij heeft heel wat geld opgeHe has put by a good deal of
money.
spaard.
To put the cart before the
Het paard achter de wagen
horse.
spannen.
Een opstand onderdrukken.
To put down a rebellion.
E'en aanspraak doen gelden.
To put forth a claim.
To put :forth every effort (to
Alle krachten inspannen fallP
exert oneself to the utmost).
mogelike pogingen aanwenden).
To put oneself forward.
Zich op de voorgrond stellen.
I shall put in a good word £or
Ik zal een goed woordje voor
you.
je doen.
Did you put it in writing?
lieb je het op schrift gegeven?
Heb je het zwart op wit gegeven?
I wonder who put that i<lea inIk ben benieuwd, wie hem dat
idee in het hoofd gepraat hee£t.
to his head.
To put the whole matter m a
Om bet kort en krachtig (kort
nutshell ......
en bondig) uit te drukken,. .....
To put into practice.
In praktijk brengen.
We put safely into the harbour.
Wij liepen de haven veilig bin·
nen.
The concert has been put off.
Het konsert is uitgesteld.
* "Waterdicht" wordt van vaten gebruikt, "vuurvast" van pannen en stenen.
De "waterproef" en de "vuurproef," als gubstantieven gebruikt-ordeal. To
p1ss through an ordeal-de vuurproef doorstaan.
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He is not easily put o:ff.
When they put me on my mettle, I showed them what I could
do.
To put on clothes.
To put on airs.
She burst into tears, but we
soon perceived that it was all put
on.
Put out the light.
To put out money on interest.
That is sure to put his nose out
of joint.
The appointment of an applicant much younger than himself,
put his nose out of joint.
I hope I am not putting you
out.
.
Do not put yoursel:f out (about)
on my account.
All the prisoners of war were
put to death.
To put an end to.
I shall put a stop to it.
The city was sacked and all the
inhabitants were put to the
sword.
To put to sea.
The motion was put to the vote
and carried (lost).

J e kunt hem niet gemakkelik
met een kluitje in het riet sturen.
Toen het een punt van eer voor
mij werd, heb ik ze getoond, wat
ik doen kon.
Kleren aantrekken (aandoen).
Zich airs geven.
Zij harstte in tranen uit, maar
wij bemerkten al heel spoedig,
dat het alles maar aanstellerij
was.
Doe het licbt uit.
Geld op rente (uit)zetten.
Dat zal hem zeker jaloers maken.
De benoeming van een veel jongere sollicitant, deed hem lelik
op zijn neus kijken.
Ik hoop, dat ik je geen last veroorzaak (geen overlast aandoe).
Maak voor mij geen omslag.

Al de krijgsgevangenen werden
ter dood gebracht.
Een einde maken aan.
Ik zal er een stokje voor steken.
De stad. werd verwoest (in de as
gelegd), en al de inwoners werden over de kling gejaagd.
In zee steken.
De motie werd in stemming gebrach t en aangenomen (verworpen).
To put up at an inn.
Zijn intrek nemen in een herberg.
Where are you going to put up
Waar ga je overnachten?
for the night?
lie must have been put up to
Hij moet opgestookt zijn om
that.
dat te doen.
The agricultural implements
De landbouwwerktuigen zullen
will be put up for sale to-morrow morgen ochtend publiek verkocht
morning.
warden (op de vendutie gebracht
warden).
I shall have to put up with this
Ik zal met dit kamertje genoelittle room.
gen moeten nemen (zal me ......
moeten behelpen).
They had to put up with the
Ze moesten zich de schandelikmost disgraceful treatment.
ste behandeling laten welgevallen.
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Het zwaar<l in de schede steken.

To put up the sword.

RAIN.
Ilet regent honden en katten;
It is raining (pouring) cats and
het regent oude wijven; het -redogs.
gent, dat het giet; het valt met
emmers (bakken) uit de lucht .
You should put a little money
.Te moest een beetje geld terzijde leggen als een appeltje · voor
aside £or a rainy day.
<le dorst.
RAISE.
Niemand dur£de zijn stem (te)
No one dared to raise his voice
verheffen tegen deze willekeurige
against this arbitrary action.
handeling.
Alles op stelten zetten; alles in
'l'o raise Cain (the devil).
rep en roer brengen.
To raise an army.
E'en leger op de been brengen.
He was raised to the peerage.
Hij werd in de adelstand verheven.
The siege was raised. (The city
Ret beleg werd opgebroken (de
was relieved).
stad we:r:d on tzet).
To raise funds.
Fondseu bijeenbrengen.
To raise (grow) wheat.
Koren verbouwen.
~\.larm maken (roepen).
To raise a hue and cry.
RANDOM.
They were firing at random.

Zij schoten in 't wilde weg.

RAZE.
The city was razed to the
ground.
READ.
To read someone's character.
To read for a degree, an examination.
I am going to read a paper on
Political Economy.
She read the letter to me.
To read a book from cover to
cover.
That sentence does not reail
well.
He is well-read.
A reader.

Iemands karakter doorgronden.
Studeren (werken) voor een
graad, een eksamen.
Ik ga cen lezing houden over
S taath uishoudkunde.
Zij las mij de brie:f voor.
Een boek van 't begin tot het
einde doorlezen.
Die zin loopt (klinkt) niet good
(laat zich niet goed lezen).
Hij is .goed belezen.
Een leesboek.

REALIZE.
I could scarcely realize
mis:fortune.
·

Ik kon mijn ongeluk bijna niet
(nauweliks) beseffen.

my

De stad werd met de grond gelijk gemaakt.
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He did not succeed in realizing
Hij slaagde er niet in zijn nlanhis plans.
nen ta verwezenliken.
He realized all his effects.
Hij maakte al zijn bezittingen
(zijn hebben en houden) te gelde.
The house realized a high price.
Het huis bracht een hoge prijs
op.
REASON".
To reason.
Redeneren.
I have no reason to doubt the
Ik heb geen reden om de waartruth of his words.
heid van zijn woorden te betwijfelen {in twijfel te trekken).
That stands to reason;* that
Dat spreekt van zelf; <lat begoes without saying; that 1s a hoeft geen betoog.
matter of course.
Man is possessed of reason.
De mens is met rede begaafd ;
de mens is een redelik wezen.
I have brought him to reason
Ik heb hem tot rede gebracht.
(to his senses).
He won't listen to reason.
Hij wil niet naar rede luisteren.
Your statement has
neither
U w verklaring is geheel ongerhyme nor reason.
rijmd (ongegrond,
ongemotiveerd).
RECOVER.
She has not yet fully recovered
Zij is nog niet geheel hersteld
van haar zware ziekte.
from her serious illness.
He speedily recovered from his
Hij herstelde zich spoedig van
fright.
zijn schrik.
Zijn gezondheid
herkrijgen
To recover one's health.
(terugkrijgen).
1Schadevergoeding krijgen.
To recover damages.
De patient is hopeloos; er is
The patient is past recovery.
geen hoop op herstel voor de pa
tient.
REFER.
De zaak werd naar het Komitee
The matter was referred to the
verwezen.
Committee.
Ik draag het u ter beoordeling
I refer it to your judgment (decision).
(ter beslissing) op.
W aar doel je op?
What are you referring to?
Met betrekking tot u w vorigc
With reference to your previous
verklaring.
statement.
In zijn rede(voering) roerde hij
In his speech he made no referde oorlog niet aan.
ence to the war.
REGARD.
To regard something as dangerous.

- - - - ---- - -- --

lets als gevaarlik beschouwen.

* De rede-1. rational faculty; 2. speech, address, plur. redevoeringen; de
reden-de oorzaak, plur. redenen.
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Met betrekking tot uw voorAs regards {regarding, with restel; wat uw voorstel betre:ft; ten
gard to) your proposal.
opzichte van uw voorstel.
De gevoelens van een ander
To show no reg.ard (consideration) for another's :feelmgs.
niet on tzien ( eerbiedigen).
Hij sloeg geen acht op mijn
He paid no regard (heed) to my
raad ; hij sloeg mijn raad in de
advice.
wind.
In dit opzicht.
In this regard (respect).
With kind regards, I am yourfl
Na vriendelike groeten, blij:f ik
sincerely X (yours truly).
(noem ik mij) geheel de uwe, X
(uw dienstwillige dienaar; uw
dw. d.).
'l'o do one's duty regardless o1
Zijn plicht doen zonder voor <le
consequences
gevolgen terug te schrikken (het
koste wat het wil; zonder zich om
de gevolgen te hekommeren).

REMEMBER.
Remember me kindly to your
Doe de groeten (komplimenten')
aan je moeder.
mother.

RESEMBLE.
They bear a striking resemZe lijken sprekend op elkaar;
blance to each other; are as like ze lijken op elkaar als twee druri·
as two peas.
pels water.

RESERVE.
We reserved three seats m the
Wij hebben drie plaatsen in de
theatre.
schouwburg (de komedie) bespr'lken (gereserveerd).
I reserve my opinion.
Ik schort mijn oordeel op.
I reserve to mysel:f the right o.f
Ik behoud mij het recht voor,
appointing one member of the om een lid van het Komitee te benoemen.
Committee.
The property will be sold withHet eigendom zal zonder voorout reserve.
behoud verkocht worden.
RESIGN.
I have resigned (my position);
Ik heb mijn ontslag ingediend
I have tendered my resignation. '(g-enomen); ik heb (eervol) ontsla·g gev:magd.
To resign oneself to one's fate.
Zich a1an zijn lot onderwerpen ;
in zijn lot berusten.
Resignation.
1. Ontslag; 2. onderwerping;
gel a tenheid ; berusting.

RESORT.

Thousands of people annually
J aarliks bezoeken duizendeu
resort to. this charming country mensen dit bekoorlik landelik
place.
dorpje.
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To resort to violence.

Zijn toevlucht nemen tot geweld.
In the last resort we must rely
Per slot van rekening moeten
upon ourselves.
we ons op onszeH verlaten (moeten we op eigen krachten steunen).
In the last resort (legal term).
In hoogste instantie; bij het
Hoge Gerechtshof (rechtsterm).
A health resort (sea-side resort).
Een herstellingsoord (een hadplaats).
RETIRE.
Our troops were forced to reOnze troepen moesten de aftocht blazen (werden gedwongen
tire.
(zich) terug te trekken ; werden
tot de terugtocht gedwongen).
Hoe laat gaat u 's avonds naar
At what time do you retire (for
bed?
the night)?
He has retirerl from business.
Hij heeft zich uit de zaken teruggetrokken; hij heeft zijn zaken aan kant gedaan; hij is stil
gaan leven.
Een gewezen zeeofficier.
A retired naval officer.
A retired manufacturer (a man
Een rentenierende fabrikant
(een fabrikant, die zijn schaapjes
who has made his pile).
op het droge heeft).
To live in retirement.
In afzondering leven ; teruggetrokken leven.
RISE.
We generally rise at 7 o'clock
Wij staan gewoonlik om zeven
uur op.
'l'o worship the rising sun.
De \Jpgaande zon aan.bidden.
The rising· generation.
Het opkomende geslacht.
The wind rises and goes down.
De wind steekt op en gaat liggen.
He rose :from his seat.
Hij stond op.
He has risen from the ranks.
Hij hee:£t zich opgewerkt (tot
een hoge positie).
De wapenen opva.tten.
To rise in arms.
Re rose to be a general.
Hij klom tot generaal op.
We should rise to the occasion.
We dienen te tonen, dat we tegen deze taak opgewassen zijn
(voor deze taak berekend zijn).
His sudden return to town gave
Zijn plotselinge terugkeer in
de stad ga:f tot veel gepraat aanrise to a good deal 0:£ talk.
leiding.
De opkomst en ondergang van
The rise and decline of the
het Romeinse Rijk.
Roman Rmpire.
I am expecting (to get) a nse
Ik verwacht een verhoging (opin salary.
slag) van salaris (te krijgen).
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Pas op, dat hij je niet te slim
Look out that he does not take
a£ is.
rise out of you.
Ik sta niet vroeg op.
I am not an early riser.
De morgenstond heeft goud in
Early to bed and early to rise,
makes a man healthy, wealthy cle mond.
and wise.
i:l

ROUSE.
Een luid geraas (lawaai) wekte
A loud noise suddenly roused
mij plotseling (maakte m1j plotme from my sleep.
seling wakker).
Zijn rede(voering) wekte hen
His speech roused them to the
tot de hoogste graad v:an geesthighest pitch of enthusiasm.
drift op.
Deze minachtende opmerkingen
These slighting remarks roused
wekten zijn toorn op (prikkelden
his anger.
hem tot toorn).
Zijn woorden verwekten
eeu
His words aroused a storm of
storm van verontwaardiging.
indignation.
RUN.
You run the risk of losing your . J e loopt gevaar je geld te verhezen.
money.
His brother runs the business.
Zijn broer drijft de zaak.
Do not let the children run
L aa t de kinderen niet in het
wild opgroeien.
wild.
He allowed his imagination to
Hij liet zijn verbeelding veel
run riot.
te veel de vrije teugel (volkomen
vrij spel).
De Direkteurs (Direkteuren)
The Directors of the Railway
Company have promised to run van de Spoorwegma:atschappij
a special train on that day.
hebben beloofd een ekstra-trern
op die dag te laten lopen.
The disease must run its course.
De ziekte moet zijn beloop hebben.
To run after someone (also fig.).
Iemand achterna lopen
(ook
fig.).
The dogs have run down the
De hon.den hebben het hert
stag.
achterhaald en afgemaakt.
The sailing vesRel was run
Het zeilschip is door een stoomdown by a steamer.
boot in de grond geboord.
He is always running down his
Ilij geeft altijd op zijn eigen
land a:fl.
own country.
I am quite run down, I need a
Ik voel me erg slap, ik heb een
verandering nodig.
change.
We ran for our lives.
Wij liepen, also£ ons leven ermee gemoeid was.
Consumption runs in the famDe tering zit in de familie.
ily.
1
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The burglars were run m.
What a pity that he will constantly run into debt!
My stock 0£ provisions has run
out.
I have run ?ut of (short o.f)
cash.
The lease runs out (expires) at
E'aSter.
The child was run over bv a
cart.
He has run (gone) through a
large :fortune.
To run up a big bill.
How those accountA are running (mounting) up!
He wants to run with the hare
and to hunt with the hounds.
All my cabbages have run to
seed.
The thief was run to earth
(laid by the heels).
He is not in the run o:f things:
why ask him :for advice?

De in brekers werden mgere
kend.
Hoe jammer, rlat bij gedurig
sehulden maakt !
Mijn voorraad proviand is op(geraakt).
Mijn baar geld is op; ik heb
geen baar geld meer voorhandeu.
De huur loopt met Pasen a:f.
Het kind werd door een w.agen
overreden.
Hi.i heeft er een groot :fortuil1
rloorgebracht.
Een rekening laten oplopen.
W·at lopen die rekeningen oµ '.
Hij wil beide partijen te vriend
houden.
Al mijn koolplanten hebben
zaad geschoten.
De die£ werd gepakt (gevat, ~e
arresteerd).
Hi.i is er niet in (hij staat er
buiten.) : waarom hem dan om
raad gevraagd ?
Op de lange duur.
Een kippel<?op.

In the long run.
A :fowl-run.
SAVE.
To save money.
Geld (op )sparen.
By using more machinery you
Door meer machinerieen te ~e
will save a good deal o:f expense. l1ruiken, zal u heel wat onkosten
besp.aren.
His unexpected return saved
Zijn onverwachte · terugkomst
the situation.
redde de zaak.
A savings-bank; saving.
Een spaarbank; spaarzaam.
A safe.
Een brandkast.
His servant saved his life.
Zijn knecht redde hem het leven (redde zijn leven).
SCORE.
He scored heavily m matheHij behaalde hoge pun ten (een
matics.
hoog cij:fer) in de wiskunde.
I scored off him on that occaIk stak hem bii die gelegension and he has never forgiven heid de loe:f a:f, en hij hee:ft het.
me.
mij nooit vergeven.
He tells lies by the score.
Hij vertelt leugens bij de vleeL
To pay off old Acores.
Met iemand a:frekenen (fig.);
een oude rekening met ieman·1
vereffenen (fig.).
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On that score.

Op dat punt; in dat opzicht.

SEA.
The war was carried on by lan<l
De oorlog werd te land en ter
and by sea.
;1;ee gevoerd.
Ik ben de kluts geheel kwijt,
I am quite at sea, I do not
know what to do.
ik weet niet wat te doen.
In volle ;1;ee; op de hoge zee.
On the high seas.

SEE.
lk lrnn -niet inzien, welk recht
I camwt see what right he has
to act thus.
hi.i heeft om zo te handelen.
Wij zien de zaak niet in het
We do not see eve to eye with
zelfde licht a]s jij; wij vatten Je
you in this matter:
imak niet op dezel£de manier op
flls jij.
That remains to be seen.
Da t Rtaa t nog te bezien.
Ile saw me out (to the door).
Hij liet me uit.
I shall see her off (to the staIk zal haar naar de trein brention).
gen.
I shall see about it and let you
Ik zal er over denken en je laknow what I have decided to do. ien weten, wat ik besloten heb te
doen.
He cannot deceive us; we see
Hij kan ons niet bedriegen ;
through him.
vvij doorzien hem.
I shall see you through.
Ik zal je er door helpen.
Will you undertake to see the
Wil jij er voor zorgen, dat de
matter through?
zaak er door komt?
I shall see to the dinner.
Ik zal voor het eten zorgen.

SELL.
Those stoves sell very well.
He so]d out and left.
We are sold.

-

Die kachels vinden veel aftrek
( gaan gri£ van de hand ; worden
gri£ van de hand gezet).
Hij hield uitverkoon (hij maakte al zijn bezittingen te gel de) en
vertrok.
Daar zitten we nu met onze g:ebakken peren; we zijn in de(n)
aap gelogeerd.

SET.
In brand steken.
To set fire to (to set on fire).
IIij heeft het buRkruit niet uitHe will not set the Thames on
gevonden.
fire.
Grote waarde hechten aan iets.
To set great store by something.
Een voorbeeld stellen (geven).
To set an example.
Het ging me door merg en
It set my teeth on edge.
been.
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A Iles in rep en roer brengen ;
set the whole place by the
to raise Cain.
nlles op stelten zetten.
Een beweging op tomv zetten.
set a movement on foot.
set about writing an essay.
Een begin maken met het
schrijven van een opstel.
Ee'n gerucht in omloop brenTo set a rumour afloat (abroad).
gen.
Who ·has set him against us ?
Wie heeft hem tegen ons opgezet (opgestookt) ?
They set all my warnings at
Zij sloegen geen acht op al mijn
"\vaarsc h uwingen ( sl oegen. . . . . . in
nought.
<1~ wind).
'l'o set someone's threats at defiIrman<ls bedreigingen trotseren.
ance.
Een theorie verkondigen (verTo set forth (expound) a theory.
klaren).
T·he winter has set in.
De winter is begonnen (ingevalle11).
A diamond set in gold.
Een cliamant in goud gevat.
The dark wood set off the white
Het donkere woud deetl bet
palace (threw ...... into relief).
wi tte pa leis held er (goed) u it komen.
Ik heh er mijn hart opgezet.
I have set my heart on it.
To set out on a walking tour.
Op eeu voetreiRje uit~aan.
To set out (leave) for AmeriP-a.
N aar Amerika vertrekken.
At the outset.
In den beginne ; in de( n) aan vang; aanvankelik.
If you set your mind to it (if
Als je je er toe zPt, zul je slayou set yourself to do it), yot1 will gen.
succeed.
To set a poem to music.
Een gedicht o-p muziek (noten)
zetten.
Set a thief to catch a thief.
Met dieven vangt men dieven.
He set his face like a fl.int
Hij verzette zich met hand en
against all these innovations.
tand tegen al deze nieuwigheden.
To set to work.
De handen aan het werk slaa!'.
1T'o set someone to work.
Iemand aan het werk zetten.
To set up a business; to set up
Een zaak opzetten ; een zaak
in business.
beginnen.
1
He sets up as a critic.
Hij werpt zich on als kritikus;
bij geeft zic h voor kritikns uit.
A short stay at the sea-side will
Ren kort verblijf aan het
probably set you up again.
strand zal je waarschijnlik weer
op de been helpen (zal je waarsc hi inlik veel goed doen).
To set up (erect) a monnment
Eeu ge<len kteken opric hten ter
in honour of (to ·the memory of) ... ere van (ter nn,gedacbtenis van) ...
To upset the table.
De tafel omwerpen (omverwerpen ).
To
ears :
To
To
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He was quite upset when he
Rij was geheel van streek fvan
heard the news.
stu ur, wn s on tstekll. to en hij de
tijding ontving (vernam).
·
SHELY~.

The proposal has been shelved.
SHOULDER.
He gave me the cold shoulder.

Het voorstel is in de Joofpot gestopt.
Hij keerde mij de rug top,; hij
zag mij met de nek nan.

SHOW.
He showed me some beauti.ful
Hij liet mij een paar prachtige
engravings (paintings).
gravures (schilderijen) zien (hij
toondfl mij ...... ).
nan :vou show me the way ?
Kan u mij de weg wijzen?
He li·as shown himself (to be) a
Hij heeft zich eon goed leider
betoond.
good leader .
.Show these gentlemm1 in (upLnat <leze heren binnen (hoven).
stairs).
He likes to show off bis learnHij loopt met zijn geleerdheirl
te koop; hij pronkt met ziin gemg.
leerdheid.
'
Zijn bedriegelike praktijken
His fraudulent dealings were
werden aan het licht gebracht.
shown up (exposed).
ll!e gave the whole show nway
Hij praatte zijn moncl voorbij.
(let the cat out of the bag).
An agricultural show.
Een landbouwtentoonstelling.
Een uitstalraam.
A show-window.
This clrp,ss iR too showy to my
Deze janon is te opgeschikt
taste.
•
(heeft te veel opsehik) voor mijn
smaak.
SIDE.
To side with (agai1rnt) somePartij kiezen
voor
(tegen)
one; to take sides for (against) iemand.
Aomeone.
Zij aan zij; naast elkaar.
Side by side.
Onderste boven.
Upside down.
7,ich airs geven.
To put on side.
SIGHT.
To sight a vessel.

Een schip in het gezicht (oog)
krijgen.
Op het eerste gezicht.
At first sight.
The cheque is payable at sight.
De wissel is betaalbaar op zicht.
I only know him by sight.
Ik ken hem alleen van aanzien.
Ik kreeg haar in bet oog.
I caught sight of her.
Iets uit het oog verliezen.
To lose sight of something.
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To play .at sight (musir).
To translate at sight.
What a sight {Guy) you are!

Van het blad spelen (muzielr).
Vertalen zonder voorberei<ling.
J e ziet er uit om van te schrikken ! Wat zie je er uit !
Uit het oog, uit het hart.
Out 0£ sight, out of min<l.
Heinde en ver was geen huis te
There was not .a single house
zien (bekennen).
within sight.
1
De bezienswaardigheden van
The sights of a city.
een stad.
SIT.
1Sit down!
Ga zitten !
Parliament will sit m August.
Het Parlement zal in Augustus zitting houden.
To sit in judgment on someone.
Een oordeel vellen over ieman<l ;
over iemands lot beslissen.
I am not going to be sat upon.
Tk laat me niet op mi.in (de)
kop zitten.
l shall make him sit up.
Ik zal hem mores leren.
He has three sittings in church.
Hij heeft drie plaatsen in de
kerk.
SLEEP.
I did not sleep a wink last
Ik. heb van nacht geen oog toenight.
gedaan.
SLEEVE.
He was laughing in his sleeve.
Hij lachte in zijn vuistje.
I believe he has got something
Ik geloo£, dat hij wat (iets) m
up his sleeve.
de zin hee£t.
SLIP.
There's many a slip 'twixt the
Roep niet "hei" voor je de brug
cup and the lip; do not halloo be- over bent.
fore you are out of the wood.
It was only a slip of the tongue
Ik heb me alleen ma:ar verspro(pen).
ken (verschreven).
We gave him the slip.
Wij ontglipten hem:
SMACK.
This artide smacks of conceit.
SMELL.
To smell a rat.

Dit artikel riekt naar verwaandheid (pedanterie).

I1ont ruiken; iets in de gaten
krijg-en; ergens de lucht (de
wind) van krijgen.
To smell of paraffin.
N aar petroleum ruiken.
I am afraid he has smelt out
Ik ben bang, dat hij achter het
the secret.
geheim is gekomen.
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SPADE.
'.l'o call a spade a spade.

llet kind bij ZIJn ware naam
noemen.

SPARE.
I should like to do it, but I
Ik zou het graag doen, maar ik
cannot spare the time.
heb er de tijd niet toe (voor); ik
heb er geen tijd voor.
Gan you spare this book for a
Kan u dit boek een paar dagen
few days?
rnissen?
Next year, if I am spared .. ._ ..
jaar, als ik geAanstaancle
spaard bliijf ..... .
He did not spare himself.
Hij ontzag zich niet.
We have enough and to spare.
We hebben genoeg en meer clan
genoeg (en te over).
Napoleon was not sparing of
Napoleon ontzag het leven van
the lives of his soldiers.
zijn soldaten niet.
In my spare time.
In mijn snipperuurtjes.
SPOIL.
Too many cooks spoil the broth.
Veel koks bederven de brei.
Spare the rod and spoil the
\Vie zijn kincleren lief heeft,
chrild.
kastijdt ze.
Een bedorven kind(je).
A spoilt child.
He was spoiling for a fight.
De handen ieukten hem om te
vechten.
·
De buit verdelen.
To divide the spoils.
SPOON.
Hij is een Zondagskind (geluksHe mas born with a silver spoon
in his mouth.
kind).
S'rAKE.
Our hanpiness is at stake.
To stake one's fortune.
STAND.
He stood us a capital dinner.
I cannot stand him.
He stands the climate very
well.
He is standing as a candidate
for Parliament.
He Rtands six feet in his socks.
I shall stand security for you.
He stands a good chanre of being aippointed.

Ons geluk staat op het spel.
Zijn vermogen op het spel zetten.
Hij trakteerde ons op een fijn
dinee.
l'k kan hem niet uitstaan; ik
kan hem niet luchten of zien.
Hij kan heel goed tegen het
klimaat.
Hij heeft zich kandidaat gesteld voor het Parlement.
Hij is zeR voet (lang).
Ik zal borg staan voor u.
Hij heeft een goede kans om
benoemd te warden.
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(Aan) een overweldigende overTo stand against ovel'whelming
macht bet hoofd bieden.
odds.
In het nauw (tot staan) ge"r·o stand at bay.
bracht zijn.
'Vij zullen je steunen; wij zulWe shall stand by you.
len je niet in de steek laten.
Ik zal niet werkeloos toezien,
I shall not quietly stand by an<l
suffer her rights to he trampled dat haar rechten met voeten wor<len getreden.
upon.
De omstanders; toeschouwers;
The bystanders.
de aan wezigen.
Lodewijk XI van Frankrijk
Lewis XI of France stood for
vertegenwoordigde het prinoipe
centralization of government.
van centralizatie van het bestuur.
l\I ijn haren rezen te berge.
My hair stood on end.
The money you inherited will
Het geld, <lat je geer£d hebt,
stand you in good stead.
zal je goed te stade(te pas)komen.
To stand in someone's light
Iemand in het licht staan
(fig.).
(fig.).
To stand in need 0£ something:
lets nodig hebben.
To stand in someone's way.
Iemand in de weg staan.
To stand in awe 0£.
Outzag hebben voor.
To stand on one's dignity.
Zijn waar<ligheid ophouden.
I do not stand on ceremony.
Ik ,gee:f niet om vormen ; ik
houd niet van komplimenten maken.
If all of you are in favour of it,
Als u er allen voor zijt, zal ik
I shall not stand out.
me niet apart houden.
That stands to reason.
Dat spreekt vanze1£.
Will you stand (as) godfather
Wil u peet zijn van mijn kind?
to my child?
\Vil u g'etuige zijn bij het dopen
Yan mijn kind?
'I'o stand up for one's TIQ'hts.
Zijn rechten handhaven.
They had a stand-UJp fight.
Ze werden handgemeen;
ze
gmgen elkaar te lij£.
He made a stand for the aboliHij vocht voor de a£schaffing
tion 0£ the monopoly.
van bet monopolie.
He has a good standing in l1is
Hij hee£t een goede naam rn
profession.
zijn vak.
A friendship of long standing.
Een vriendschap, die al lange
jaren duurt; een oude vriendsch:ap.
A standing joke.
Een telkens weer opkomende
grap (aardigheid).
To come to a stand-still.
Tot stilstand komen.
STEAL.
To Rteal a march on someone.

Iernanrl voor zijn; iemand de
loef afsteken ; te slim af zijn.

rJ'o steal into a l'OOm.
To do something by
(stealthily).

stealth

8TBED.
To lock the stable when
steed is stolen.

the

Een kamer binnensluipen.
lets ter sluik(s) (heimelik)
doen.
De put <lempen, wanneer
kal:f verdronken is.

het

STRIKE.
To strike the iron, while it is
Het ijzer smeden, wanneer het
hot.
heet is.
Munten slaau.
To strike coins.
Eeu vuurhoutje (lucifer) aanTo strike a match.
strijken.
He has struck oil this time
Ditmaal hee:ft hij een geluk(fig.).
kige vondst gedaan; ditmaal
heeft het geluk hem gediend.
To strike (work).
Het werk staken.
The strike, the striker.
De werkstaking; de werkstaker.
To strike root.
\:Vortel schieten.
De zeilen strijken (ook fig.).
To strike sail (alHo fig.).
Een goe<le koop sl uiten (doen).
To strike a bargain.
Het viel mij op, <lat hij zich een
It struck me that he was slightlv offended.
weilJig gekrenkt voelde.
De stoom boot stootte op een
· The steamer struck a rock.
rots.
He struck (a blow) at me.
Hij sloeg naar mij.
Suddenly the clear voices of
Plotseling vielen de heldere
stemmen van enig-e kinderen in.
some children struck in.
His cruelty struck terror into
Zijn >vreedheid boezemde de inwoners schrik (vrees) in.
the hearts of the inhabitants.
Van <1e lijst g-eschrapt warden.
To be struck off the list.
Ren woortl uitschrappen (door'fo strike out (1m1se) n word.
halen ).
Het orkest begon een ander
'fhr- band struck up another
<leuntje te spelen.
tune.
To strike up a friendship with
Vriim<lschap
sluiten
met
someone.
iemand.
Toen ik hem weer ontmoette,
When I met him a,gain I was
struck with his altered appear- werd ik getroffen door zijn veranderd voorkomen (uiterlik).
ance.
Door de bliksem getroffen.
Struck by lightning.
Een gelukje (een buitenkansje,
A stroke of good luck (a windfall).
een meevallertje).
Hoog bejaard (be<laag-d) zijn.
To be stricken in years.
Een armoeflig distrikt.
A poverty-stricken diRtrid.
Een sprekende (opvallende) geA striking resemblance.
lijkenis.
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SUBDUED.
De jongen kreeg een geducht
The boy got a severe scol<ling
and for a long time a£terwards he standje, en was een lange tijd
daarna no,g onder een hoe<lje te
was very subdued.
vangen.
SUBSURIBE.
Intekenen op een tijdschrift.
To subscribe to a perio<lical.
De intekenaar (abonnee\
de
The subscriber, the annual subj aarlikse inteken( ings )prijs (subscription.
skriptie).
Ik kan niet met uw verklaring
I cannot l:lubscribe to your
instemmen.
statement.
SUOUEED.
"\Vij zijn er niet ·in geslaagd
We did not succeed in persuad(het is ons niet gelukt) hem te
ing him.
overreden.
Wie heeft, (aan) die wordt geNothing succeeds like success.
geven.
Iemand (als koning enz.) opTo succeed to the throne.
volgen.
Ilij erfde ,,;ijn vaders bezittinHe succeeded to his father's
estate and ·position.
gen en positie.
Ik zal dat aan mijn opvolger
I shall leave that to my successor.
overlaten.
We have been very successful.
We hebben veel (groot) sukses
gehad.
Het was
een
welgeslaagd
It was a very successful evenavondje.
mg.
SUFFER.
We shall have to suffer for it
Wij ,,;ullen er voor moeten boe(to pay dearly for it).
ten (lijden); het zal ons duur te
st.a an komen.
To suffer -from an infectious
Aan een besmettelike ziekte
disease.
lijden.
He has suffered a good deal at
Hij heeft veel van zijn broers
the hands of his brothers.
te li.iden gehad.
Why did you suffer him to be
Waarom heb je toegelaten, dat
insulted P ·
hij beledigd werd P Waarom heb
je hem la ten beledigen P
I should not like to feel that I.
Ik zou niet graag het gevoel
am here on sufferance.
hebhen, dat ik hier maar bij de
gratie ben (met moeite geduld
word).
SUGGEST.
To suggest something; the sugleis aan de hand doen (in overgestion.
weging geven ; opperen) ; de
wenk (het voorstel).
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TAIL.
lk kan er geen touw aan vastI cannot make head or tail 0£
knopen, wat hij eigenlik bedoelt;
what he says.
ik kan niet wijs worden uit wat
hij zegt.
rr 0 t Ul'll tail.
Op de loop gaan ; zijn biezen
pakken; het hazepad kiezen.
TAKE.
'l'o take advantage of another's
(l!;en ongepast) gebruik maken
<lifficul ties.
van een anders moeilikheden.
To take aim at.
Mikken op; aanleggen op.
Take good care of your health.
Zorg goed voor je gezondheid.
You must take your chance.
.J e moet het maar eens wagen
(pro beren).
'l'o take someone's part.
Partij voor iemand kiezen.
To take effect.
In werking treden.
Ik teken protest aan tegen uw
I take exception to your words.
woorden.
To
take somethin,g in good
lets goed (slecht) opnemen.
(bad) part.
To take something amiss.
lets kwalik nemen.
I take that word to mean ..... .
Ik neem aan, clat d1at woord betekent ......
He took it as an insult.
Hij nam het als een belediging
on ; h ij beschou wde het (als) een
belediging.
Welke weg denkt u te volgen ?
What course do you propose to
take?
·
To take root.
W ortel schieten..
To take heart agiain.
Weer moed vatten.
To take pains.
Moeite doen; zich moeite getroosten (geven).
To take leave 0£.
A£scheicl nemen van.
To take breath.
Adem scheppen.
To take no notice 0£.
Geen acht slaan op; geen notitie nemen van.
Rehagen sche,..,nen in.
To take a delight in (to delight
in).
'ro take an oath.
Een eed zweren (afleggen).
To take a walk, a drive.
Een Wlandeling maken, een rit
(rijtoer) maken; gaan wandelen,
gaan rijden.
Plaats vinden.
To take place.
Ile took the hint.
Hij begreep me; hij snapte me.
Zij aardt n.aar haar moeder.
Hhe takes after her mother.
Ik houd je aan je woord.
I take you at your word.
De koe bij de horenR vatten.
To take the bull by the horns.
To take something for granted.
lets als uitgemaakt (als een
uitgemaakte zaak) beschouwen.
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He took us in.
She took it all in.
I take in several nerio<licals.

He took it into his hea<l ...
To take off (to mimic).
'The heat takes it out o.f you.
To take to drink.
He took the warning to heart.

Hij mun ans beet (be<lroog ons).
Jt,ij mun het alles voor goe<le
rnunt (zoete koek) aan.
Ik ben op verscheidene tij<lschriften ingeteken<l.
Hij kreeg het iu zijn hoofd ...
~\abootsen.

De hitte mat je a:f.
Aan de drank verslaafd raken.
Hij nam de waarschuwing ter
harte.
to
'l1 rek het je niet te zeer aan.

Do not take it too much
heart.
They took to their heels (zie :
tail).
He never took to that Rubject.
To take a fancy to
(something).

Aomeone

Zij kozen het hazepad.

Hij heeft !JOoit plezier gehad in
(hij heeft nooit euige neiging gevoeld voor) dat vak.
Zich aangetrokkeu gevoelen tot
iemand; zin. ( aardigheid) krijgen
in iets.
Al die erven (bouwpercelen)
zijn verkocht.
De wapene:n opvatten tegen.
Tk wil je tijd niet te veel in beslag nemen.
Die boekekasten beslaan te veel
rnimte (nemen te veel plaats in).
Hij gaat te veel in zichzelf op.

All those building plots have
been taken up.
·
'I'o take up arms against.
I do not want to take up too
much of your time.
Those bookcases take up too
much room.
He is too mucb taken up with
himseH.
To take up the n1dgels in deHd voor iemand opnemen ;
partij kiezen voor iemand.
fence of someone.
He took it upon himAel£ to alter
Hij matigde zich het recht aan
(hij nam de vrijheid) de gemaakte
the arrangements.
schikkin~en te veranderen.
To take too muf'h hay on your
'I\' veel l10oi op je vork nemen.
fork; to have too many irons in
the fire.
To be greatly taken with someErg ingenomen
z1Jn
met
one.
iemand.
Taking manners.
I nnemende manieren.

'l'ELL.
'I1o tell tales.
A tell-tale (tale-bearer).
'To telJ taleR ont ot school.
'l'o tell r;omeone's fortune.
A fortune-teller.

Klikken.
Een kliksp.aan.
Uit de school klappen.
IPmn1Hl dP toekomst yoorspellen.
Ren waarzegger.
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Not a sing le one was left to tell
the tale.
Every Rhot told.
Those twins are so much alike
that it is difficult to tell the one
from the other.
Those words will tell against
you.
In the long run the strain of
the work is bound to tell on his
health.
A telling Rpeech.

TETHER.
I have eome to the en<l of my
tether.
THINK.
I shall think about it.
To think of something.
·what do you think of these
pictures?
I am thinking of leaving town
:for a few days.
I cannot think of his name just
now.

Er hleef er geen een over om :le
rump te berichten.
Elk schot was raak.
Die tweelingen lijken zoveel op
elkaar, dat het moeilik is de een
van de antler te onderscheiden.
Die woorden zullen tegen u
pleiten.
Op de lange duur zal het ingespannen werk zijn gestel zeker
aanpakken (zijn gezondheid zekm·
henadelen).
Een pakkende (indrukwekkende1 rede.
Ik weet niets meer te zeggen
(schrijven); mijn stof is op.

Ik zal er eens over denken.
Aan iets denken.
Wat denk i e van deze sch ilderijen?
·
Ik denk p,r over voor een paar
clagen uit de stad te gaan.
Ik kan me zijn naam op het
ogen blik niet te binnen brengen
{kan...... niet op zijn naam komen).
I shall clo it to-morrow, if I
Ik zal het morgen doen, als ik
think of it.
er om denk (als ik het niet vergeet).
He thinks yery highly of you.
.J e staat hoog bij hem aangeschreven ; hij heeft een hoog
denkbeeld (idee) van je.
I thought to myself ..... .
Ik <lacht bij mijzelf ......
He thought fit to sign the docuHij heeft goedgevonclen bet
ment without consulting us.
stuk te ondertekenen, zonder ons
te raadplegen.
THROW.
People that live in glass houses
\Vie zelf zwak staat, moet zich
should not throw stones.
niet bloot geven door anderen aan
te vallen.
'ro throw stones at someone.
Iemand met stenen werpen
(gooien).
Do not throw yourself away.
Gooi (werp) j e zelf niet weg.
To throw down the gauntlet.
Iemand de handschoen toewerpeu; iemand uitdagen.
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He threw (cast) it up against
Hij wierp het mij voor de vQeme; he cast it in my teeth.
ten ; hij verweet het mij ; ·hij
maakte mij er een verwijt van.
That sonata thTew him into
Die sonate bracht hem in verraptures.
voermg.
His younger rival threw (cast)
Zijn jongere mededinger stelde
him into the shade.
hem in de schaduw.
Een slechte gewoonte (een lasTo throw off a ba<l habit (a
troublesome person).
tiQ' mens) van zich afschudden.
We have thrown him over.
Wij hebben hem laten schieten
(links laten liggen).
He threw out a very good sugIlij deed een heel goed idee aan
<le hand.
gestion.
To throw out a mot~on.
Een motie verwerpen.
To throw up the sponge.
Het bijltje er bij neerleggen;
het opgeven.
Die wijze raad was aan hem
That sound advice was throwa
away on him.
verspild (verkwist).
'l'o overthrow a prince.
Een vorst van de troon stoten.
TIME.
To time a race.
Procrastination is the thief of
time.
Time and tide wait :for no man.

Tijd opnemen bij een wedstrijd.
Van uitstel komt afstel.

De tijd schikt zich niet naar
ons; bet tij wacht naar niemand.
A. stitch in time saves nine.
Wie tijdig maatregelen neemt,
bespaart !ilich veel moeite in de
toekomst (voor later).
Time will tell.
De tijd zal het leren.
In less than no time (in the
In een oogwenk ; in minder dan
twinkling of an eye).
geen tijd; in een ommezien.
From time immemorial.
:Sedert on beugelike tijden.
In the nick of time.
Op het juiste ogenblik; ter
rechter tijd.
In time.
Bijtijds; op tijd.
In time to come; in the course
Mettertijd.
of time.
Time hangs heavily on my
De tijd valt me lang.
hands.
To keep time.
Maat houden.
This watch is a splendid timeDit horloge loopt uitstekend.
keeper.
To kill the time.
De tijd korten (doden).
By that time I shall be back
"I''egen die tijd zal ik terug zijn.
Ily this time he mmit have reTiij moet nu mijn brief ontvanceived my letter.
grn hebben.
We had a very pleasant time.
We hebben ons goed geamuseerd.
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In de goede oude tijd.
In the good old times.
Rr was eens ...... ; er was ereis.*
Once upon a time there w.as ...
~ u e11 Jnn; va11 tijd tot iijd.
At times; from time to time.
Hoe laat is het?
What time is it?
Voorlopig.
F.or the time being.
'I'egelijkertijd; terzelfder tijd.
At the same time.
Vijf rnaal (keer).
Five times.
Menigmaal.
~Iany a time.
Drie tegelijk.
T'hree at a time.
~let versnelde pas (in de loopTo march at quick time (at
pas) marcheren.
clouble f]Uick time).
De romlter van werkzaamheden.
The time-table.
Het spoorwegboekje.
Railway time-table.
Een eerbiedwaardige gewoonte.
A time-honoured custom.
Een tijdige waarschuwing.
A timely warning.
N .B. t~mporary: tijdelik (in
gewone zm).
The temporal and spiritual powers: de tij<lelike en geestelikP
inachten.
To extemporize : voor de vuist
spreken ; improviseren.
TIT.
Tit for tat.

Leer om leer.

TOTTCH.
It was touch and go.
You cannot touch him.
His words touched me to the
ouick.
'_ A tour hing story.
To touch at a port.
The speaker briefly touched upon the strained relations prevatling betw.een the two countries.
To tourh up a photograph.
To be in tou<'h with someone.
To get (come) into touch· with.
To nut thf' finishing touch to a
statue.
Therf' was iust a touch of sadneRs (tempprf in hiR wordR.

Het was op het kantje (randje)
af; het was OD bet nippertje.
Hij is buiten je bereik; je hebt
geen macht over hem.
Zi in woorden troffen rnij diep
(in de hoogste mate).
Een roerend ( aandoenJik) verhaal.
Een haven aandoen.
De spreker stipte (roerde) in
bet kort de gespannen verhouding
aan, die tusRen de twee landen bestond.
Een fotogTafie hijwerken.
Voeling houden met iemand.
Voeling krijgen met.
De laatste hand leggen aan een
standbeel<l.
Er was een zweem van droefheiil (drift) in ZlJTI toon.

* Ereis=een reis=een keer.
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She plays the piano very well
Zij speelt heel goed piano, en
and has a nice touch.
hecft ceu mooie aanslag.
He is very touchy.
Hij is heel gauw op zijn teentjes (toontjes) getrapt (is licht geraakt).
A touch-stone.
Een toetssteen.
A touch-me-not.
Een kruidje-roer-me-niet.
TRADE.
To trade in :furs.
He traded on their ignorance.

In bont handelen.
Hij maakte ge brnik van (deed
z'ijn voordeel met) hun onwetenrlheid (onkunde).
He is a Jack-of-all-trades arnl
Hij is een man van twaalf ama master of none.
bachten en dertien ongelukken.
He is a tailor by trade.
Hij is een kleermaker van zijn
ambacht (van beroep).
A tradesman.
Een ambacbtsman, een han<lelsman.
They carry on an extensive
Zij drijven een uitgebreide hantrade with South America.
del ~net Zuid Amerika.
The Trade Unions.
De Vakverenigingen.
The trade winds.
De passaatwinden.
The trade-mark.
Het 11andelsmerk.
A trading vessel (merchantEm koopvaardijschip.
man).
·TRY.
To try a prisoner; the trial.
Een gevangene verhoren; het
verhoor.
To be on trial.
Een proeftijcl doormaken.
He has been sorely tried.
Hij is zwaar beproefd.
Many and sore trials.
Vele, zware 'beproevingen.
Reading by candle-light is very
Lezen bij kaarslicht spant Je
og-en in (vermoeit de ogen).
trying to the eyes.
.
I sha 11 try my hand at repairIk zal. eens proberen, of ik <le
ing the bicycle.
fiets kan repareren (hers tell en).
To try on a coat.
Een jas aanpassen.
Probeer bet niet met mij !
Do not try it on with me!

TRUMPET.
He always blows his
trumpet.

own

Hij trompet altijd zijn eigen
lo£; hij bazuint altiid z1Jn eigen
lo£ uit.
·

TURN.
He turned a deaf ear to our enHij wilde niet naar onze smeektreaties.
beclen lui steren. *
* VgJ. <le uitarukking: OnR voorstel beviel hem wel (niet); hij h:.td er wel oren
naar (hij had er gem1 oren naar).
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De melk werd :rnur.
Hij \'ertrok geen spier (van zijn
gelaat).
'l'o turn as pale as death (aH
io bleek als een doek worden ;
doodsbleek worden.
white as a sheet).
To turn one's attention to
Zijn aandacht vestigen op iets.
something.
To turn tail (zie tail).
De bor<ljes zijn verhangen.
The tables are turned.
That will turn the srale.
Dat zal de doorslag geven.
He iwver turned any beggar
Hij lwrft nooit een be<lelaar
away from his door empty-hand- met lege hauden yau zijn deur
ed.
weg-gezonden.
'110 turn upside down (topsy
Onclenite boven keren.
turvy).
Het wordt laat, we moe.sten
It iK getting late, we had better turn in.
maar naar binnen (naar bed)
gaan.
\Vl1Pre do WP turn off?
\Vaar moeten we afslaan (ai'clraaien ?)
To turn off (on) the hip.
De kraan <lirbt (open) draaien.
He turned it off "·ith a joke.
Hij rn:rnkte er zich met etm
grap (van) af.
Alles hangt van uw beslisRing
RYerything' tunrn on your deria£.
RlOU.
ThP ronvPnnti011 nlways turn~
Het gesprPk draait altijd om
on thP same topie.
(loopt altiirl over) hetzelfde on~
flprwerp.
The Rperulation did uot turn
De Rpckul a tie viel niet uit, zoout as we expede<l.
a l R wi j verwachtten.
He waR turned out of offire.
Hij werrl nit zijn ambt ontslagen.
To turn inside out.
HinnenstP buiten keren.
To turn one'R back on someone.
Iemau<l de rug toedraaien.
To turn over a new leaf.
Beu nieuw blaadie omslaan
( omkeren); zijn leven . verbeteren.
T tnrnPd it over (revolve<l it) ~n
Ik heb het zorgvul<lig overwornv mind.
gen; ik heb het van alle kanten
bekeken.
He turnerl up his noRe at it.
Hij haalde (frok) er <le neus
The milk turned Flour.
He never turned a hair.

Y001' Op.

"'Wb;\· <lirl ;\'On not turu up?

"\V aarorn hen je niet vernchenen
(gekomen)?
Let UR wait until ROmething
Luten we wachten, totdat tr
suitable turnR up.
zicl1 iets gesr hikts voordoet.
\Vhen I said that, lw R:1Vngely
Toe11 ik dat zei, keerdc hij zic11
turned upon, me.
woedend naar mij toe (viel hij mij
woPdend aan).
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He suddenly turned round arnl
Opeens draaide hij om als een
became most affable.
blad aan een boom, en werd allerminzaamst.
To turn to account (advantage).
Profijt trekken van.
It's a long lane that has no
Na regen komt zonneschijn;
turning (every cloud has its silver (all es hee-ft zijn goede zijd e).
lining).
One good turn deserves anDe ene clienst is de andere
other.
waarcl.
He has a decided turn for
Hij bee-ft beslist aanleg voor
mathematics
wiskunde.
Who.se turn is it to play?
Wiens beurt is het om te spelen?
In turn.
Om beurten.
4 turn-coat.
Een windhaan 'weerhaan).
A turn-key.
Een cipier.
A turning point.
Een keerpunt.
I wish you many happy returns
Ik wens je geluk (feliciteer je)
0£ the day.
met je verja.ardag.
By return 0£ post.
Per ommegaande.
VENGEANCE.
Now you are exaggerating with
Nu hen je aan het overdrijven,
a vengeance.
dat het een aard heeit.
VERY.
On the very day 0£ his death.
.Tuist op zijn ster£dag.
' That is the very remark that [
Dat is (precies) dezel£de opmer
made some time ago.
king-, die ik kort geleden maakte.
That is the veriest nonsense.
Dat is de grootste onzin.
You
volens.

VOLE NS.
will have to go

nolens

Goedschiks 0£ kwaadschiks, Jt'
moet gaan.

WAKE(N).
Kindly waken me to-morrow aL
"\V ees zo goed mij morgen om
6 o'clock.
zes uur te wekken (roepen, wakker te maken).
The election awakened great
De verkiezing wekte* in het geinterest throughout the country. hele land grote belangstelling
(op).
He woke up (awoke) with a
Hij schrok w.akker. (Hij wer<l
start.
met schrik wakker).
To be awake.
Wakker zijn.
To be fully awake (alive) to the
Zich de ernst van de toestand
seriousness 0£ the situation.
ten volle bewust zijn.
jn

* "Opwekken" wordt altijd fig. gebruikt; "wekken" meestal=wakker maken,
letterlike zin.

Hil

A wide-awake fellow.

Een man, <lif' z1Jn ogen goed
open heeft.
In het zag van cen schip.
In the wake of a vessel.
De oorlog sleepte vele, zwarl'l
In the wake of the war followed many and dire cal.amities, (the rampen na zich.
war brought ...... in its train).
WANT.
Waste not, want not; wilful
Zuinigheicl met vlijt bouwt huiwaste makeR woeful want.
zen als kastelen; wie 't kleine
niet eert, is 't grote niet weerd
(waarcl).
I want some assistance (I am in
Ik heb hulp nodig.
want of ... ).
Nothing is wanting to my hapRr ont breekt niets aan mijll" ge11iness.
luk.
· He is not wan ting in ability.
Ilij is bekwaam genoeg; het
onthreekt hem niet aan bekwa.amh0id.
He was weighed in the balance
Hij iR gpwogen en te licht beand found wanting.
von<len.
·wil je ·een booclschap voor mij
I want you to deliver a message
oyerbrengen (doen)?
for me.
For want of something better.
eit gebrek aan (iets) beter(s).
To die of want.
Yan gebrek omkomen.
Hij heeft slechts weinige beHe has but few wants.
hoe£ten.
WANTON.
What a wan ton destruction
Wat een baldadige (moedwillige) verwoesting ! Wat een van(what a vandalism).
dalisme !
He grew wanton through his
Zijn voorspoed maakte hem
overmoedig.
prosperity.
WATER.
Still waters run deep.

fltille waters hebben
diepe
gronden.
.Te hebt je in een wespenest geYou have ,got ·yoursel:f into hot
stoken
(in moeilikheden gewater.
bracht).
WH.b}EL.
We must put our shoulders to
We moeten de handen uit .le
mouw steken·; we moeten (on"l)
the wheel.
fl ink aan pakken.
To put a spoke in the wheel.
Een Rpaak in het wiel steken.
He realized that he was only
Hij beRefte, dat hij maar het
vijfde wiel aan de wagen was.
a fifth wheel to the coach.
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To be broken on the wheel.
A. wheel-barrow.

Geradbraakt worden.
Een kruiwagen. *

WIND.
Een ongeluk** voor de een is
It's an ill wind that blows nobody good.
dikwels een geluk voor de andere.
That shows what way the wind
Dat toont, uit welke hoek de
blows.
wind waait.
He is very long-winded.
Hij is erg langdradig (lang van
sto:f).
To get wind o:f something (to
lets in de gaten krijgen ; ersmell a rat).
.gens lucht van krijgen (lont ruiken).
WORD.
:By word o:f mouth.
Mondeling.
A word to the wise suffices.
Een goed verstaander heeft
maar een hal:f woord nodig {heeft
aan ...... genoeg).
I shall send you word.
Ile zal het je laten weten.
I left word with my servant to
Ik heb een boodschap bij de
have the letter posted.
meid achtergelaten om de brief
naar de post te laten brengen.
'rake my word :for it.
J e kunt er op aan.
WORLD.
The world and his wife have
Jan en alleman*H (iedereen
been invited.
zonder onderscheid) is uitgenodigd.
WORTH.
It is not worth while.
Het is niet de moeite waard.
That village is worth visiting.
Dat dorp is een bezoek waard.
The game is not worth the
De kool is het sop niet waard.
candle.
* "Kruiwagen," fig. gebruikt-a friend at court; b.v. Als hij geen kruiwagens
gehad had, zou hij niet benoemd zijn.
** Een sterkere uitdrukking voor hetzelfde begrip is: "De(n) een z'n dood is
de(n) ander z'n brood."
*** Tom, Dick and Harry-Jan Rap en zijn maat.

enH.ele J-loofdzaH.en der SpraaH.Runst.
HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD.
A.-HET GESLACHT.

In de Vereenvoudigde Schrijftaal wordt geen onderscheid gPmaakt
tussen woorden van het mannelik en vrouwelik geslacht, tenzij bij
verwijzing naar mannelike en vrouwelike wezens.
Het bepalend lidwoord voor beide geslachten is in alle naamvallen
de, voor het onzijdig enk. het.
Ter verwijzing naar de-woorden, die zaken aanduiden, wordt meestul
het voornaamwoord van het mnl. gebruikt, b.v.:
Ken je die stad ?-Neen, ik heb hem nooit bezocht (of: die heh ik
nooit bezocht).
Naar het geslacht hebben de volgende woorden verschillende betekenis:
De aas (in 't kaartspel).
H et aas (de kreng).
blik-glance.
blik-tin.
buis-coat.
buis-tube.
fortuin (het vermogen ).
fortuin (gel uksgodin ).
• hof-1. vorstelik hof.
hof (tuin).
2. gerechtshof.
maal (maaltijd).
maal (keer ).
pad-toad.
pad (voetpad).
patroon-1. employer.
patroon-pattern.
2. cartridge.
punt-1. in de wiskunde.
punt-1. spits.
2. punt van bespreking.
2. leesteken.
3. een bepaald punt van
plaats of tijd.
4. punt voor een eksamen (mark).
Schrift (de Heilige Schrift).
schrift-1. handwriting.
2. exercise-book.
slag-1. blow, stroke.
slag-1. soort (minachtend).
2. battle (veldslag).
2. vogelknip (trap).
3. knack.
stof-material.
stof-dust.
veer-feather.
veer-ferry.
vlek-stain.
vlek (een groot dorp).
want (grove handschoen).
want-rigging.
B.-VERBUIGING.

Vroeger onderscheidde men een sterke en een zwakke verbuiging.
Het kenmerk van de eerste was des, van de tweede de (e)n, in de genitief mnl. en onz. enk., b. v.: boom, booms; boek, boeks; vorst, vorsten;
hart, harten.
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In de V ereenvoudigde Schrijftaal komt deze uitgang der ster ke en
zwakke verbuiging weinig of niet meer voor, behalve in enkele staande
uitdrukkingen en zinswendingen. De gen. wordt nu met IJCtn, de datief
met aan of voor omschreven.
Eigennamen vormen nog dikwels de gen. ops. Wanneer ze op een s
of x uitgaan, krijgen ze de 'lpostrofe of de omschrijving met van. Ook
vrl. persoonsnamen kunnen hun gen. op een s vormen, b.v.: Jans boek;
Frans' hoed; moeders kind; tantes kamer.
In de alledaagse taal komt ook voor: z'n (zijn), of d'r ('r) (haar),
achter de pei:soonsnaam geplaatst: Jan z'n hoed; Dora d'r ('r) hoed; de
boer z'n vee.
Uitdrukkingen, waarin de onde gen. s of de oude dat. e nog voorkomt, zijn:

Genitief:
•In Godes vrees te leven; de heer des hnizes; de dood des kruises;
de werken des geestes; de begeerlikheid des vleses; destijds (at that
time); de vragen des tijds; de tand des tijds; de geest des tijds; een
teken .des tijds; op straffe des doods; een kind des doods; zijns weegs
(uit: weges) gaan; dPs daags nit: dages) ; slaags raken ; des nachts
('s nachts):

Datief:
Bij monde van; te velde; ten huize van; van goeden huize; ten tij<le
van; ten do<le (opgeschreven zijn); ten bate van; ten Pigen hate; ten
behoeve van; ten gnnste van; ten dienste van; heden ten dage; toen ter
tijd(e); Gode (zij dank); in (den) g€moede; naar den vlese; te berge
(rijzen); ten getale van; onder ede; <len lande (bewezen diensten); hier
te. lande; met al de(n) aanklev!:J van dien (with all that appertains
thereto); ten dele; in genen dele; ten voordele van; ten bewijze; nit
dien hoofde (for that reason); in koelen bloede; van koninkliken bloede;
(prinsen) van den bloede; om den brode; om den gelove; in den vreemde;
ten slotte; ten einde; ten enen male (entirely).
Van sommige zwakke zelfst. nmw. komt de gen. op en nog in enkele
uitdrukkingen voor, vooral in verheven stijl, b.v. : 's mensen lot,
's pansen onfeilbaarheid; de lof des Heren; 's prinsen leven; 's graven
heerlikheid; de wijsheid des harten.

Meervoudsvorming.
De meervcudsuitgangen der zelfst-. nmw. zijn tegenwoordig:

f!,

en(n), eren.*'
Van sommige woorden komt een dubbel mrv. voor, met verschil van
betekenis:
heidens (zigeuners).
heidonen-heathen.
hemels-testers of beds, canopies.
hemelen (het uitspansel).
knechts (bedienden).
knechten (slaven, krijgsvolk).
letters (van 't alfabet).
letteren-1. letterkunde.
2. brief.

* Eren is eigenlik een dubbele mrvsuitgang: de oude vorm er + en.
kindermeid, hoenderhok.

V gl.
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middels (van 't lichaam).

middelen-1. means.
2. money(geldmiddelen ).
tafels-tables.
tafelen ( der wet).
vaders-fathers.
vaderen (voorouders).
benen-legs.
beenderen-bones.
kleden-1. carpets (b.v.vloerkleden). klederen (kleren )-clothes.
2. cloths (b.Y. tafelkleden).
bladen"' (van een boek, tafel of bladeren (van een plant of boom).
schaar).
N.B.-Het lid:
lidmaten (leden van een kerk- leden-1. members of any society.
genootschap; enk. ook wel: ·
2. limbs.
lidmaat).
ledematen-limbs.
Biezondere meervoudsvormen zijn:
Lendenen (lende), redenen (van de rede - speech) alleen in samenstellingen,t b.v. : lijkredenen, leerredenen (anders : redevoeringen) ;
vlooien (vlo), koeien (koe); kleinodieen (kleinood); sieradieen (sieraad;
ook sieraden); smeden of smids (smid); gelederen (van een leger) van
gelid.
Zeifst. nmw. samengesteld met man, die een beroep of ambt aanduiden, vormen hun mrv. op lieden (soms lui): timmerman-timmerlieden; staatsman-staatslieden; werkman-werklieden; ook: landsman
( =landgenoot)-landslieden; landman-landlieden.:j:
Maar: Muzelman-Muzelmannen; N'oorman-Noormannen; vgl. ook:
blindemannen, driemannen (triumvirs) enz.
Vreemde woorden, die uitgaan op a, o, u, eau, vormen hun mrv. op
's: sofa's, aria's, paria's; motto's, buro's of bureau's; menu's, paraplu's;
plateau's.
Echte nederlandse woorden op a hebben in 't mrv. aas: ra (yard of
a mast)-raas; vla (custard)-vlaas; ega (spouse)-egaas.
Bij sommige woorden werd oudtijds het enk. voor 't mrv. gebruikt,
of het mrv. zonder uitgang gevormd, zoals nu nog blijkt uit: tien man
(voor: mannen), om vijf uur (voor: uren), op de been, onder de voet.
N.B.-In "een pak slaag" staat "slaag" voor de oude mrvsvorm:
slage.

HET 'LIDWOORD.
Evenals bij de zelfst. nmw. wordt de oude verbuiging, behalve in
enkele uitdrukkingen, weinig meer gebruikt. De gen. vrl. enk. en de
gen. mrv. komen nog 't meest voor, b.v.: de emancipatie der vrouw, de
rechten der arbeiders.
De staande uitdrukkingen, waarin de oude kasusuitgangen van 't
lidwoord voorkomen, zijn grotendeels vermeld bij de oude kasusuit-

* Dit verschil wordt niet altijd in 't oog gehouden. Men spreekt wel van de
·' bladen" van een boom.
t '' Redenen," niet in samims~ellingen, is 't mrv. van: reden-reason, cause.
t Vgl. ook "het stadshuis "-house in town; "het stadhuis "-Town-Hall.
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gangen der zelfst. nmw. Vgl. nog: inderdaad; indertijd; mettertijd;
toentertijd(e);* ter dood brengen; ter nagedachtenis van; ter dege; in der
eeuwigheid niet; ter hand stellen; ter gelegenheid van; ter zake; ter
aanduiding van ; metterwoon; metterdaad; uitermate.
\Ook wordt de n dikwels in de akk. en dat. gebruikt welluidendbeihmialve (voor klinkers en voor een d), b.v.: uit den aard der zaak;
tegen den avond; in den aap (gelogeercl); onder den duim; voor den
dag; aan den dijk; van den dam; uit den dienst; in den regel; op den

_ cluurJ
HET VOORNAAMWOORD.
A..-HET PERSOONLIK VOORNAAMWOORD.

De genitiefvormen: mijns, mijner; uws, uwer; zijns, zijner; haars,
harer (enk. en mrv.); ons, onzer; buns, hunner, komen nog slechts in
biezondere uitdrukkingen voor.
De sterke vormen op s worden gebruikt met "om ... wil " en ~· gelijke," b.v. : mijns gelijke, om zijns (huns) zelfs wil.
De zwakke
vormen op er staan, in verheven stijl, bij sommige werkwoord1m en als
partitieve gen., b.v. : Enkelen bunner ; gedenk mijner; erbarm ( ontferm) U zijner. De gewone konstruktie is met een voorzetsel: Denk
aan mij; erbarm U over hem.
Er is een oude gen. mrv., vooral partitief gebruikt, b.v.: Hoeveel
paarden heb je? Ik heb er zes.
Het voornmw. U wordt in 't enk. gevolgd door de 3de of 2de persoon van 't werkwoord: U heeft (hebt) het niet gezien. In bet mrv.
staat alti:jd de 2de pers.: U zijt (nooit: zijn) uitgenodigd. Ter vermijding van deze 2de pers. mrv. wordt dikwels het enk. gebruikt, zelfs ter
aanduiding van meerdere personen: Heren Rechters, U heeft de getuige
gehoord.
In gemeenzame stijl wordt als voornmw. van de 2de pers. gebruikt:
enk. ji,j of je ( dat. en akk. jou of je); mrv. jelui of jullie, in alle naamvallen. Op jij volgt Je 2de pers. enk ..van het ww. t A.ls het ww. voorafgaat, valt de t weg, b.v.: je leest, gaat; maar: lees, ga je? Najullie staat
meestal de 3de pers. mrv.: jullie lezen, gaan jullie?
Ter aanduiding van versonen, moet onderticheid gemaakt worden
tussen hen, akk. en hun, dat. in de 3de pers. mnl. mrv. In beide naamvallen kan ook ze (evenals in 't vrl. enk,. en mrv.) gebezigd worden: Ik
heb hen (ze), baar (ze) nooit ontmoet. Heb je het hun (ze), baar (ze)
gegeven?
Maar dikwels wordt ze vermeden na voorzetsels: Ik heb op hen
(baar) gerekend.
Ter aanduiding van zaken wordt in de dat. en akk. altijd ze gebruikt,
maar met voorzetsels moet ze vervangen worden door het bijwoord
duar (er).
Ik heb ze verkocht en er tien pond voor gekregen.
*In deze, en dergeliike vormen staan ter en ten voor: te der en te den. Vele
preposities regeerden vroeger de datief.
t Jij (je) met 't enk. van 't ww. wordt ook gebruikt ter aanduiding van mcerdere
person en.
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B.

HET AANWIJZEND VOORNA.AMWOORD.

De voornaamste aanwijzende voornmw. zijn: deze, die, gene, degene,
diegene, dezelfde, zodanig, dusdanig, zulk. De vorm van de nom. wordt
voor alle naamvallen gebruikt (gen. en dat. omschreven door voorzetsels),
behalve in enkele uitdrukkingen, als: in dier voege; te dier, of dezer
plaats~; met dien verstande; uit dien hoofde; de 20ste dezer; bij dezen
(meld ik u); dientengevolge; mitsdien, naardien; bovendien; buitendien;
brengen dezes (bearer).
Des ender zijn oude genitiefvormen voor di ens en dier in: deskundig;
deswege; desniettemin; desverkiezend; desgevraagd; desondanks; desnoods; derhalve; dermate; dergelijk; (wat) dies (meer zij) ..
In plaats van dit en dat, voorafgegaan door voorzetsel~, moeten altijd
de bijwoorden hier en daar* gebruikt worden, b.v.: hiermee (voor: met
dit), hiertoe (voor: tot dit), d.aarvoor (voor: voor dat).
Wanneer deze en gene zelfstandig staan en in 't mrv. op personen
zien, krijgen ze altijd de uitgang n, b.v. : dezen keuren het af, genen
keuren het goed. Evenzo ook: degenen, dezulken, dezelfden.
N.B.-He who says so=Hij t_degene), die dat zegt.
They (those) who act thus=Zt.f (degenen), die zo handelen.
That which=dat, wat, of hetgeen.
Het voornmw. zulk blijft onverbogen, als 't door het onbep. lidwoord gevolgd wordt; anders krijgt het een e, behalve in 't onz. enk.,
b.v.: zulk een (zo 'n) handeling; zulke wijn; zulk water.
De oude vorm zulks (zelfst.) komt somtijds voor: Als je er op aandringt, zal ik zulks doen.
j}

0.

HET VRAGEND VOORNi\MWOORD.

Het zelfst. vragende voornmw. is: wie, wat.
De gen. wiens en wier worden dikwels vervangen door de vorm :
van wie, b.v.: Van wie zijn die handschoenen?=Wiens (wier) handschoenen zijn dat? In de omgangstaal bezigt men veelal in 't enk. wie
z'n (mnl.) en wie 'r, wie d'r (vrl.), in 't mrv. wie hun: Wie hun schapen
zijn dit? Wie d'r ('r) schrift ligt daar op tafol?
Een oude gen. van wat is wes, nog over in: weshalve, weswege.
Bijvoeglike vragende voornmw. zijn: welke (welk), hoedanig (e),
wat voor ( een ).
Voor persoonsnamen heeft 't mnl. de sterke vorm: welk, wanneer
naar de hoedanigheid wordt gevraagu, anders: welke, b.v.:
Welk geleerde zou zulk een theorie verkondigen?=wat voor een
geleerde?
/} (J
Welke geleerde=wie?
f'.iJf\

D.

HET BETREKKELIK VOORNAAMWOORD.

De betrekkelike voornmw. zijn: die (wie), dat, en welke, hetwelk.
Als gen. ter verwijzing naar personen, wordt in het enk. wiens of wier, in
't mrv. wier gP.bruikt, of volgeus de Vereenvoudigde Schrijftaal:
(a) die z'n en die d'r ('r) (enk.), die hun (mrv.).

* Zonder nadruk wordt voor " daar" de enklitiese vorm " er" gebruikt,
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(b) de prep. van met het betrekk. voornmw. (van wie de ... ).
(c) het pron. bijwoord (waarva11 de ... ).

De man,

De vrouw,

De rnensen,

wiens vrouw
die z'n vrouw
van wie de vrouw } onlang' ovedoden ;,,
waarvan de vrouw
wier kind
die d'r ('r) kind
van wie het kind
waarvan het kind

l
l
{

wier leven
die hun leven
. h e t 1even
van wie

}
op het spel staat.

waarvan het leven
Na voorzetsels gebruikt men altijd wie, in plaats van die.
Wanneer het voornmw. op zaken terugwijst, en door een voorzetsel
wordt voorafgegaan, wordt altijd het bijw. waar gebezigd, dikwels ook
bij personen, b.v.:
De boeken, waarover* ik je sprak.
De mensen, waaraan (aan wie) je dacht.
Als bet antecedent verzwegen is, staan wie en wat voor: alwie en
alwat, en wordt de hoofdzin door de betrekkelike zin voorafgegaan:
W1:e dat niet ziet, is blind.
Wie, wat en welke, versterkt door ook zijn onbepaalde voornmw.,
en leiden toegevende zinnen in: Wie dat ook zegt, het kan niet waar zijn.
N.B.-Na zulk een onbepaald toegevende zin volgt de normale
woordorde in de hoofdzin (zie: Woordorde).
Wat, in plaats van dat, moet als onz. betrekk. voornmw. gebruikt
worden na: al, alles, datgene, dat.
N. 8.-Hetgeen sluit tegenwoordig het antecedent en betrekk. voornmw. in; dus=dat, wat.
Wanneer het betrekk. voornmw. op een gehele zin terugwijst, wordt
wat, of hetgPen gebruikt (Latijn: id quod):
Ik heb de hele morgen in de regen gelopen, wat (hetgeen) mij een
zware verkoudheid op de hals heeft gehaald,
4._

I

J::IET BIJVOEGLIK NAAMWOORD.
Het bijvoeglik nmw. wordt alleen vcrbogen, als het attributief staat,
niet als predikaat.
In de Vereenvoudigde Schrijftaal gelden de volgende regels:

* Konstrukties als: "Het boek vele bladzijden waarvan ik van buiten ken," zijn
af te keuren. Men moet zeggen: •· Het boek, waarvan ik vele bladzijden van
buiten ken."
Als er een voorzetsel bij staat, is de eerstgenoemde konstruktie wel geoorloofd
b.v.: "De bergen op de toppen waarvan altijd sneeuw ligt" (-de bergen, op·welke;
toppen ... ).
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Enkelvuud.
I. Een bijvoeglik naamwoord, door geen li:dwourd of vuornaamwourd
voorafgegaan, beeft de uitgang: e in alle naamvallen, als er een
de-woord op volgt, anders geen uitgang: goede wijn, goed bier.
II. Een bijvoeglik n amwoord, voorafgegaan door bet /Jepalend lidwoord, krijgt in 't mnl. a1tijd, in 't onz. nagenoeg altijd, de' uitgang: e, de grote tuin; bet moeilike werk.
III. Voorafgegaan door een bezittelik vnmw. heeft het bijv. nmw. voor
de-woorden een e, voor het-wourden blijft het onverbogen: mijn
(onze) oude grootvader; uw (ons) moeilik werk.
N.B.-Gewoonlik neemt men een verschil van betekenis aan tussen
de verbogen en de onverbogen vorm van 't atljekt. bij het-wuorden na
bezitt. voornmw.: mijn bruin paard-mijn paard, dat bruin is.
,, bruine ,, -een van mijn paarden, dat bruin is, en zich
daardoor.van de andere onderscheidt.
IV. Een bijvoegl. nm w., voorafgegaan door Pen, ,qeen, enig, menig,
iedm·, Pllc, zeker, welk, en gevolgd door een het-wuord heeft geen
uitgang: geen (elk) goedkoop boek.
V. JiJen bijvoegl. nmw., voorafgegaan door: een, geen, em:g, menig,
ieder, elk, zeker, welk, en gevolgd door een de-woord heeft de
uitgang: e. Bij mannelike persoonsnamen evenwel valt de e
gewoonlik weg: geen (elke, zekere) grote tuin; elke werkzame
vrouw; maar gewoonlik: ieder dapper soldaat; menig bekwaam
scbrijver.
N.B.-Bij persoonsnamen, die een beroep, of waardigbeid aanduiden,
kan bet wegvallen van de e in 't adjekt. een verschil van betekenis te
kennen geven :
een goed werkman-een werkman, die goed in zijn vak is.
,, goede
,,
,,
,,
die als mens goPd is.
,, oud soldaat-die al lang soldaat is (a vetE>ran).
,, oude ,, -die een oud man is.
Oud, met bet substantief samengesteld=gewezen (former): een oudsoldaat, een oudminister, een &udburgemeester.
Meervoud.
Het bijvoegl. nmw. krijgt in 't meervoud altijd de uitgang: e.
N.B.-Adjektieven, die zelfstandig gebruikt worden, en personen
aanduiden, krijgen de uitgang: en, rijken en armen; velen; weinige'1;
all en.
Onverbu,qcn blijven, zowel in 't enk. als in 't mrv.:
1. Stoffelike adjektieven op en: het gouden kalf.
2. Plaatsnamen op er: U.e Rotterdarnmer Koerant.
3. Recbter en linker.
4. Gewoonlik ook: meerlettergrepige adjekt. op en en er: de
afgelegen buitenplaats; een harteliker ontvangst.
Vroeger onderscheidde men, evenals bij de zelfst. nmw. een sterke
en een zwakke verbuiging.
De oude vormPn van de sterke verbuiging zijn nog bewaard
g:eb!_even in de volgentle uitdrukkingen (~le zijn reeds bij de oude
kasusuitgangen der zelfst. nmw. opgegeven;~
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Gen. Jfnl. en Onz. enk.
op: s.
goedsmoeds.
goedschiks.
kwaadschiks.
blootsvoets.
blootshoofds.
voetstoots.
zijns weegs.
mijns inziens.
veelszins.
enigszins.
geenszins.
alleszins.
anderszins.
rechtstreeks.

Gen. Vrl. enk. op: er. Dat. Mnl. en Onz. enk.
op: en.
langzamer hand.
stormenderhand.
nieuwerwets.
ouderwets.
ouder gewoonte.
zaliger (na) gedach tenis
gewapenderhand.
vragender wijs.
spelender wijs.
betrekkelikerwijze.
onverrichter zake.
middelerwijl.
middemacht.
halverwege(n).
goedertieren.
(tiere = aard).
enerzijds.
onzerzijds.

voorbedachten
rade.
in arren moede.
van goE;)den wil.
ten mijnen bate.
ten huidigen dage.
ten algemenen dienste.
ten mijnen huize.
te(n) mijnent, enz.
mijnentwege, om mijnentwil, enz.
uit <lien hoofde.
te dien opzichte.
in koelen bloede.
in (bij) levenden lijve
van goeden huize.
ten vorigen jare:
telken jare.
in goeden doen.
in genen dele.
met <lien verstande.
ten tweeden male.

te dier tijde.
te zijner tijd.
te( r) elfder ure.
in dier voege.
terna u wernood.
ter zelfder tijd.
te bekwamer tijd.
op heter daad.
in aller ijl.

allerwegen.
allerhande.*
drieer lei.*
velerlei.
all er heiligen ( dag).
allerzielen ( dag).
ziender ogen.

lJat. Vrouw. enk. op: er.
van ganser harte.
met luider stemme.
in der minne.
van goeder hand.
te goeder trouw.
te goeder ure.
te dezer ure.
te dezer plaatse.
tP gelijker tijd.

Illet

Genit. Mrv. op: er.

HET WERKWOORD.
A. De werkwoorden worden onderscheiclen in Overgankelike (transitieve) en Onover,qankelike (intransitieve). Sommige werkw. komen in
beide betekenissen voor, b.v.: breken; buigen; koken; scheiden; smelten; sluiten; bederven; drijven (to drive, of to fl.oat); veranderen.
Enkele andere onovergankelike werkw. kunnen ook overgankelik
voorkomen:
1. Werkw., die een stam-of zinverwant suhstantief, dat de handeling uitdrukt, ala voorwerp (akkus. van inhoud, of acc. relationis)
kunnen hebben, b.v. : hij gaat zijn gang; een rechtvaardige
strijd strijden.

* "Hande" en "lei" betekenen: soort.
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2. Wanneer het objekt het produkt van de handeling is: zich een
breuk vallen; hij ademt wraak.
3. \Verkw., die, verbonden met een adjektief, een voorwerp hebben,
dat de handeling ondergaat, b.v.: wij lopen ons moe, zij lopen
hun hielen scheef.
B. Opmerking verdienen enige refleksieve werkw., die niet refleksief
in het Engels zijn, b.v.:
zich ergeren over.
zicht,Schamen over.
z-ich aamnatigen.
verbazen over.
gedragen.
bedenken.
,, verbeelden.
getroosten.
beijveren.
(ge)voelen.
beklagen over.
"' vergissen.
vermeten.
-haasten.
-bemoeien met.
]1erinneren.
verrekenen.
·beroemen op.
- verspreken.
-beroepen op.
hoeden }
wachten voor.
- verwonderen over.
-erbarmen L over.
. onderwerpen.
verzetten.
-ontfermen j
onthouden van.
C. Zo verdienen ook vermelding enkele werkw., die in 't Hollands
onpersoonlik, in 't Engels persoonlik gebruikt worden, zoals:
Het spijt mij
}
Het ontbreekt mij aan-I lack.
Het doet mij leed I am sorry.
~ Het berouwt mjj
Het smart mij
(J.]{ liebberouw)-I rJm,ent. _
Het verwondert mij (ik verwonder Het heugt mij-I recotTect. - mij erover-I am surprised)- Het dunkt mij (mij dunkt)-I think •
Het bevreemdt mij-I am aston- •
(methinks).
ished.
Het kan me niet schelen-I do not
Het zal mij benieuwen, of ... -L
care.
wonder, if.
~t staat mij vrij-I am at liberty. _
Het bevalt mij-I like it....
D. Enkele werkwoorden verschillen van betekenis, al naar zij zwak,
of sterk vervoegd worden:
krijgen (kreeg, gekregen)-to get.
,,
(zwak)-to wage war.
ontvouwen (ontvouwde, ontvouwen)-to unfold.
,,
(zwak)=uitleggen -to explain.
plegen (placht, --)-to be accustomed to.
,.
(zwak)-to commit (a crime, etc.'.
prijzen (prees, geprezen)-to praise.
,,
(zwak)-to price.
scheppen (schiep, geschapen)-to create.
,,
(zwak)-to scoop, dip, bale out water.
scheren (schuor, geschoren)-to shave, shear.
,,
(zwak)"'-to skim (the surface of the water).
schuilen (school, gescholen)-to be hidden.
,.
(zwak)-to take shelter.

f.

* Zich wegscheren (zwak)-to clear out; over "gekscheren," zie Woordvorming: A IV 3.
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stijven (steef, gesteven)-to starch.
,,
(zwak, b.v. iemand in 't kwaad stijven)-to encourage someone (to persist in his evil course).
(ver)schrikken (ver)schrok, verschrokken, (geschrokken)-to get
a fright.
\ verschrikken (zwak}-to frighten.
wassen (wies, gewassen)-to grow.
,,
(waste* gewassen)-to wash.
,,
(zwak)-to wax.
zweren (zwoor, gezworen)-to fester.
,,
(zwoer, gezworen)-to take an oath.
Enkele werkwoorden komen zwak, of sterk voor, zonder verschil
van betekenis :
benijden, (beneed) benijdde, (beHeden) benijd.
durven, dorst, durfde, gedurfd.
erven, erfde, georven, geerfd.
jagen, joeg, jaagde, gejaag<l.
krijsen, (krees) krijste, (gekresen) gekrijst.
raden, ried, raadde, geraden.
stoten, stiet, stootte, gestoten.
vragen, vroeg (vraagde), gevraagd.
waaien, woei, waaide, gewaaid.
werken (oud: wrochtJ werkte, (oud: gewrocht), gewerkt.
Gemengde vervoeging hebben, b.v.:
wreken, wreekte, gewroken.
malen, maalde, gemalen-to grind.
N.B.--;-Malen (zwak)-1. schilderen; ?. zeuren; aanhoudend om iets
vragen; 3. niet wel bij 't hoofd zijn.
bakken, braden, brouwen, heten, lachen, laden, scheiden, spannen,
\..) vouwen, zouten, zijn zwak in 't Imperf., maar hebben en zon<ler
verandering van stamklinker in 't verl. dr.elw.
Let op de volgende verleden deelwoorden van eterke werkw., die
grotendeels niet meer voorkomen:
beschoren (van bescheren=toebedelen-to allot), b.v.: het was hem
beschoren jong te sterven-he was destined to die young.
geboren (van beren=to bear)-born.
~
geronnen (van rinnen =v loeien, strom en) in: geronnen bloed (clotted
blood); zo gewonnen, zo geronnen (lightly come, lightly go).
gewezen (oud verl. <leelw. van: wezen)-former, b.v. een gewezen
scheepskapitein=een oudscheepskapitein.
opgetogen (van het ww, (op) tijgen, toog, getogen=trekken )=
verrukt-elated.
verbolgen-wrathful, angry, (vgl. belgen (zwak)-to rouse someone's anger; gebelgd-indignant).
verholen (vgl. onverholen, kwalik verholen) van (ver)helen-to
conceal.

+

* Het Imµerfektum is in verheven stijl dikwels: wies (pl. wiesen, ook=
groeiden).
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E. Ter vorming van het Perfektnm wordt hebbtm, of zijn als hnlpwerkwoord gebruikt.
Met Z'f:fn warden vervoegd:
1. Intransitieve werkwoorden, die een beweging en een bepaalde
verandering van plaats, of van toestand aanduiden, b.v.: groeien,
ontstaan, gelukken, mislukken, sneuvelen, sterven, overlijden,
bezwijken, bevallen, kwijtraken, ontwaken, ontluiken, zakken,
gebeuren, geschieden, voorvallen, voorkomen.
N.B.-Wanneer door zulke intrans. werlnv. van beweging, b.v.
reizen, lopen, wandelen, roeien, rijden, zwemmen, enz., vooral de
handeling en geen bepaalde verandering van plaats aangeduid wordt,
bezigt men: hebben, b. v.: Hij heeft veel gereisd; maar: hij is naar Engeland gereisd. Ik heb van morgen gewandeld; maar: wij zijn van A.
naar B. gewanrleld.
2. De werkwoorden: z1jn en bl1j'ven.
Met hebben warden vervoegd:
1. Alle transitieve werkwoorden.
2. Intrans. werkw. van beweging, die een handeling, maar geen
bepaalde verandering van plaats aanduiden.
3. Intrans. werkw., die een toestand, een niet-veranderen aanduiden,
(behalve: zi:fn en blijven), b.v.: ik heb gestaan, bestaan, gernten.
4. Refl.eksieve werkwoorden.
Bij enkele werkw. is er verschil van betekenis:
beginnen (intrans.) worrlt met zifn vervoegd: ik ben al begonnen
(te werken).
beginnen (trans.) wordt met hebben vervoegd: ik heb mijn werk
begonnen.
besluiten, met hebben, betekent: to have decided.
,,
,, zijn,
,,
to be determined.
vergeteri, ,, hebben, is ellipties, er moet altijd een Infinitief bij gedacht warden, b.v.: ik heb 't vergeten (nl. te doen, of mee te
brengen).
vergeten, vervoeg1l met z1jn, betekent: zich niet meer herinneren,
b.v.: ik ben 't vergeten.
volgen, vervoegd met zi;fn, betekent: achter iemand aan lopen, b.v.:
ik ben hem naar zijn huis gevolgd.
volgen, met hebben betekent: navolgen, b.v.: zij hebben ons voorbeeld gevolgd.
F. Van sommige werkwoorden moet in de samengestelde tijden de
In.finiUef gebruikt warden in plaats van het Partic£pium, wanneer er
een andere Infinitief op volgt, b.v. I doen, durven, horen, kunnen, laten,
lopen, moeten, mogen, willen, zien.
II behoren, menen (=van plan zijn), pogen, proberen, trachten,
verkiezen (=willen), weten, zoeken.
Bij de werkw. onder I staat de dai:wop volgende Inf. zonder te, b.v.:
ik heb hem in 't water zien vallen, en hem niet kunnen redden.
Bij de werkw. onder II staat de Inf. met te, b.v.: wij hebben het
weten te verhinderen; hij heeft het vraagstuk trachten op te lossen.
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WOORDVORMING.
A. HET WERKWOORD.
I.· Werkwoordeu, die een herhaling, of dunr van de handeling te
kennen geven, (frekwentcttieven, of duratieven ),
1 Gevormd van zelfst. nmw. of bijv. nmw. op el, er:
dobberen (van dobber), brokkelen (van brokkel-brokje),
droppelen (van droppel), wankelen (van wankel).
Sommige van deze werkwoorden hebben geen frekwentatieve
betekenis: breidelen, hengelen, veranderen, verergeren.
2 Gevormd van de stam van ef'n werkwoord:
kibbelen (kijven), krabbelen (krahben), schuifelen (schuiven),
duikelen (duiken), klapperen (klappen), Mdelen (bidden),
sneuvelen (sneven), stotteren (stoten), wentelen (wenden).
II. Werkwoorden, die het veroorzaken van een handeling aanduiden,

( kausatieven):

drenken-doen drinken; vellen-doen vallen; zetten-doen
zitten; leggen-doen liggen; leiden (van het verouderde
lijden*-gaan)-doen gaan.
III. Werkwoorden met versterkte betekenis (intensieven):
bukken ~van buif{en), wikken (van wegen), knikken (van
nijgen), stribbelen (van streven), bibberen (van beven),
stikken (van steken).
IV. Werkwoorden door samenstolling gevormd:
a. Eigenlik samengesteld ( onscheidbaar).
1 Met voorvoegsels (be, ge, er, her, ver, ant): bezien, gevoelen,
erkennen, herstellen, verhalen, ontsluiten.
2 Met bijwoorden ( zonde1· klemtoon: door, om, onder, mis, over,
voor, wede1., ctehter): doorzien, omringen, ondervinden, misdoen, overzien, voorspellen, wederstreven, achterhalen.
Het verleden deelwoord van de werkw., die tot de twee bovengenoemde klaAsen behoren, wordt zunder ge gevormd.
3 Met zelfst. of bij v. nmw.: raadplegen, logenstraffen, gekscheren,
beeldhouwen, pluimstrijken, vrnarschuwen, dwarsbomen,
vrijwaren, liefkozen (lief-bijwoord).
4 Met werkwoorden: spelevaren, knikkebollen, koekeloeren
(koeken, d.i. kijken).
De werkwoorden onder 3 en 4 genoemd vormen hun verleden
deelwoord met ge.
b. Oneigenlilc samengesteld (scheidbaar).t
1 Met zelfst. of bijv. nmw.: ademhalen, deelnemen, huishouden,
kwijtschelden, goedkeuren, hoogachten.
2 Met bijwoorden (met klemtoon): achterlaten, omkopen, overeenkomen.

* "Verleden," in "verleden jaar" is van dit werkw. afgeleid=het voorbijgegane
jaar; vergelijk ook "geleden "-ago, en overlijden= sterven; de 5de jongstleden=
laatstleden-ultimo.
t Scheidbare werkwoorden worden onscheidbaar gebruikt in ondergeschikte
zinnen (d.i. in de omgezette (transposed) woordorde).
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Betekenis van de voorvoegsels onder a.1 genoemcJ.
Be 1. eigenlik= bij, b.v. in: behoren, bereiken, bekomen.
2. duidt aan, dat de handeling zich over een gehele oppervlakte
uitstrekt: beploegen, bezaaien, beplanten.
3. vormt transitieve ww. van intransitieve: begaan, bewandelen,
bewonen.
4. betekent "voorzien van": bezielen, bemannen, belasten.
,,
"brengen in een toestand ": beveiligen, benauwen.
5.
Ge 1. =samen: gelijken, geleiden.
2. had oorspronkelik versterkende kracht: gewennen, gevoelen,
gelukken.
Er
=uit: Arkennen, erlangen, ervaren.
Her =opnieuw: herhalen, herleven, herrlenken (herinneren staa1
voor: erinneren).
Ont 1. =tegen: ontmoeten, ontvangen.
2. duidt het begin van een werking aan: ontkiemen, ontbranden
ontwaken.
3. duidt aan een beroving: ontmaskeren, onthoofden, ontheiligen
4. duidt een aan het grond woord tegenovergestelde handelin~
aan: ontbinden, ontAluiten, ontluiken.
5. =weg: ontlopen, ontkomen, ontduiken.
Ver 1. =weg (van plaats): verhuizen, verbannen, verplaatsen.
2. duidt een vernietigen, of verdwijnen aan: vergaan, ver·
branden, verbruiken.
3. =verkeerd: (zich) vergissen, (zich) verrekenen, (zich:
vergrijpen.
4. =over: vergulden, verzegelen, verglazen.
5. =in een toestand brengen of komen: verlossen, verstenen
verblijden.
6. =verenigen: verbroederen, verloven, verbinden.
Een aantal met bijwoorden samengestelde werkw. verschillen ir
betekenis, naar mate ze scheidbaar, of onscheidbaar zijn. Onscheidbaa1
gebruikt hebben deze ww. gewoonlik een figuurlike betekenis. Dt
belangrijkste zijn:
d6ordringen: De inbrekers zijn tot in de slaapkamer doorgedrongen
doordringen: De atmosfeer was doordrongen van kruitdamp.
Doordrongen zijn van de ernst van het ogenblik.
d6orlopen:
Wij zijn het hele huis doorgelopen, maar konder
niemand vinden.
Loop maar door, ik volg wel.
doorl6pen:
Ik heb het park in alle richtingen doorlopen (door
kruist).
Een boek doorlopen (to peruse).
d6orsteken : Steek het mes hier door.
De vijand heeft de dijk doorgestoken.
doorsteken : Iemand met een dolk doorsteken.
6ndergaan:
De zon (maan) gaat onder.
ondergaan : Veel rampen ondergaan.
6nderhouden: Een glas onder de kraan houden.
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onderh6uden: Hij kan zich zelf on<lerhonden.
Hij kan een heel gezelschap op aangename wijze
onderhouden.
Zich met iemand onderhouden (to converse).
6verdrijven: Wacht tot de regen overgedreven is.
overdrijven : Het kan niet waar zijn, h~t moet overdreven
( <'lxaggerated) zijn.
6verleggen : Hij heeft in korte tijd eeu aardig sommetje overgelegd.
overleggen : Wij hebben samen overleg<l, wat ons te doen staat.
6verwegen: W eeg die zak nog eens over.
overwegen: Wij hebben de zaak goe<l overwogen, alvorens te
handelen.
6ver7ien:
Ik heb je opstel nog niet overgezien.
overzien:
Van die heuveltop hebben wij de hele vallei overzien.
v6orkomen: Zo iets is nog nooit voorgekomen.
voork6men: Door zijn tegenwoordigheid van geest heeft hij een
ernstig ongeluk voorkomen.
v6orspellen : De jongen spelde zijn zuster al de woorden voor.
voorspellen: Hij voorspelde een ommekeer in de gang van zaken.
v6orzeggen: Hij zei me altijd voor op school (prompted).
voor zeggen
= voorspellen.
R. HET ZELFSTANDIG °NAAMWOORD.

Vele zelfst. nmw. zijn stammen van sterke werkwoorden: band (van
binden), breuk, brok (van breken), boog, bocht, beugel (van buig"n),
schot, scheut (van schieten).
I. Zelfst. nmw. worden dikwels gevormd door voorvoegsels:
1. anrts=de oudste, de eerste in rang: aartsvader, aartsbisschop,
aartsleugenaar.
2. af duidt ontkenning, of iets verkeerds aan : afgrond, afgod,
afgunst.
N.B.-In woorden, zoals: afbraak, afdak, afkomst, is a/een bijwoord.
3. ant=tegen: antwoord.
4. =etwederkerend: etmaal (maal-tijd), etgroen.
5. ge=a. mede, een vereniging: genoot, gezin, gemaal.
b. vormt verzamelwoorden: gebroeders, gebergte, geboomte,
geraamte.
c. duidt een handeling aan, dikwels een voortdnren van de
handeling: gevecht, gezang, gebabbel, geschreeuw.
d. duidt het produkt van de handeling aan: gebouw,
gebak, gebraad.
e. duidt het werktuig aan: geweer, geschut, gebit.
6. ·on= niet, of slecht: on dank, ongunst, onmens, ondier.
7. oor (oer)=uit: oorzaak, oorkonde, oorsprong, oerwou<l, oermens.
8. wan=niet, of slecht: wanorde, wantrouwen, wansmaak, wangestalte.
II. Zelfst. nmw. gevormd door de achtervoegsels:
Aar, aard, ier, rmd en rile vormen mannelike persoons-en diernamen,
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aar: leugenaar, redenaar, overwinnaar, tovenaar; aar verzwakt tot
er in: schrijver, Hollander, kater.
aard geeft veelal een ongunstige betekenis aau het woord: bastaard,
veinzaard, grijzaard; aard verzwakt tot erd in: slimmerd,
lomperd.
ier (nier, enier ): o:fficier, tuinier, koetsier, kruidenier.
and, eig. de oude uitgang van het tegenwoordig deelwoor<l: vijand
· (vijen=haten), Reiland (heilen=helen).
rik ( erik, ik ): stommerik, botterik, vuilik.
In, es, egge, ster vormen vrouwelike persoons-en diernamen.
1:n: heldin, godin, Jodin, vriendin, leeuwin; dikwels=de echtgenote
van: koningin, gravin, hertogin.
es: voogdes, priesteres, onderwijzeres.
egge: komt alleen voor in : dievegge; egge veranderd in ei in :
klappei (gossip, tittle-tattler).
£ng, of ling·vormt gemeenslachl'ige namen van personen en dieren:
Vlaming, stedeling, nieu weling, lievelingr sterveling, kwekeling,
haring, bokking.
in.q (duits ung) vormt zelfst. nmw van werkw. stammen met de
betekenis van een werking, of bet resultaat van een handeling:
scheiding, wandeling, verering, vergadering, opening, tekening.
Er, el, eel, sel vormen namen van werktuigen: veger, gieter, sleutel,
beitel, hon weel, penseel, ton eel, deksel, stijfsel, beletsel.
N.B.-sel vormt ook zelfst. nmw., die het produkt der handeling te
kennen geven: mengsel, maaksel, schepsel, weefsel, letsel. *
nis vormt zelfst. nmw., die een werking, toestand, of hoedanigheid
te kennen geven: vergiffenis, erkentenis, duisternis, gelijkenis,
droefenis.
N.B.-Soms hebben zij een konkrete betekenis: beeltenis, wildernis,
vuilni& (dirt; vuilheid-dirtiness).
heid (oorspronkelik=toestand) duidt een eigenschap aan: schoonheid,
goedheid, menselikheid.
Soms hebben deze zelfst. nmw. een konkrete, kollektieve betekenis:
mensheid, geestelikheid, overheid, Kristenheid (Christendom).
N.B.-Substantieven door te gevormd, duiden een zinnelike, die
door heid, een zedelike, of geestelike eigenschap aan : laagte,
laagheid; hoogte, hoogheid; grootte, grootheid.
dom duidt aan: 1. een toestand of leer: ouderdom, rijkdom, wasdom,
het Kristendom (Christianity), heidendom; 2. een gebied: het
prinsdom, bisdom, hertogdom; 3. een verzameling : het mensdom, engelendom, heidendom.
N.B.-De eigendom=het eigendomsrecht; het eigendom=de
bezitting.
schap duidt aan: 1. een toestand of waardigheid: dronkenschap,
vriendschap, blijdschap, het priesterschap, bet ridderschap;
2. een verzameling : het gereedschap, het gezelschap, de ridderschap, de priesterschap; 3. een gebied: het gri:.afschap.
* Het komt van "(ver)!Atten "-hinderen, benadelen, en wordt vooral gebruikt
in de uitdrukking: "letsel bekomen "-to be injured; vgl. "onverlet "-unscathed.
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Van werkw. zijn afgeleid: de welllle11schap, de rekenschap, de
wetenschap.
y (ery, erny) duidt aan: 1. een handeling, of toestand: de bedriegerij,
de huichelarij, de voogdij, de slavernij; 2. de plaats, waar de
handeling geschiedt: de bakkerij, de brouwerij; 3. een verzameling: de boekerij, de landerijen.
.
e en te vormen namen van begrippen: de koude, de lengte, de breedte.
Soms vormen ze substantieven met konkrete betekenis: de
groente, de diepte, de hoogte (hillock).
a.ge vormt: l. verzamelwoorden: het bosschage, de pluimage; 2.
substantieven, die een handeling uitdrukken : de lekkage, de
vrijage.
Verkleinwoorden worden gevormd door de achtervoegsels je (tje,
pje, et,je), ken (van kij'n), el, ijn, (elijn): het huisje, tuintje,
koninkje, bloempje, zonnetje, slangetje, verzamelingetje,'* kindeke(n), boekske(n), de droppPl, kruimel, sprankel, vogelijn,
maagdelijn.
C. HET BIJVOEGLIK :N" AAMWOORD.
I. Voorvoe,qsels tot vorming van AdjPktieven zijn:
aarts duidt een hoge graad aan, met ongunstige bijbetekenis:
aartslui, aartsdom, aartssluw.
on=niet: ongehoorzaam, onwaar, onwetend.
ge versterkte oorspronkelik de betekenis: gestreng, gewillig, getrouw.
Ook vormt het adjektieven van substantieven in de betekenis van
"voorzien van": gelaarsd, gebloemd, geschuhd.
be-" in ruime mate voorzien van": bedaagd, bejaard, beroemd.
II. A chtet·voegsels tot vorming van Adjektieven zijn:
achUg l. 1mt klemtoon = bezittende: deelachtig, vreesachtig, waarachtig.
N.B.-Het achtervoegsel haftig, een bijvorm van acMig=" de eigenschap bezittende ": heldhaftig, manhaftig.
2. zonder klemtoon=" overeenkomende met," of "geneigd zijnde
tot": bergachtig, stormachtig, kinderachtig, roodachtig, vergeeta.chtig, spotachtig.
baar (van het oude beren=dragen, voortbrengen).
l. dragende: 3ankbaar, kostbaar, wonderbaar, vruchtbaar.
2. "geschikt om de werking te ondergaaR ": denkbaar, breekbaar,
eetbaar (achter de stam van transitieve werkw.).
3. "geschikt om de handeling te verrichten": strijdbaar, vloeibaar,
gangbaar (achter de stam van intransitiflve werkw.).
N.B. - In" openbaar," baar=bloot.
fg l. hebbende: kundig, waardig, machtig, moedig.
2. overPenkomende met: goedig, nattig, kippig (short-sighted).
3. "de handeling verrichtende ": bevallig, nalatig, begerig.
4. zijnde: enig, tweevoudig, nietig, innig, voormalig.

* 'l'weelettergrepigewoorden oping vormen hun verkleinwoord oo kje: woninkje,
leuninkje; alle andere op etje,
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erig-" geneigd zijnde tot," "gelijkende op," dikwels met ongunstige
betekenis: slapel'ig, praterig, houterig, zanderig, zangerig, beelderig, weelderig.
en vormt stoffelike adjektiiwen: gouden, aarden, linnen (van lijn,
vgl. lijnwaad, lijnbaan=touwslagerij).
lik-1. gelijken<l.e op : meesterlik, vorstelik, lichamelik, nadrukkelik, ziekelik, achterlik.
2. "geschikt om de werking te ondergaan": verachtelik, begrijpE1lik, ongelooflik, onvergetelik.
3. "geschikt om de werking te verrichten ": schadelik, hinderlik, aanstt>kelik, erkt>ntelik.
loos-1. zonder: hulpeloos, zorgeloos, roekeloos (van het oude
"roe ken" =zich bekommeren ).
2. "niet in staat om de handeling te ondergaan" : duldeloos,
reddeloof1.
£es of s duidt afkomst, of overeenkomst aan: Pruisies, Zweeds, steeds
(van stad), aards, hemels, slaafs, hoofs, heidens.
s vormt ook stoffelikH adjektieven: lakens, duffels.
zaam-1. samengaande met: deugdzaam, heilzaam, eerzaam.
2. geneigd tot, geschikt tot: gehoorzaam, volgzaam, buigzaam, spaarzaam.
Let op de verschillende kracht der achtervoegsels in de volgende
adjektieven:
kinder lik-childlike; kinderach tig--childish; kinds-doting.
eerlik-honest; eerzaam-respectable; eerbaar-chaste; (eervolbonourable).
verkieslik-preferable; verkiesbaar-eligible.
onmetelik (fig.)-immense ; onmeetbaar (meestal letterlik)-immeasurable.
dragelik-bearable, tolerable; draagbaar-portable; (on )(vl·r)dragelik
-(un)bearable; (on)verdraagzaam-(in)tolerant.
kostelik, oorspronkelik-valuable; gewoonlik-exquisite, excellent;
kostbaar-valuable, expensive.
wettelik-legal; wettig-lawful; wetties-'' zich Atipt aan de letter
van de wet houdend."
zedelik-moral; zedig-modest.
zinloos-de\'oid of sense, nonsensical; zinneloos-waanzinnig (insane).
zinnelik-1. sensuous; 2. sensual.
nameloos-unspeakable; naamloos-zonder naam.
meesterachtig-magisterial, domineering; meesterlik- masterly.
wonderlik-singular, strange; wonderbaar-wondrous, wonderful;
wonderbaarlik-miracnlous.
tijdig*'-timely; tijdelik-temporary, temporal.
geestig-witty, humorous; geestelik-spiritual.
houterig-clumsy, stiff; houtachtig-ligneous, woody.
links-1. left-hand<'d; 2. maladroit (als bijwoord-to the 1 ft); linker
=left.
buigbaar is hetgeen gebogen kan worden; buigzaam is hetgeen
gemakkelik buigt (flexible).
-------~~

"' Als bijwoord ( = bijtijds)-1. in time; 2. early.
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De volgen<le samenstellingen duiden een
adjektief aan :
glashelder (kristalaartsdom.
helder).
asgrauw.
grasgroen.
beeldschoon.
hemelsblauw.
bliksemsnel.
hemelsbree<l.
bloedarm.
honigzoet.
bloPdrood.
hoognodig.
doldriftig.
ijzersterk.
doodarm.
ingoed.
doodbedaard.
kersvers (gewoonlik
doodsbleek.
adv.).
doodeenvoudig.
kletsnat (doornat,
doodgewoon.
druipnat).
doodgoed.
kristalhelder (glasdoodleuk (cool,
helder).
casual).
kurkdroog.
doodmoe.
lijnrecht.
doodnatu ur lik.
loo<lrecht.
doodnuchter.
loodzwaar.
doodziek.
mors<lood.
doodzwak.
muurvast.
doornat (kletsnat).
opperbest.
druipnat.
overoud (vooral met
eivol (stampvol).
" tij den ").
fonkelnieuw (gloedpeperduur.
nieuw).
piepjong.
gitzwart (pikzwart).

D.

hoge graa<l van het
pijlsnel.
pikdonker (stikdonker).
pikzwart (gitzwart).
pirnpelpaars.
potdicht.
sneeuwwit.
snikheet.
spierrnager.
spiernaakt.
(spik)splinternieuw.
spotgoedkoop.
springlevend.
"Stapelgek.
stampvol (eivol).
stekeblind.
stikdonker.
stokdoof.•
stokoud.
stokstijf.
volmondig.
vuurrood.
wagewijd.
wijdopen.
wildvreemd.
zonneklaar.

HET BIJWOORD.

VAle bijwoorden en bijwoor<lelike uitdrukkingen zijn oorspronkelik
naamvalsvormen van substantieven en a<ljektieven:
GeniUevent: 's nach t.s, ('s)daags, grotendeels, buitenslands, goedsmoeds, binnensmonds, onverrichter zake, langzamerhand, luidkeels, voorshands, insgelijks, allerwegen.
Datieven: wijlen (the late), heinde (en ver), eig.=bij de hand (oude
vorm: handi), vaak (van vak-tijdruimte).
Akkusatieven: altijd, morgen.
Naar analogie van des in de gen. mnl, en onz. enk. zijn ook andere
bijwoorden Joor de toevoeging van een s gevormd, b. v.: terloops, tersluiks,
tevergeefs, somtijds, tans (=te hands), bijkans (=bijkants), tevens, dikwels ( =dikwijls), doorgaans ( =doorgaands), vervolgens, onverhoeds.
Achtervoegsels tot vorming van bijwoorden zijn:
P: verre, gaarne.
en: buiten= be-uit-en, binnen = be-in-nen.
er: achter, over, neder.

* V gl. ook "oostindies doof "=pretending to be deaf.
t Vgl. ook bijwoordelike uitdrukkingon zoals: tot vervelens toe tot walgens

toe, tot verzadigens toe, enz., waarin de s ook een buigingsuitgang is. '
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lik: namelik, einuelik.
tiles, hngs, waarts (met adverbiale s): dageliks, jaarliks, ijlings,
ruggelings, zijdelings, stadwaarts, huiswaarts.
gewijzf: steelsgewijze, trapsgewijze.
Jes, kens: stilletjes, stillekens, warmpjes, zoetjes, eventjes.

WOORDORDE.
A. DE HOOFDZIN.
In de volgende vier gevallen wordt, in tegenstelling met het Engels,
de omgekeerde (inverted), in plaaf,s van de normale woordorde gebezigd:
1. Als de zin wordt ingeleid a·oor een bijwoord, of een bijwoordelike uitdrukking:
's Nachts heerst er diepe stilte.
In zijn jeugd vergezelde hij zijn vader op zijn reizen.
2. Als de zin met het voorwerp begint:
Zijn eigen verwanten helpt hij wel, maar om anderen bekommert hij zich niet.
3. Als een of meer bijzinnen voorafgaan, staat in de daarop volgende hoofdzin de omgekeerde woordorde:
Kort, nadat hij vertrokken was, is zijn huis afgebrand.
Als je me over de zaak gesproken hadt, voordat ik een beslissing
genomen had, zou ik je voorstel gaarne in overweging hebben genomen.
N.B.-Een uitzondering hierop vormen de hoofdzinnen, die voorafgegaan worden door unbepaald betrekkelike bijzinnen, b.v.:
Wie het ook gezegd heeft, ik kan het niet geloven.
Wat je bedoeling ook geweest is (mag zijn), de schijn is tegen je.
Hoe machtig hij ook is, wij vrezen hem niet.
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
Al is het weer (ook) nog zo slecht, wij kunnen dat bezoek niet
]anger uitstellen.
4. In zinnen, die in de direkte reufl worden ingelas~:
"Nooit," riep hij nit,'' zal ik mij tot zulk een daad verlage:ri."
Nevensch1:kkende voegwoorden zijn tweeiirlei:
n. die geen invloed op de normale woordorde hebben: en, maar,
doch, want, zowel. .. als, hetzij ... hetzij, of (or), of ... of.
N.B.-Op o/=Lat. quin, na ontkennende zinnen, volgt ook de normale woordorde : ik twijfel niet, of hij zal aan onze verwachtingen
beantwoorden; hij kwam nooit in de stad, of hij bracht ons een bezoek.
(vgl. "But" in Eng.-Holl.).
b. die de omgekeerde woordorde vereisen:
echter, toch, * niettemin, even we!, nochtans, desni,ettegenstaande, immers, dus, derhalve, daarom, vandaar, daarentegen, integendeel.

* "toch" kan ook "immers " betekenen en volgt dan dire kt op het onderwerp
(vgl. Lat. enim): ik begrijp niet, waarom hij het vroeg; hij toch weet zeer goed, wat
er plaats gevonden heeft.
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B. DE BIJZIN.
Na onderschikkende voegwoorden, en in betrekkel-ike zinnen wordt
de woordorde omgezet (transposed order):
Nadat hij een korte tijd in de stad vertoPfd had (had vertoefd), is hij
met de noord\lrzon vertro~ken.
Al de kuriositeiten, die ik met zoveel moeite verzameld had, zijn
verloren gegaan.
De belangrijkste onderschikkende voegwoorden zijn:
daar, omdat, aangezien, mitsdien (in as much as), mits (provided
that), tenzij, opdat, toen, als, wanneer, terwijl, ofschoon,
(al)hoewel, of (whether).
N.B.-Na al (=even if) staat de omgekeerde, ni"et de omgezette
woordorde: al denkt hij (ook) alles te weten, hij zal spoedig uitvinden,
dat er nog heel wat voor hem te leren valt.
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