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VOORBERICHT.
Dit boekje beoogt een leidraad te zijn voor hen, die
de Engelse taal reeds in meerdere of mindere mate
beheersen, doch die zich door het bezigen van door
het taalgebruik geijkte spreekwoorden en uitdrukkingen deze taal nog meer eigen willen maken.

Hoewel het boekje geenszins op volledigheid kan
bogen, is toch getracht een zo vergelijkend mogelijk
beeld te geven van synonieme spreekwoorden en uitdrukkingen in de Nederlandse en Engelse taal. Terecht zal men vele Nederlandse spreekwoorden tevergeefs zoeken: de reden daarvoor is, dat er in de
Engelse taal geen „standing expression" voor bestaat.
Ook omgekeerd hebben vele Engelse gezegden geen
Nederlands equivalent.
Alhoewel een zekere mate van subjectiviteit in de
keuze van steekwoorden welhaast onvermijdelijk
bleek, is niettemin getracht een zeker systeem te volaen, t.w. voorrang van het zelfstandig naamwoord, en
bij gebreke daarvan het eerste werkwoord. Vermelding
op meerdere plaatsen moest vanwege de omvang van
het boekje achterwege blijven.
Voor eventuele aanvullingen en/of opmerkingen houdt
zich gaarne aanbevolen
C. VAN SANTEN
VOORBERICHT BIJ DE TWEEDE DRUK.
Het aantal uitdrukkingen kon ditmaal, zonder het
formaat van zakboekje in gevaar te brengen, aanzienlijk worden uitgebreid.
Op deze plaats moge ik in het bijzonder Miss Davis
dank zeggen voor de door haar geboden hulp, waardoor het boekje aan accuratesse heeft gewonnen.
C. VAN SANTEN

A.
A Wie ----/ zegt, moet ook B zeggen: in for a penny,
in for a pound. II you cannot say A without saying
B. 11 when the wine is drawn it must be drunk.
Geen — voor een B kennen: not know A from B;
not know B from a broomstick (from a bull's foot).
Aagje Nieuwsgierig —: Miss Paulina Pry. 11 Miss
Curiosity. II Paul Pry.
aal Zo glad als een —: as slippery as an eel. Zie
ook: visser.
aambeeld Altijd op hetzel[de — hameren: always harp
on the same string. Zie ook: hamer.
aan Daar is jets van —: there is some truth in it.
aanbeeld Zie: aambeeld.
aaneenhangen Het hangt als droog zand aaneen: it
sticks together like grains of sand.
aan.genaam Het aangename met het nuttige verenigen:
combine business with pleasure.
aangeschoten — zijn: be rather the worse for drink.
11 be slightly disguised in liquor. 11 be mildly
illuminated. 11 be half seas over. 11 be shot in the
neck. II have had one over the eight. II have the
sun in one's eye.
aangeschreven Goed (slecht) — staan bij iem.: be
in a person's good (bad) books.
aangezicht Van — tot —: face to face.
aankomen Nu komt het er op aan: now comes the tug
of war. II now is the time. Wat er het meest op
aankomt: what matters most. Zie ook: slag.
aanleggen Het met iedereen —: intrigue with everybody.11 run with the hare and hunt with the hounds.

aanmerken
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Abraham

aanmerken Hij heeft op iedereen wat aan to merken:

he carps at everyt hing.
aanmerking Alles in — genomen: all things considered.
aannemen De jongen is goed van —: the boy is quick

in the uptake.
aanpakken Iemand flink —: take a firm line with a

person. Hij weet van —: he does not shirk his
work. lem. zacht —: deal gently with a person.
aanpappen Met iem. —: pick up with a person.
aanspreken Nog een [les —: crack another bottle.
lem. om een schuld —: dun a person. Een voorraad —: draw on a stock.
aantrekken Hij trekt er zich niet veel van aan: he
makes light of it. Zie ook: schoen.
aanwaaien Geleerdheid waait iem. niet aan: there is
no royal road to learning.
aanzien Naar het zich laat —: to judge from appearances. — doet gedenken: sight calls to mind. Zonder — des persoons: without (no) respect
(acceptance) of persons. Zie ook: nek.
aap De — komt uit de mouw: the cat peeps out. In
de — gelogeerd zijn: be in the wrong (tight) box
(in a queer street). ll be nicely dished. Al draagt
een — een gouden ring, het is en blijft een lelijk
ding: an ape's an ape, a varlet's a varlet, tho' they
be clad in silk or scarlet.
aard Hij heeft een — je naar zijn vaartje: he is a chip
of the old block. Dat het een — heeft: like blazes.
11 like one o'clock. II with a vengeance.
aarde In goede — vallen: fall on good ground. Hemel
en — bewegen: move heaven and earth,
Abraham In —5 schoot: in Abraham's bosom. Weten
warn. — de mosterd haalt: know on which side the
bread is buttered. ll know how many beans make
five.

abt
abt Zo de —, zo de monniken: like abbott, like monks.
achter lets /-- houden: keep something up one's sleeve.
Daar zit meer —: more is meant than meets the
eye. Ergens --# zitten: be at the back of something.
achterdeurtje Een — openhouden: keep (oneself) a

backdoor open.
achteren 1k zie hem liever van e-- dan van voren: I

prefer his room to his company.

achtergrond Op de ,--- blijven: remain in the background. Op de — treden: take a back seat.
achterklap Dat is —: that is backbiting.

achterstaan BU niemand —: be second to none.
achterstellen Achtergesteld worden: be placed at a
disadvantage.

ad infinitum For aye and ever.
Adam De oude — afleggen: put off the old man.
11

shake off (lay aside) the old Adam.

adamskostuum In —: in buff. 11 buffbare. II in nature's

garb.
adder Er schuilt een — tje in het Bras: there is a snake

in the grass. II there is something rotten in the
state of Denmark. Een — aan zijn borst koesteren:
cherish a snake (serpent, viper) in one's bosom.
in the same breath. Niet in
adem In
te noemen: not to be named on the same day. Weer
op — komen (ook fig.): recover one's breath; gets
one's breath back. Van Lange —: long-winded. De
laatste — uitblazen: breathe one's last.
adres U bent aan het verkeerde —: you have come to
the wrong shop. 11 you have mistaken your man.
Dat is aan Uw —: that is a hit at you.
advocaat Hij praat als een —: he has the gift of the
gab.
of Hij is nog niet van me —: I haven't finished with
him. Het kan er niet — : it does not suit my pocket.
een —:

een —

afbijten
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aftrek

afbijten Zij kan [link van rich ~: she can give as
good as she gets. Zie ook: spits.
afbrengen Hij was er niet van af to brengen: he would
not be dissuaded (from it). Het er slecht —: do
badly. 11 come to grief.
afdrijven Met de stroom (het tij) —: (fig.) follow
the majority. il float with the tide.
afgesproken Dat is — werk: it was a got-up thing
(an arranged business).
afgezaagd Een — onderwerp: a hackneyed subject.
afgrond Aan de rand van de — staan: walk on the
edge of a precipice.
afkomen Hij kwam er met de schrik af: he got off for
the fright.
afleggen Het tegen iem. —: be worsted by someone.
aflopen Het zal slecht met U --: you will come to
grief. Dat zal wet niet goed —: that will surely
end in trouble. Met een sisser ,--: be a flash in the
pan. Het liep slecht met hem al: he came to a
bad end.
afmaken Zich er met een grapje —: pass off the matter with a joke (smile).
afpoeieren tem. — (fig.): send someone about his
business. II ship someone.
afrekenen Met iem. — (fig.): get square with someone.
afschepen Zie: afpoeieren.
afslaan Hij slaat niets af: all is fish that comes to his
net.
aftakelen Hij is aan het —: he is going to seed. li he
is going downhill. li he is on the decline.
aftocht De — blazen: beat (sound) a (the) retreat.
aftrek Weinig — vinden: be a slow sale. II be a drug
in the market.

aftroeven
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appel

aftroeven lem. —d: give a person a set-down (a
rebuff).
afvallen Er viel wat voor hem af: he had a few
pickings. Het zal u —: it will not come up to your
expectations. lem. —: leave a person in the lurch.
afwezig De — en hebben altijd ongelijk: the absent
are always in the wrong.
of zakkertje Een — nemen: take a settler. 1 take a
top-up. li take one for the road.

Aken Keulen en — zijn niet op een dag gebouwd:
Rome was not built in a day.
akkoordje Het op een — gooien: compound the matter.
alarm Loos — maken: cry wolf. 11 make a false alarm.
alles Hij durft — aan: he dares put his hand to anything. ^r op zijn tijd: there is a time for everything. Van — en nog wat beloven: promise
mountains of gold. Over — en nog wat praten:
talk nineteen to the dozen.
ambachten Twaalf —, dertien ongelukken: a rolling
stone gathers no moss. II Jack-of-all-trades and
master to none.
apegapen Op — liggen: be at the last gasp. II sprawl
one's last.
apekool Het is —: that's all fiddlesticks.
apostel Een rare —: a queer customer. II a strange
fish. Met de —paarden rijden: ride Shank's mare.
II ride on Shank's pony. II travel by Mr. Foot's
horse.
appel Voor een — en een ei: for a mere song. De -valt niet ver van de scam: like father, like son.
II as the tree, so the fruit. Door de zure — heenbijten: make a virtue of necessity. ii swallow the
pill. 1 i make the best of a bad job. Gouden —en
op zilveren schalen: apples of gold in pictures of
silver. Een rotte — in de mand maakt de hele
What is it. ---1
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avondrood

vrucht tot schand: one ill weed spoils a whole pot
of pottage. II one scabby sheep injects the flock.
appeltje Een — opgooien over jets: throw out a feeler.
II fly a kite. Een — voor de dorst: a nest-egg. II an
umbrella for a rainy day. Een — voor de dorst
bewaren: provide against a rainy day. li put by
money for a rainy day. Een — met iem. te schillen
hebben: have a nut to crack (a crow to pluck, a
bone to pick) with someone.
april Een —grap: an April fool.
apropos Op zijn — terugkomen: return to one's muttons. Zich niet van zijn — laten afbrengen: not to
be got off one's subject.
arbeid Onvermoeide — komt alles te boven: little
strokes fell great oaks. Na gedane — is het goed
rusten: after the work is done, the rest (repose) is
sweet.
arbeider Een — is zijn loon waard: a fair day's wage
for a fair day's work.
arend Een — vangt geen vliegen: eagles do not catch
argusogen Met —: Arguseyed. [flies.
arm lem. in de — nemen: secure a person's support.
Met open — en ontvangen: receive with open arms.
arm Zo — als Job: as poor as a churchmouse.
armoede Het is daar — troef: they are hard up.
is geen schande: better be a beggar than a fool.
— zoekt list: poverty is the mother of all arts.
as — is verbrande turf: ifs and ans were pots and
pans. Zie ook: zak.
Augiasstal Een — reinigen: cleanse the Augean
stables.
Athene Uilen naar — dragen: carry coals to Newcastle. II send owls to Athens.
avondrood —, morgen mooi weer aan boord: red sky
at night, shepherd's delight.

azijn
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bakboord

azijn Men vangt meet vliegen met (een lepel) stroop

dan met (een vat) —: more flies are caught with
(a drop of) honey than (a ton of) vinegar.

B.
baadje Op z'n — krijgen (geven): get one's coat

(jacket) dusted, resp.: dust someone's coat (jacket).
baan Ruim — maken: clear the way. — breken: pave
the way, break ground. Op de lange — schuiven:
put off to long a day. In andere banen leiden: steer
into other channels. Die kwestie is van de —: that
question has been shelved. Op de — brengen: bring
on the carpet (tapis). lem. van de — knikkeren:
bowl someone out. 11 put someone out of the
running.
baard Hij heeft de — in de keel: his voice is breaking.
lets in zijn — brommen: murmur in one's beard.
Om 's keizers — spelen: play for love.
baas De — spelen: play the master. 11 lord it. Zijn
eigen — zijn: be one's own master. De vrouw is
de —: the wife wears the trousers. lem. de — zijn:
have the pull (whiphand) over a person. Hij is de —
van het spul: he is the cock over the walk. Er is
altijd — boven —: every man meets his match. Il a
man always finds his master. leder is — in eigen
huis: a man's house is a man's castle.
baasje Het druk hebben als een klein —: be chasing
one's tail. II be running round like a scalded hen. li
(Am.) be as busy as a cat on a tin roof.
baden In weelde —: swim in luxury.
bakboord lem. van — naar stuurboord sturen: send
a person from pillar to post.

baken
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bed

baken De — s verzetten: change one's tacks. 11 set the
sails to the wind. Als het get verloopt, moet men
de — s verzetten: according as the wind blows, the
sails must be set.

bakker an Hi; is —: he is in for it.
baksteen Zinken als een —: sink like a stone. Het regent bakstenen: it is raining cats and dogs. 11 it is
raining pitchforks.
bakvis (fig.) Een —: a flapper. II a bread-and-butter
Miss. II a teenager. il a bobbysoxer.
bakzeil — halen: (fig.) draw in one's horns. il come
down a peg or two.
bal De — misslaan: be on the wrong scent. ll be beside
the mark (target). Elkaar de — toewerpen: play
into each other's hands. De — terugkaatsen: play
tit for tat. Wie kaatst, moet de — verwachten: if
you play at bowls, you must look out for the rubbers (rubs).
balie Voor de — komen: (fig.) be on the carpet. II
walk the carpet.
balk Aan de — schrijven: mark with a white stone.
Zie ook: geld, splinter.
balletje Een — ergens over opgooien: put out a feeler.
11 fly a kite. II bring on the tapis (carpet).
band flit de — springen: kick over the traces. ll get
out of hand. II break bounds. II slip the leash. Aan
— en leggen: keep under restraint. Alle —en verbreken: burst all chains.
bank Zo veilig (vast) als de —: as safe as the Bank
of England. H as safe as houses.
barsten — van het lachen: laugh one's head off. II
shake with laughter.
Bartje(n)s Volgens —: according to Cocker. II (Am.)
according to Gunter.
bed Van het — op het stro: from the bed on the

bedruipen
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beetje

straw. 11 from the frying pan into the fire. Men
moet zijn — maken zoals men slapen wil: as you
make your bed, so you must lie on it. Zie ook:
scheiding.
bedruipen Zich zelf kunnen —: pay one's way.
bedstro Verhuizen kost —: three removes are as bad
as a fire.
been Op eigen benen staan: stand on one's own feet.

Met een — in het graf: one foot in the grave. Met
het verkeerde — uit bed stappen: get out of bed on
the wrong side. Op zijn laatste benen lopen: be on
one's last legs. Op zijn benen staan to benen:
tremble in one's shoes. leder moet op z'n eigen
benen staan: every tub must stand on its own
bottom. Op eên ---' kan men niet staan: two make a
pair; (ook wet) wet the other eye. Mijn benen
geven het op: my legs betray me. Het zijn sterke
benen, die de weelde kunnen dragen: much wealth
makes wit waver. Benen maken: give leg-bail. II
take to one's heels (legs). Geen — in lets zien:
make no bones about something. Op de — blijven:
keep one's feet (footing). lem. op de — helpen:
set one on his feet. Zie ook: blok, hond, vel.
beentje Zijn beste — voor zetten: put one's best leg
(foot) foremost. II be on one's mettle. lem.
lichten: trip a person up.
beer Een ongelikte —: an unlicked cub. De — is los:
the fat is in the fire. Op de — kopen: buy on tick.
Zie ook: huid.
beest De — uithangen (spelen): play the devil. II play
hell and Tommy.

beet lem. — hebben: have got hold of a person.
beetje Alle —s helpen: many a little makes a mickle.
bij —: little drops of water make the mighty
ocean. Zie ook: stukje.

beetnemen
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berg

beetnemen Hij wend lelijk beetgenomen: he was badly
sold.
begin Alle — is moeilijk: all start is difficult. Een
goed — is het halve werk: well begun is half
done. 11 a good start is half the battle.
bekaaid Er — afkomen: come away with a flea in
one's ear. If be left out in the cold. 11 be worsted.
II go for wool and come home shorn.
bekaf — zijn: be dog-tired. 11 be ready to drop.
bekend — staan als de bonte hond: be known as a
bad shilling. Zie ook: weg.
beklinken Een zaak —: to clinch a matter.
belofte — maakt schuld: promise is debt.
beloop lets op z'n — laten: let a thing have its swing.
beloven — en doen zijn twee: apt to promise, apt to
forget. 11 to promise is one thing, to perform another. II saying is one thing, and doing another.
II be a good promiser, but a bad performer. Veel
— en weinig geven, doet de gekken in vreugde
leven (doet de kinderen in vrolijkheid leven): to
promise is one thing, to perform another. II saying
and doing are different things. Zie ook: berg.
belust Op nieuwtjes — zijn: have an itching ear.
benijd Beter — dan beklaagd: better (to be) envied
than (to be) pitied.
benul Geen — hebben van: be a duffer at.
beperking In (Aan) de — ketzt men de meester: brevity
is the soul of wit.
beraad Na rijp —: after mature consideration.
bereid Tot alles — zijn: be game for anything.
berg —en en dalen ontmoeten elkaar niet, maar mensen wet: friends may meet, but mountains never
greet. De — heeft een muis gebaard: the mountain
has brought forth a mouse. lem. gouden —en beloven: promise a person whole mountains of gold.

berouw
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bezem

Als de — niet tot Mohammed wil komen, moet M.
naar de — gaan: if the mountain will not come to
Mahomet, then M. must go to the mountain. Zie

ook: haar.
berouw Het — komt nooit to laat: it is never too late
to mend.
beslag 't Is groot —: much ado about nothing. — leggen op iem.: trespass on a person's time.
beslapen Zich op jets —: consult one's pillow. II take
counsel of one's pillow.
beste Een bovenste —: a brick. Dat kan de — overkomen: it is a good horse that never stumbles. Zie
ook: eerst.
betaald lem. jets — zetten: pay one home. II make
one pay for something. 11 take one's change out of
a person. II get even with a person.
beter Het — e is de vijand van het goede: the best is
the enemy of the good.
beterschap — beloven: promise to turn over a new
leaf.
betrappen Op heterdaad —: take in the (very) act.
lem. op een leugen —: catch a person in a lie. lem.
op een lout —: catch a person napping.
beugel Dat kan niet door de —: that cannot pass
muster. II that is no go. Zie ook: voet.
beul Zo brutaal als de —: as bold as brass.
beurs Met gesloten — betalen: cry quits. Het gaat
uit een ruime —: it goes from a long purse. Een
goedgespekte —: a well-lined purse. In de — blazen:
loosen the purse strings. 11 fork out one's purse.
beurt — om —: in turn. II spell and spell about. II
turn and turn about,
bewaren Wie wat bewaart, heeft wat: waste not,
want not. 11 saving is having.
bezem Nieuwe —s vegen schoon: new brooms sweep

bezeten
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billen

clean. De ^i over jets halen: pass the sponge over
something. II wash it off.
bezeten Als — zijn van jets: have something on the
brain.

bezielen Wat bezielt hem?: what's after him?
bezinnen Bezint eer ge begint: look before you leap.
bezoek — en kunnen niet worden afgewacht: no callers seen.
bidden — en smeken: beg and implore. Zij laat zich
niet —: she does not need much pressing. Zie ook:
nood.
biecht Iem. de — afnemen: (fig.) put a person through
his catechism. Zie ook: duivel.
bies Zijn biezen pakken: cut one's stick. II pack up
one's traps. II clear out.
bij Hij is goed —: he is all there. ji he has his wits
about him.
bijdehand Zjj is —: she is sharp (bright, smart).
bijkomen Dat moest er nog —I: that would be the
last straw. ll that crowns all.
big Er met de grove — op inhakken: outrun the constable. II throw (fling) the hatchet. Zie ook: kwast.
bijltje Het — er bij neerleggen: chuck up the whole
thing. II throw up the game (the cards, the sponge).
H(j heeft al Lang met dat — gehakt: he is an old
stager.
bijten In het zand —: bite the dust. Hjj Wilde er niet
in —: (fig.) he would not swallow the bait. Blaffende honden — niet: a barking dog never bites.
bijtrekken Dat zal wel —: it is sure to tone down.
bikkel Zo hard als een —: as hard as nails. ll as sharp
as flint.
billen Wie zijn — brandt, moet op de blaren zitten:
as you brew, so you must drink. II as you have
made your bed, you must lie in it.

binden
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blind

binden Ik wil u aan niets —: I will not commit you
to anything. Zie ook: hand.
binnen lk ken hem van — en van buiten: I know him
like my pocket. Hy is —: (fig.) he has made his
pile. II he is out of the wood. Het wil my niet to —
schieten: I cannot hit upon it,
binnenste In zifn --: in his heart of hearts. II at the
back of his mind.
binnenwaaien Bij iem. —: blow in upon a person.
blaadje Bij iem. in een goed — staan: be in a person's
good books (kwaad —: bad books). Het — is gekeerd: the tables are turned.
blad Veranderen als een -- aan een boom: change
like a leaf on a tree. Geen — voor de mond nemen: call a spade a spade. II not mince matters. 11
not mince one's words. II talk straight from the
shoulder. II speak out one's mind.
blaffen Hij blaft harder dan hij bijt: his bark is worse
than his bite. --de honden bijten niet: a barking
dog never bites.
blauwtje Een --d lopen: get the mitten. 11 meet with
a refusal.
blij Zich — maken met een dode mus: to find a mare's
nest and laugh over the eggs. Zo --- als een kind:
as pleased as Punch. II as happy as a pig in a
turnip-field.

blik Met een ^-# overzien: take in at a glance. Een
ruime -- hebben: take a broad view.
blikken Zonder --.' of blozen: without a blush. 11
barefaced.

bliksem Laat hem naar de -- lopen!: let him go to
blazes.
blind Ziende — zijn: be blind with both eyes open.
In den ^-e: at random. 11 blindfold. In het land der
"-en is Eenoog koning: a cripple is an easy first

bloed
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boeg

among lame people. II the one-eyed are kings among
the blind. II the one-eyed man is king among the
blind. Zie ook: mol, passagier.
bloed Kwaad — zetten: breed ill blood. II stir up bad

blood. Dat zit in het —: that runs in the blood.
Het — kruipt waar het niet gaan kan: blood is
thicker than water. 11 kind will creep where it
may not go. Hij zal er voor —en: he shall bleed
(sweat, suffer) for it. Zie ook: hart, melk.
bloem De — etjes buiten zetten: paint it (the town)
red.
blok Een — aan het been hebben: be clogged. II have
a millstone round one's neck.
bloo(de) Een — hond wordt zelden vet: faint heart
never won a fair lady. II modest dogs miss their
meat. Zie ook: Jan.
bochel Zich een — lachen: double up with laughter.
11 split one's sides with laughter. II laugh oneself
limp.
bocht Het eerst in de — springen: bell the cat. 11 stand
in the breach.
bode De beste — is de man zelf: self do, self have. II
if you want a thing done, do it yourself.
bodem Ons plan werd de — ingeslagen: our plan was
frustrated.
boe Hij zei — noch ba: he said neither buff nor baff.
II he had not a word to throw at a dog. Van —
noch ba weten: not know chalk from cheese.
noch ba durven zeggen: not dare call one's soul
one's own.
boeg Over dezelfde — liggen: stand on the same tack.
Over een andere — booien: change one's tacks.
11 shift one's ground. lets voor de — hebben: have
something in the offing. Het over alle — en tvenden:
leave no stone unturned.

boei
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bom

boei Zo rood als een —: as red as a turkeycock (a

beetroot).
boek Hij is een gesloten — voor me: he is a sealed

book to me,

boekje In een goed (kwaad) — staan: be in a per-

son's good (bad) books. Een — van iem. opendoen: show a person up. Zijn — to buiten gaan
(buiten zijn — gaan): go beyond one's brief (one's

power).
boel Dat is een mooie —: here's a pretty kettle of

fish. De — aan de gang houden: keep the pot
boiling. De — in de war sturen: spoil the broth. II
spill the beans. Hij laat de — de — (Hij laat de
maar waaien): he lets things slide (drift).
boer De — opgaan: go on the tramp. II (bij verkiezing) be on the stump. Een — blijft een —: Jack
will never make a gentleman. Hij lacht als een
die kiespijn heett: he laughs on the wrong side of
his face. Beier een arme — dan een verarmde
edelman: a peasant on his legs is higher than a
nobleman on his knees.
bok De — ken van de schapen scheiden: divide the
sheep from the goats. Een oude — lust nog wel een
groen blaadje: old and cold do not always go together. Erop zitten als de — op de haverkist:
jump at a thing like a cock at a gooseberry. Een
schieten: make a bull (blunder).
bokkepruik De — op hebben: be in the sulks, in the
dumps. II have had one's hair combed the wrong
way. ll be in the mulligrubs.
bokkesprong Een — maken: cut capers.
bolleboos Hij is geen —: he is no hand at it. II he is
off his nut.
bom De — barst: the storm has broken out. il the
fat is in the fire,
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bombarie — maken: raise dust.
bommen Het kan me niet —I: (lam.) fat lot I care!
Zie ook: vat.
bonis Hij is een man in —: he is a made man. II his
bread is well buttered.
bons De — geven (krijgen): give (get) the bag (the
sack, the mitten, the boot, the push, the bounce,
the kick).
boat lem. — en blauw slaan: beat a person black and
blue. Het to — maken: go too far. Zie ook: pond,
koe, kraal
boodschap lem. im een — sturen: (fig.) send someone
on an errand. Een kleine ' doen: do number one
(grote: number two). Dat is een heel andere —:
that is another pair of shoes. Oppassen is de —:
keep your weather-eye open! Zwijgen is de —:
mum is the word.
boog De — kan niet altijd gespannen zijn: the bow
cannot always be bent (stretched, strung). 11 all
work and no play makes Jack a dull boy. II the
string always strained, snaps at last. Zie ook: pijl.
boom Een — opzetten met iem.: spin a yarn with
someone. ll have a chin (a jaw) with someone.
Een — van een man: a tower of a man. Zulke —,
zulke vrucht: as the tree so the fruit. II like father,
like son. Van de hoge — leven: make ducks and
drakes of one's money. 11 outrun the constable.
Hoge bomen vangen veel wind: high (huge) winds
blow on high hills. Men moet Been oude bomen
verplanten: remove an old tree and it will wither
to death. Door de bomen het bos niet meer zien:
not see the wood for the trees. Ben — valt niet
met de eerste slag: an oak is not felled with one
blow. II a first strike fells no tree. Als de — ter
aarde zijgt, maakt ieder dat hij takken krijgt: when
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the tree falls, everyone runs with his hatchet. Zie
ook: kat, vrucht.
boompje Men moet een — buigen als het Jong is:
as the twig is bent, the tree is inclined.
boon Een blauwe —: a blue bean (pill, plum). it an
ounce of lead. In de bonen zijn: be at sea. Hij is in
de bonen: the beans are in flower. Ik ben een — als
ik het weet: I'm a Dutchman if I know it.
boontje — komt om zijn loontje: the chicken will
come to roost. II chickens (evil doings) come home
to roost. Z'n eigen —s doppen: be on one's own
wing. 11 cut one's own grass. II paddle one's own
canoe.
boos Zo — als een kalkoense haan: as cross as two
sticks. II as angry as blazes. Dat is nit den boze:
that is of the devil.
boot Eerst in de —, keuze (keur) van riemen: first
come, first served. Zie ook onder schuitje.
bordje De —s zijn verhangen: the tables are turned.
II the boot is on the other foot. Hij heelt een levee
op een —: he lives in clover. II he is on velvet.
borduren Er is om dat verhaal heen geborduurd: the
story is widely embroidered.
borgen — baart zorgen: who goes a-borrowing, goes
a-sorrowing.
borrel Veel van een — houden: be fond of one's drop.
borst Het stuit me tegen de —: it goes against the
grain with me. Zich op de — kloppen: strike one's
breast. Een hoge — opzetten: thrust the chin into
the neck.
bot — vangen: draw a blank.
boter — bij de vis: touch pot, touch penny. II cash
down. Het is — aan de galg gesmeerd: it is pouring
water into a sieve. II it is wasting powder and shot.
11 it is like washing a Blackamoor white. 11 it is
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like pouring water on a duck's back. Er de —
uitbraden: make good cheer. Zie ook: neus.
boteren Het wil niet —: I cannot make any headway.
(tussen hen): they don't hit it off.
boterham Zijn — verdienen: earn his bread and
cheese.
botertje Het is — tot de boom: everything is lovely
in the garden. II it is bread buttered on both sides.
botje — bij — leggen: club together.
botvieren Zijn lust, haat, hartstocht —: give rein to
one's likes, hatred, passions.
boven Van — tot beneden: from top to toe. 11 from
head to foot. II from top to bottom. Van onder tot
idem. Zie ook: thee.
bovenhand De — krijgen: get the upper hand.
bovenkamer Het scheelt hem in zijn —: he is queer
in the top. II there is something wrong in his upperstorey. II he has got a tile off (a screw loose).
bovenste Hij is een — beste: he is a brick of bricks
(a regular trump).
boventoon De — voeren: rule the roast.
brand Uit de — helpen: help out of a scrape. Driemaal verhuizen is erger dan —: three removes are
as bad as a fire.
brandbrief Een — krijgen: get an incendiary letter.
branden Zijn vingers —: burn one's fingers. Het
brandt hem op de tong: it burns on his tongue. Het
geld brandt hem in de zak: the money burns a hole
in his pocket.
branie De — uithangen: do the grand.
breed Het is zo tang als het ' is: it is six of one and
half a dozen of the other. Het niet — hebben: be
in a small way. 11 be in straitened circumstances.
Wie het — heeft, laat het — hangen: he who has
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plenty of butter, can lay it on thick (can lay it
thick on his bread). Zie ook: lang.
breeveertien De — opgaan: go upon the town.
breister De beste — laat wel eens een steek vallen:
it is a good horse that never stumbles,
brem Zo zout als —: as salt as brine.
brengen Het ver —: go far. II rise to great heights.
Zie ook: stuk, tapijt.
bres Voor iern. in de — springen: throw oneself into
the breach, II stand up for a person. II take a
person's part. II mount the breach for a person.
bril Daar moet men zijn ' bij opzetten: (fig.) it is
near work. Jets door een rooskleurige ' bekijken:
look at a thing through rose-coloured spectacles.
broeder Hij is de ware — niet: he is not the right
sort. 11 (fain.) he is not a clean potato. De zwak,,
ke — s: the weaker brethren.
broeien Daar broeit iets: there is some mischief
brewing.
broek Lem. achter de ' zitten: ride a person on the
curb. De — aan hebben: (fig.) wear the breeches.
Een jong —je: a whipper-snapper.
broertje Het is — en zusje: it is six of one and half
a dozen of the other. II it is tweedledum and
tweedledee.
bron Llit goede --d vernemen: learn on good authority.
brood Goed zijn — hebben: make one's bread. ll make
a living. Geen droog — verdienen: not earn enough
for one's bread and cheese. Lem. het — uit de mond
nemen: take the bread out of someone's mouth.
Bij '- alleen kan een mens niet Leven: one cannot
live by bread alone. Hij kan meêr dan — eten:
he knows a thing or two. Het beste — voor
het venster leggen: show the best side of London.
Hij doet het om den brode: he does it for his
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bread (to keep the pot boiling). Wiens — men
eet, diens woord men spreekt: if the master says
the crow is white, the servant must not call it
black. II who finds me bread and cheese, it's to his
tune I dance. lem. jets op zijn — geven: put it (lay
a thing) in a person's dish. By gebrek aan
eet men korstjes van pasteien: if you can't crumb,
you must eat crust. II failing crumb one must eat
crust. Dat kreeg ik op min —: that was cast into
my teeth.
broodje Zoete —s bakken: eat humble pie. II sing
small.
broodkruimels De — steken hem: he feels his oats.
broodschrijverij Penny-a-lining. 11 pot-boiling.
brouwerij Leven in de — brengen: make things hum.
brag Over de — komen: pay up. If loosen the pursestrings. ii fork out. 11 cough up. De vluchtende
vi.jand een gouden — bouwen: build a bridge of
gold for the flying enemy. Men moet geen hei!
roepen voor men over de — is: there is many a
slip between cup and lip. Il don't halloo till you are
out of the woods.
Brugman Praten als —: have the gift of the gab.
brui Er de — aan geven: chuck the thing. it throw it
up.
bruiloft 't Is alle dagen geen —: life is not all beer
and skittles. Van een — komt een —: one wedding
makes another.
brutaal De brutalen hebben de halve wereld: fortune
favours the bold. il audacity pays. II he that has no
modesty has all the town for his own. — volhouden: brazen it out. Zie ook: beul.
buigen Het is — of barsten: it is bend or break.
— als een knipmes: cringe and crawl.
bulk Een lege — heeft geen oren: an empty belly
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hears nobody. Zijn — vasthouden van het lachen:
hold one's sides with laughter. Zijn —je vol eten:
eat one's fill. Zie ook: hand.
buitenbeentje Hij is een —: he was born on the wrong
side of the blanket.
buitenwacht Ik heb het van de — gehoord: I heard
it by a side-wind.
bulken Hij bulkt van het geld: he wallows in money.
burgemeester Eens —, altijd —: once a captain, always a captain.
bus Met de — rondgaan: pass the hat round. In de —
blazen: loosen the purse strings. II fork out. Het
klopt als een —: it is as clear as noonday. II it
fits like a glove.
buskruit Opvliegen als —: fire up like touchwood.
Hij heeft het — niet uitgevonden: he will not set
the Thames on fire.
buur Een goede — is beter dan een verre vriend: a
good neighbour is better than a far friend (distant
cousin).
buurman Al to goed is — 's gek: all lay the load on
the willing horse. II the horse that will pull, may
pull. 11 who loses his due gets no thanks.
buurt Blijf uit de —: give him a wide berth.

C.
cadeau Wij geven je hem —!: we can spare you the
fellow!
cent Geen rooie — hebben: not have a penny to bless
oneself with. li not have two pennies to rub together.
Het is Been — waard: it is not worth a red cent.
Tot de laatste — betalen: pay to the last farthing.
chapiter Iem. van zijn — afbrengen: head a person
What is it. -- 2
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off. Op een ander — brengen: bring to another
subject.
compliment Geen —den van iem. afwachten: stand no
nonsense from a person. Veel — en hebben: be on
one's high horse. Naar een —je vissen: fish (angle)
for a compliment.
conge Z'n — krijgen: get sacked. II get the boot.
contramine In de — zijn: be cross-grained (contrary).

D.
daad Op peter — betrappen: catch in the (very) act.
De — bij het woord voegen: suit the action to the
word. Zie ook: raad.
dader De --- ligt op het kerkhof: the cat has done it.
dag Voor — en dauw: before daybreak. II at earliest
dawn. Voor de — ermee!: name the child! Aan de
-- komen: come to light. Zo klaar als de —: as
clear as noonday. Van de — een nacht maken: turn
day into night. Goed voor de — komen: make a fair
show. Betere — en gekend hebben: have seen better
days. Het komt altijd aan de —: murder will out.
Prijs de — niet v6c5r het avond is: praise a fair day

at night. II don't bless the day before it is over.
Elke — heeft genoeg aan zijn eigen kwaad: sufficient for the day is the evil thereof. De jongste —:
doomsday. Zijn —en zijn geteld: his days are
numbered. Zie ook: morgen.
daglicht Dat kan het — niet verdragen: that cannot
bear the light of day. lets in een fielder — stellen:
put a thing in its true light. In een kwaad — stellen: put false colours upon.
dak Een — boven het hoofd hebben: have a roof over
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one's head. lem. op zijn — komen: descend on a
person. II give a person a piece of one's mind. II
be down on a person. lem. jets op zijn — schuiven:
lay something at a person's door. II saddle a person
with something. Van de — en prediken: preach
from the housetops. (verkondigen: proclaim).
dakje Het ging van een leien —: it went swimmingly.
II it went as if on greased wheels, 11 it ran like
clockwork. 11 the thing went on wheels.

damp lem, blauwe — voorblazen: make a person

believe the moon is made of green cheese.
Danaiden Het vat der —: the vessel of the Danaids.
dank 1k heb er geen — voor gehad: I had my pains
for nothing. Zie ook: stank, wil.
dans De — ontspringen: have a narrow escape. II

escape by the skin of one's teeth. II get off scotfree.
11 save one's bacon. II get one's neck out of the
halter,
dapper Houd u — !: keep your tail up! li never say
die!
deel 1k heb er geen — aan: I am no party to it.
deken Onder de —s kruipen: turn in. II go between
the sheets. Met iem, onder een — liggen: be hand
and glove together. II be as thick as thieves. II be in
the same boat.
dekmantel Onder de — van: under the cloak of. II under the cover of.
denken Er het zone van —: keep one's (own)
counsel.
derde Vertel het niet aan 'n: don't let it go further.
Zie ook: man,
deren Wat niet weet, wat niet deert: what the eye
does not see, the heart does not rue.
dertien Zo gaan er wel — in een dozijn: thirteen
of them may go to the dozen well enough.
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deur Dat doet de — toe: that clinches the matter. II

that puts the lid on it. II that is the last straw.
lem. de — wijzen: turn a person out. Met de --- in

go straight to business. ll blurt it out.
11 go straight to the point. II plunge into the matter.
II bolt at once at the matter. II talk point-blank.
Veeg voor uw eigen —: sweep before your own
door. Een open — intrappen: force an open door.
II beat the air. lem. de — voor zijn neus sluiten:
shut the door in someone's face.
dief leder is een — in eigen nering: charity
begins at home. II close (near) is my shirt, but
closer (nearer) is my skin. II every man is a born
profiteer. Wie eens steep is altijd een —: once a
knave, always a knave. Het is — en —jesmaat: it
is thief catch thief. II dog does not eat dog. Met
dieven moet men dieven vangen: set a thief to catch
a thief. Kleine dieven hangt men op, grote vallen
door de strop: one may steal a horse, another may
not look over the hedge. II the law catches flies
but lets hornets go free. Zie ook: gelegenheid.
dienst De ene — is de andere waard: one good turn
deserves another.
diep Tot — in de ,nacht: till the small hours. Het zit
niet — bij hem: there is not much in him.
diets lem. lets — maken: stuff a person up with something.
dijk Aan de — zetten: send packing. II bundle out.
Zie ook: zode.
dik Door — en dun gaan: go through thick and thin.
II go to all lengths with a person. Zich — maken:
lose one's hair. II get one's dander up. II get a
monkey on one's back. Er — op liggen: be laid
on thick. Maak je niet —: keep your hair on.
II pull down your vest.
huffs vallen:

ding
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dominee

ding Alle goede — en bestaan in drian: third time (is)

lucky. II three is the charm.
dinges Mijnheer —: Mr So-and-so. II Mr. Thingumbob.
11 Mr Thingummy.
ditje Praten over —s en datjes: talk about one thing
and another.
dobbelen Tegen twaalf ogen --: play a losing game.
dobber Wij hadden een harde —: we had a hard
pull for it.
doek Zo wit als een —: as white as a sheet. Zo bleek
als een --: as pale as ashes.
doekje Een — voor het bloeden: a mere blind. Er
Been — s om winden: not mince matters. 11 speak

plain. ll say it point-blank. II make no disguise of it.
doel Het — heiligt de middelen: the end justifies the
means. Het — niet uit het oog verliezen: not lose
sight of one's end. Wie het — wil, moet de middelen willen: one cannot make omelettes without
breaking eggs. Zijn — missen: miss the boat. 1j
miss one's aim. li miss the mark. Het — voorbijschieten: overshoot the mark.
doen Daar kan hij het mee —: that is one in the eye
for him. lk heb met hem te —: my heart goes out
to him. Geld doet 't hem: it's money that makes
the mare to go. Al doende leert men: practice makes
perfect. Doe wel en zie niet om: do well and have
well. II do what you ought, come what may. Ik
heb wel wat anders te —: I have other fish to fry.
Al zijn — en laten: all his goings out and comings
in. In goede — zijn: be well-to-do (well-off). Zie
ook: zaak.
dom Hij is te — om voor de duvet te Jansen: he can-

not say „boo" to a goose. 11 he is not fit to hold a
candle to the devil.
dominee Daar gaat een — voorbij: there is an angel
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(a spirit) passing. Een blikken —: a tin parson.
donder Daar kun je — op zeggen: you can lay your
shirt on it.
donderen Hij kijkt of hij het in Keulen hoort ,--: he
stares like a duck in a thunderstorm.
donker Het ziet er — voor hem uit: it is a black outlook for him.
dood De een zijn —, de ander zijn brood: one man's
death, is another man's breath. II one man's loss is
another man's gain. Duizend doden sterven: taste
death a thousand times. Het is er de — in de pot: it
is a dead-alive business. Op iem's — wachten: wait
for dead men's shoes. Om de — niet!: not for nuts!
De — komt op alle tijden: death keeps no calendar.
Een langzame — sterven: die by inches. De — in
de golven vinden: find a watery grave. Zo — als
een pier: as dead as a doornail (herring, mutton).
Er uitzien als de — van Y peren: look ghostly pale.
11 be a bag of bones. Zie ook: strijd.
doodblijven Op iets —: a goose cannot graze after
him. II he is a skinflint. Op kleinigheden —: be a
stickler for trifles. II skin a flint.
doodschrik lem. de — op het lijt jagen: frighten a
person out of his wits.
doodvallen lk mag — als ...: I'm a Dutchman if ..doof Hij is oostindisch —: he turns a deaf ear. Niemand is zo — als hij, die niet Koren wil: none
are so deaf as those who will not hear. Zie ook:
kwartel.
doofpot lets in de — stoppen: cushion (hush up) a
thing.
doopceel lem's — lichten: bring out a person's record.
door Dat kan er niet mee —: that cannot pass muster.
— en — kennen: know in and out. — en — goed:
kind to a fault. lk heb hem —: I see through him.
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doordraven Hij draaft door: his tongue is too long
for his teeth.
doorkneed In lets — zijn: be versed (seasoned) in
something.
doorn Een — in het oog: a thorn in his flesh (side).
11 an eye-sore.
doorslaan Als een blinde oink —: let one's tongue run
away with one.
doorslag De — geven: turn the scale. 11 tip the balance.
doorsteken Zie onder kaart.
doos LIit de oude —: antiquated. De — van Pandora:
the Pandora's box. In de — zitten: be in the coop
(jug).
doosje De wereld in een —: the world in a nutshell.
Hij ziet er uit of hij nit een — komt: he looks as if
he stepped out of a bandbox.
dop Kijk nit je —pen!: open your optics! II keep your
eyes skinned! Een advocaat in de —: a budding
lawyer. Hij is pas nit de —: he is hardly out of
the shell. Zie ook: ei.
doppen Zijn eigen peultjes —: be on one's own wings.
11 cut one's own grass. II (Am.) paddle one's own
canoe.
dotje Een -- van een hoedje: a duck of a hat.
doveman Hij klopte aan —frs deur: his words fell on
deaf ears.
draad Tegen de — in: against the grain (hair). Hij
is altijd tegen de — in: he is always cross-grained.
De — kwijt zijn: have lost the thread. Zijn leven
hangt aan een zijden —: his life is hanging by a
(thin) thread. Geen droge — aan het 10 hebben:
be wet to the skin. 11 not have a dry stitch on one.
De — van het verhaal weer opvatten: resume the
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narrative. Aan een zijden --- hangen: tremble in the
balance.
draadje Een — iedere dag is een hemdsmoutv in het
jaar: a pin a day is a groat a year. II feather by
feather the goose is plucked. II many a little makes
a mickle.
draai Zijn — hebben: be in high feather. Zijn —
nemen: take one's swing. Er een — aan geven: give
it a twist. 11 put a new face on it. Een andere —
nemen: (fig.) change front.
draaien Om de zaak heen (Er omheen) —: beat
around the bush. Zie ook: duim, rad, wind.
draak De — steken met: poke fun at.
dreef Op --- komen: get into one's stride. ll be in
gear. lem. op — helpen: give a person a start.
drempel De — plat lopen: coming and going. Hij
komt niet meer over de —: he shall not cross the
threshold any more.
drie Alle goede dingen bestaan in — en: third time
lucky. 1 third time does the trick. Il three is the
charm. Hij kan Been — tellen: he could not say
„boo" to a goose. II he is not fit to hold a candle
to the devil. —maal verhuizen is erger dan een
brand: three removes are as bad as a fire.
droge Op het — zitten: get aground.
dronk Een kwade — hebben: be quarrelsome in one's
cups.
droog Zo — als zand (kurk): as dry as dust. Hij is
nog niet ' achter de oren: he is just out of the
shell. 11 he is just out of the swaddlingclothes. II the
cradle straws are scarcely out of his breeches. Zie
ook: brood.
droom lem. uit de — helpen: open a person's eyes.
Il rouse a person out of a dream. Dromen zijrz
bedrog: dreams are mere shadows. II dreams are
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idle fancies. II dreams go by contraries.
druif De druiven zijn zuur: the grapes are sour. Druiven van distelen lezen: gather grapes from thorns.
druiven Hij druipt door zijn kleren: he is getting as
thin as a lath. lem. laten —: (examen) plough a
person.
druipstaarten Druipstaartend weglopen: go off with
one's tail between one's legs.
druk Zich — maken: get one's blood up. Het — heb-

ben als een klein baasje: be chasing one's tail; be
running round like a scalded hen. II be running
round in circles.
drukken Dat drukt hem erg: it weighs heavy on him.
Hij liegt alsof het gedrukt staat: he lies like an
epitaph. Zie ook: voetstap.
druppel Het is een — in de zee: it is a drop in the
ocean (bucket). Een gestadige — holt de steen uit:
constant dropping wears the stone. II little strokes
fell great oaks. Als twee —s water op elkaar lijken: be as much alike as two peas in the pod.
dubbeltje Op de —s passen: take care of the pence.
Een — op zijn kant: it is a mere toss-up. li it is a
spin of the coin. II it is touch and go. Elk — omkeren: look twice at every penny.
duff Onder andermans duiven schieten: trespass
(poach) on a person's preserves. De gebraden duiyen vliegen iem. niet in de mond: a close mouth
catches no flies. II plums will not fall into a closed
mouth.
duigen In — vallen: fall to pieces. II fall to the ground.
11 (fig.) come to nothing. lets in — doen vallen:
knock the bottom out of a thing.
duim Met zijn — en draaien: twiddle one's thumbs.
lets uit zijn -- zuigen: trump up a story. II suck
a thing out of one's fingers' ends. Hij kan op zijn
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duivelskunsten
— tluiten: he can whistle for it. Tussen — en yinger: between finger and thumb. Onder de — hebben: have under one's thumb.
duimbreed Geen — wijken: not budge an inch. II

stand one's ground.
duimkruid lem. — geven: grease a person's palms.
duimpje Op z'n — kennen: have at one's fingertips.
duimschroeven De — aandoen: put on the screw.
duit Geen rooie — hebben: not have a penny to bless
oneself with. 1 I be without a bean. Een — in het
zakje doen: contribute one's mite. II throw one's
stone to the pile. II put in one's oar (word). Een
flinke — kosten: cost a pretty penny.
duivel De — en zijn moer (grootje): the devil and his
dam. II all the world and his wife. Dat mag de —
weten: the devil may know. lem. naar de — wensen: wish a person at the mischief (at the devil).
Hij is te stom om voor de — te dansen: he cannot

say „boo" to a goose. li he cannot hold a candle to
the devil. Daar mag de — uit wijs worden: the devil
take me if I can make head or tail of it. lem. de —
injagen: put a person's monkey up. Het is of de —
ermee speelt: the devil is in it. Men moet de — niet
zwarter maken dan hij is: give the devil his due. Wie
de — scheep beef t, moet met hem overvaren: he that
has shipped the devil, must make the best of him.
II he must needs go whom the devil drives. Als men
van de — spreekt, ziet men (trapt men op) zijn
staart: talk of the devil and his imp appears (and

he is sure to come). II talk of an angel and you will
hear his wings. Bij de — te biecht gaan: go to the
wrong shop. Er de — in hebben: have the black dog
on one's back. II be in the sulks. Zie ook: luiheid.
duivels Het is om — te worden: it would vex a saint.
duivelskunsten Met — omgaan: practice sorcery.

duiveltje
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eentje

duiveltje Een — in een doosje: a jack-in-a-box.
duizend Een nit (op de) —: one in (of) a thousand.
dulden Hij wordt bier slechts geduld: he is here on

sufferance.
dunk Hij heeft een hoge — van zichzelf: he thinks he

is the cat's whiskers.
dour Dat zal u — to staan komen: you will pay dear
for it. Op de lange —: in the long run.
dwaalspoor Op een — brengen: (fig.) lead into

error. II put off the scent.

dwars Dat zit me —: it sticks in my gizzard. Een
— mens: a crosspatch. il a pighead. II a grossgrained man. Zie ook: voet.

E.
eb 's Werelds goed is — en vloed: human life is full

of ups and downs.

echt Het zijn —e jongens: they are out-and-out boys.
een Altijd op nummer — letten: always have an eye
to the mainchance. Hij is — en al zenuwen: he is

one mass of nerves.

eend Een vreemde — in de bijt: an intruder. Il a

stranger in Jerusalem.

eendracht — maakt macht: union is strength.
eenmaal — is Been maal: once is no custom.
eenoog In het land der blinden is — koning: in the

kingdom of blind men the one-eyed is king.

eens Daarover zijn alien het —: there is only one
voice in that matter. — en voor altijd: for good and
all.
eentje Er is er — op de loop bij hem: he has a screw
loose (a tile off). Op z'n — handelen: play a lone

eer
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eiereten

hand. Er — nemen: have a wet. II have a quick
one. Er nog — nemen: wet the other eye.
eer Dat kwam zijn — to na: that put him on his
mettle. II that piqued his pride. Ere wien ere toekomt: honour to whom honour is due. II credit be
given to whom credit is due. 's Lands wijs, 's lands
—: as many lands, as many customs. II so many

countries, so many customs. 11 when in Rome, do
as Rome does. — met jets inleggen: gain credit by
a thing. Zijn — is ermee gemoeid: his honour is at
stake. Ergens een — in stellen: take a pride in
something.
eerlijk Zo — als goud: as honest as the day. li as true
as steel. — duurt het langst: honesty is the best
policy. II fair play is a jewel. Een — stuk brood
verdienen: turn an honest penny. — met iem. omgaan: run straight with someone. II give a person
a square deal.
eerst Wie het — komt, het — maalt: first come, first
served. De — en zullen de laatsten zijn: the first
shall be the last. De — e de beste: the first comer. II
the first person handy.
eetlust Al etende krijgt men —: the appetite comes
with eating.

eeuwigheid Nooit in der —!: not in a year of Sundays!
effen — is kwaad treffen: no one can please both
parties.
ei Beter een half — dan een lege dop: half a loaf is
better than no bread. Het — wit wijzer zijn dan de
hen: teach your granny to suck eggs. II Jack Sprat
would teach his grandma. —eren kiezen voor zijn
geld: come down a peg or two. Zie ook: appel,
koek.
eiereten Dat is het — niet: that is only a side-issue.

eind
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erwt

eind Aan alles komt een —: there is an end to everything. II the longest lane will have a turning. —
goed, al goed: all is well that ends well. Het bij
het verkeerde (rechte) — hebben: have got hold
of the wrong (right) end of the stick. 11 be on
the wrong (right) side of the post. Aan het kortste
(langste) — trekken: get the worst (best) of the
bargain. 11 have the wrong (better) end of the staff.
Ten — e raad zijn: be at one's wits' ends. Dat is
het — van het liedje: that is the upshot of it. Het
—e kroont het tverk (— goed, al goed): all is well
that ends well. II the end crowns the work. II the
evening crowns the day. Liever tot het — in het
gareel dan rustend roesten: better wear out than
rust out. Tot een gelukkig — brengen: bring
(carry) into effect.
eindje De — s aan elkaar knopen: make both ends
meet.
element In zijn — zijn: be in one's element.
elf Te 'der ure: at the eleventh hour.
elfendertigst Op zijn —: at a snail's pace.
elleboog De ellebogen vrij hebben: have plenty of
elbowroom. Hij heeft ze achter de —: he is a
slyboots.
emmer Het regent alsol het met — s nit de lucht valt:

it is raining cats and dogs. 11 rain comes down in
buckets full.
eren Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd:

he who will not keep a penny, shall never have
many.
erf Meester (Baas) zijn op eigen —: a man's house is
a man's castle.
erger Zie onder: kwaad.
ergeren Mens, erger je nied: keep your hair on!
erwt Zie: peultje.

eten
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fleur

eten Dat is — en drinken voor hem: it is meat and
drink to him. — wat de pot schaft: take pot-luck.
euvel Aan een — mank gaan: be given a fault. —
duiden: take amiss. 1 I take in bad part.
evangelie Wat hij zegt, is geen —: it is not gospeltruth what he says.
even Het is mij om het —: it is all one to me. 11 it is
the same to me.
ezel Een — stoot zich geen tweemaal aan dezelfde
steen: once bitten, twice shy. II a burnt child dreads
the fire. II a scalded cat (dog) fears cold water.
Een — in het kwadraat: a downright ass.
ezelsbrug Een —: an asses' bridge.

F.
falie lem. op z'n — geven: give someone a good
hiding.

familie Dat zit in de —: that runs in the family.
fiasco Dat stuk was een —: that play was a flop
(a washout).
figuur Een goed — maken (slaan): cut a good figure.
Zijn — redden: save his face. Een gek — slaan:
make oneself look silly. II cut a poor figure. Met
zUn — verlegen zijn: look embarrassed.
fijn Het —e ervan weten: know the rights of it.
De —e uithangen: play the saint.
fiool Hij laat fiolen zorgert: he is a waiter on Providence.

fles Op de — gaan: go broke. II go to the wall. II go
to pigs and whistles. II go pop.
flesje Een — knappen: crack a bottle.
fleur In de — van het leven: in the prime of life. If in
the bloom of youth.

fluiten
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gaffel

fluiten le kunt ernaar —: you may whistle for it.
lem. laten —: leave a person out in the cold.
folio Een gek in —: an arrant fool,
foppen Hij laat zich niet —: he is not easily duped.
fortuin Zijn — zoeken: seek one's fortune.
fraaiigheid Het was een gedwongen —: it was a case
of must. II he had to do it willy-nilly.
Frans Daar is geen woord — bij: that is plain English. Een vrolijke —: a jolly dog. II a boon
companion. II a merry Andrew. It Zie ook: slag.
Eris — en monter: hale and hearty. 11 full of beans.
Zie ook: hoentje.
fuik In de — lopen: go into the net. II go into the
noose.
fut Er zit — in hem: there is plenty of go in him.
Er zit geen — in hem: he has no grit (spunk,
spirit) in him. De — is er bij hem uit: he has no
kick (pep, snap) left in him.

G.
gaan Laat — zoals het wil: come what may. II at all
events. 1k zie hem liever — dan komen: I like his
room better than his company. Daar gaat-ie!: pop
goes the weasel! Zie ook: man, raad.
gaande lets (Een zaak) — houden: keep the pot
boiling.
gaar Hij is niet helemaal —: he is half-baked. 11 he
has a tile off (a screw loose).
gading Alies is van zijn —; all is fish that comes to
his net.
gaffe! Van de — in de greep: from the fryingpan into
the fire. II from the smoke into the smother.

gal
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gat

gal Zijn — uitbraken: sputter one's gall. II vent one's
spleen. 11 stir up one's bile, De -- loopt hem over:
his blood is up. Zijn pen in — dopen: dip one's
pen in gall. lem's — doen overlopen: stir up a
person's bile. Zo bitter als —: as bitter as gall.
galei Tot de — en veroordelen: send to the galleys.
galg De — behoudt haar recht: the gallows will have
its own at last. Hij ziet er uit of hij van de
gedropen is: he has the gallows in his face. Het is
beter onder de — gebiecht dan nooit: it is never
too late to mend. Hij groeit op voor — en rad: he
is growing up for the gallows (gibbet). II he is a
hangrope (hangstring, gallowsbird). Daar staat de
— op: it is a hanging affair. Zie ook: boter.
gang Alles gaat zijn gewone —: things are moving
in the old groove. Hij last de zaken hun — gaan:
he lets things take their course. Hij is weer aan de
—: he is at it again. Iem's — en nagaan: control
a person's actions. Ga uw —: go ahead. lets aan de
— brengen: set the ball rolling. lem. zijn — laten
gaan: give a person rope enough.
gans Maak dat de ganzen wijs: tell that to the (horse)
marines.
gareel In hetzelfde — lopen: be hand and glove. II be
yoked together. In het — zijn: be in harness. II
wear the collar.
garen In zijn eigen — vallen: fall into one's own
snare. lem. in zijn — krijgen: ensnare a person. Er
— bij spinnen: profit by a thing.
garnaal Een geheugen als een —: a memory like a
sieve.
gast Een geslepen —: a cunning blade. II a sly-boots.
gat Een — maken om een ander to stoppen: rob Peter
to pay Paul. ii stop a gap by making another.
Een — in de dag slapen: sleep the day out of

gauw
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gebrand

countenance. II sleep out the morning. Er peen —
in zien: not see a way out. Hij sloeg een — in de
lucht: he jumped out of his skin. li it took his breath
away. lem. het — van de deur tvijzen: show a person the door. Hij is niet voor een — to vangen: he
is sure to find more than one hole to creep out of.
II he is a cunning blade. 11 he has more irons in the
fire. II it's a poor mouse that has but one hole to
creep out at. Weet jij een —, hij heeft een spijker:
he has a nail for every hole. lets in de — en hebben:
have got the wind of a thing. II smell a rat. lem. in
de — en houden: keep one's eye on a person. II 1k
heb je in de — en: I understand your little ways.
Zie ook: hoek.
gauw Dat is — er gezegd dan gedaan: that is easier
said than done.
gauwigheid Het is maar een —: it is only a turn of
the wrist.
gebekt Goed — zijn: have the gift of the gab. Zie
ook: vogeltje.
gebeten Op iem. — zijn: have a spite (grudge) against
someone.
gebeuren Wat gebeurd is, is gebeurd: it is no use
crying over spilt milk. Wat er ook mope —: happen
what may.
gebeurtenis Grote —sen werpen hun schaduw vooruit:
great (coming) events cast their shadow before.
gebod Zij staan onder de —en: they have had their
banns published.
gebonden Aan handen en voeten — : bound hand and
foot.
geboorte Het werd in de — gesmoord: it was nipped
in the bud.
geboren — en getogen: born and bred.
gebrand Op iets — zijn: be hot upon a thing.
What is it. -- 3

gebruik
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gehorig

gebruik Naar aloud —: according to time-honoured

usage.
gebruiken Hij kan van alles —: all is fish that comes

to his net.
gedaan Hij kan alles — krijgen: he has his will every
way. Gedane zaken nemen Been keer: it is no use
crying over spilt milk.
gedaante Zich in zijn ware — tonen: show one's true
colours.
gedachte Op twee — n hinken: halt between two
opinions. li be poised between two minds. Zijn —n
bij elkaar houden: keep one's wits about one. —n
zijn tolvrij: thoughts are free. II thoughts pay no
customs. 1 I my thoughts are my own, km. tot
betere — n brengen: make a person think better
of it.
gedijen Ten kwade —: tend to a person's harm. Zie
ook: goed.
geduld — overwint alles: a mouse in time bites a
cable in two. II patience, money and time bring all
things to pass. ll patience overcomes all things.
geest Voor de — zweven: float before the mind's eye.
Hij zag er uit als een —: he looked like a spectre.
De armen van —: the poor in spirit. Hoe groter —,
hoe groter beest: the more learned, the less wise.
11 it takes a wise man to be a fool. De — is gewillig,
maar het vlees is zwak: the spirit is willing, but
the flesh is weak. Een gedienstige —: a ministering
spirit. De — geven: give up the ghost.
geheim Het is een publiek —: it is an open secret.
geheugen lem's — opfrissen: jog (revive) a person's
memory. Dat ligt nog vers in het —: that is very
present to the mind.
gehorig Dit huis is zeer —: this house in not neighbourproof.

gek
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geld

gek lem. voor — laten lopen: send a person on a
fool's (on a sleeveless) errand. De --ken krijgen de
kaart: fools have fortune. 11 luck for the fools and
chance for the ugly. ii the biggest fools have the
best luck. Een — is gauw uitgepraat: a fool's bolt
is soon shot. Een — kan meer vragen dan honderd
wijzen kunnen antwoorden: one fool may (can) ask
more than ten wise men can answer. Een —
zegt wel eens de waarheid: a fool may give a
wise man counsel. — ken en dwazen schrijven
hun namen op deuren en glazen: a white wall
is a fool's paper. ledere — heeft zijn gebrek:
every bean has its black. lem. voor de — houden:
make a fool of a person. Zie ook: buurman, figuur.
gekheid Alle — op een stokje: all jesting apart. II
joking apart. Zonder —: in dead earnest. Op dat
punt verstaat hij geen —: he is not to be trifled
with.
geknipt Hij is er — voor: he will fill the bill. Dat is
— voor mij: it suits me down to the ground.
gekruld —e haren, — e zinnen: curled heads are hasty.
gelaarsd — en gespoord: booted and spurred.
gelag Het — betalen: pay the score. H pay the piper.
Het is een hard —: it is hard lines.
geld Dat zal — kosten: that will cost a pretty penny.
—weggooien (met — smijten): burn the candle at
both ends. 11 make ducks and drakes of one's
money. — hebben als water: have money like dirt.
— verdienen als water: be shaking the rupeetree.
11 be a money-spinner. 11 make pots of money. Het
is met geen — te betalen: it is worth its weight
in gold. Het is met geen — of goede woorden te
krijgen: it cannot be had for love or money. Uw --s
of uw leven!: stand and deliver! — baart zorgen:
much coin, much care. Voor — is alles te koop:

geleerde
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geloof

money can buy money's worth. — is de ziel der
negotie: money makes the mare to go. Goed — naar
kwaad — gooien: throw good money after bad. —
moet rollen: money is round and will roll. Het — dat
stom is, maakt recht wat krom is: rich men's spots
are covered with money. — verzoet de arbeid:
money lightens labour. Wie het — heeft, heeft de
macht: he who pays the piper, calls the tune. Waar
— is, wil — wezen: money expects money. Geen
geen Zwitsers: no pay, no play. II no pay, no
piper. 11 no song, no supper. ii no penny, no
paternoster. Het ' over de balk gooien (met —
smijten): play ducks and drakes with one's money.
II spend money like water. Il live at rack and
manger. lem. — uit de zak kloppen: conjure money
out of a person's pocket.
geleerde V oor — n is het goed preken: a word is
enough to the wise.
gelegenheid De gunstige — aangrijpen: take time
(opportunity, the occasion) by the forelock. De —
maakt de diet: opportunity makes the thief. II an
open door may tempt a saint.
gelijk — op spelen: play game and game. — met —
vergoeden: render like for like. — zoekt —: like
loves like. 1 I birds of a feather flock together. II
like will to like. Zie ook: monnik.
gelijken Sprekend op elkaar —: be as like as two peas
in a pod.
geloof Het — doet wonderen: faith works miracles.
Het -- verzet Bergen: faith will remove (transport)
mountains. Op goed — aannemen: take on trust.
Een blind — hebben in: have an implicit faith in.
Het verdient geen —: it deserves no credit. —, hoop
en liefde: faith, hope and charity.

geloven
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gerucht

geloven Hij moet eraan —: he will have to knuckle

under,
geluk Op goed —: at random. — hebben: find the
bean in the cake. Hij mag van — spreken: he may
thank his lucky star (s) for it. Dat is meer — dan
wijsheid: it is more by hit than by wit. H fortune
favours fools. Het — diende mij: fortune stood me.
Zonder — vaart niemand wet: the lucky one gains
the prize. Meer — dan wijsheid: more luck than

skill.
gelukje Er is altijd wel een — bij een ongeluk: every

cloud has a silver lining. II it is an ill wind that
blows nobody any good.
gelukken Alles gelukt hem: all his cards are trumps.
gelukkig — in het spel, ongelukkig in de lieEde: lucky
in cards, unlucky in love.
gemak lem. op zijn — zetten: set a person at ease.
gemoed lem. jets op zijn — drukken: impress something on a person's mind. Op iem's '' werken:
speak to a person's heart. Zen ' luchten: unbosom
oneself.
genade lem. weer in — aannernen: take a person back
into grace. — voor recht doen Belden: -temper
justice with mercy. lem. de — slag geven: give a
person the stroke of mercy (the deathblow). -brood eten: live on the almsbasket.
genoeg lk heb er — van: I am just about tired of it.
geraamte Hij is slechts een —: he is mere skin and
bone. it his bones start through his skin.
geroepen Velen zijn —, maar weinigen uitverkoren:

many are called, but few are chosen.
gerucht In een kwaad — staan: be in bad odour.
Voor Been klein —je vervaard zijn: take the bull
by the horns. Het — doet de ronde: there is a
rumour abroad. Zie ook: wolf.

geschikt
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gevlij

geschikt Wie voor alles — is, is voor niets --: a jackof-all-trades is master of none.
geschoren lk zit met hem ---: I have him on my back.
geschreeuw Veel — en weinig wol: more squeak than
wool. II much ado about nothing. II a great cry and
little wool. II more cry than wool.
geslepen Een — vent: a cute fellow.
gesloten Zo — als het graf: as close as wax. 11 as
silent as the grave. Met — beurs: on mutual terms.
gespekt Een —e beurs: a well-lined purse.
gesternte Onder een gelukkig — geboren zijn: be born
under a lucky star.
getekend Wacht u voor de — en: take heed of a person
marked (and a widow thrice married). II beware
of him whom God has marked.
getij Het — laten verlopen: let the opportunity slip
by. Hij vist op elk —: all is fish that comes to his
net. Elk vist op zijn —: every dog has his day.
11 every one tries to take time by the forelock.
Als het — verloopt, verzet men de bakens: as the
wind blows the sails must be set. Zie ook: tij.
getouw lets op het — zetten: set a thing on foot. II
take a thing in hand.
getroosten Zich alle opofferingen —: spare neither
trouble nor expense.
getrouwd Zo zijn we niet —: that's not in the bargain.
geval Dat is een gek —: that is a queer go.
geven Wie geeft wat hij heeft, is waard, dat hij leeft:
God loveth the cheerful giver. Men moet — en
nemen: there must be give and take. Het is zaliger
te — dan te ontvangen: it is more blessed to give
than to receive. Wie spoedig geeft, geeft dubbel:
he gives twice, who gives in a trice.
gevlij Bij iem. in het — trachten te komen: play up to
a person.

gewaagd
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gezicht

gewaagd Ze zijn aan elkaar —: it is diamond cut
diamond.

gewest Naar betere — en gaan: be called to higher
spheres. In hogere — en verkeren: be in the clouds.
geweten lets op zijn — hebben: have something on
one's conscience. Veel op zijn — hebben: have much
to answer for. Een rekbaar —: a lawyer's (an
elastic) conscience. Een goed — is een zacht oorkussen: a quiet conscience sleeps in thunder. Zijn
— in slaap sussen: salve one's conscience. Het met
in — op een akkoordje gooien: tamper with one's

conscience.
gewetensvraag Dat is ook een —: that is a 64
(64000) -dollar question.
gewicht Dat legt geen — in de schaal: that weighs as
nothing in the balance.
gewin Klein '—brengt rijkdom in: light gains make
heavy purses. Het eerste — is kattegespin: win
first, lose last.
gewogen — maar to licht bevonden: weighed and
found wanting.
gewonnen Zich — geven: yield the point. II throw
up the game. Zo —, zo geronnen: lightly (easy)
come, lightly (easy) go. II ill got, ill spent.
gewoonte --- is een tweede natuur: custom (use,
habit) is a second nature.
gezelschap Kwaad — bederft goede zeden: evil
communications corrupt good manners.
gezicht Op het eerste —: at the first blush. Op zijn
— krijgen: get a licking. Zijn — redden: save one's
face. Een lang — zetten: pull a face as long as a
fiddle. Zijn — in de plooi zetten: compose one's
countenance. Met een stalen (uitgestreken) —:
smugfaced. II pokerfaced.

gezocht
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glas

gezocht Een —e grap: a far-fetched joke. —e voorwendsels: got-up pretexts.
gezond Zo — als een vis: as sound as a roach (trout).
II as hearty as a buck. 11 as fit as a fiddle. — van
geest: of sane mind. — van lijf en leden: sound in

mind and limb. II sound in life and limb.
gezondheid Blaken van —: be in rude health. — is
de grootste schat: health is better than wealth.
gezworen Zij zijn — vijanden: they are at daggers
drawn with each other.
gierigheid — is de wortel van alle kwaad: love of
money is the root of all evil.
gieten (Het regent, dat) het giet: it is raining cats
and dogs. II the rain comes down in buckets full.
gisteren Hij is niet van —: he was not born yesterday. II he knows how many beans make five. II he
is a sly-boots (a cunning blade). II he knows a
move or two. II he is more than seven.
glaasje Ben — nemen: take a dram. II have a glass.
Onder een — zitten: crack a bottle. Hij houdt wel
van een —: he is a regular tippler. Hij heeft to diep
in het — gekeken: he has had a drop too much.
Ben — op de valreep: a parting-cup. 11 a stirrupcup.
glad Het gaat hem — at: it comes easy to him. Het
zat hem niet zo —: it did not wash. Zie ook: aal,
ijs, spiegel.
glansrijk Het — alleggen: fail signally.
glas Zo helder als —: as clear as crystal. Zo zuiver
als —: as clear as a bell. Zijn eigen glazen ingooien:
foul one's own nest. II stand in one's own light. II
quarrel with one's bread and butter. II cut one's
own throat. Het huffs door de glazen gooier:
squander one's money recklessly.

gloren
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goud

gloren Bij het — van de dag: at the peep of day. II
at the crack of dawn.
God Het is — geklaagd: it cries to high Heaven. II
it is a sin and a shame. Leven als — in Frankrijk:
live in clover. H live as happy as the day is long.
11 live like a fighting-cock. W at — doet, is wel
gedaan: God's works are good works. leder voor
zich, — voor ons alien: every one for himself and
God for us all. —'s water over —'s akker laten
lopen: let things take their own course. II let matters
take their own way. — geeit kracht naar kruis:
God tempers the wind to the shorn lamb. Van —
en alle mensen verlaten: forsaken by God and man.
goed Al te — is buurmans gek: all lay goods on a
willing horse. II the horse that will pull, may pull.
Wie ' doet, — ontmoet: do well and have well.
Met aardse — eren gezegend zajn: be blessed with
this world's goods. Gestolen — gedijt niet: ill gotten
goods (gains) can never prosper (thrive). II ill-got,
ill-spent. Zich te — doen: enjoy one's eggs. Zie
ook: buurman, kwaad, naam.
goedbloed Loris —: a soft Johnny. II a silly soft.
goedheid Hij is de — in eigen persoon: he is kindness
personified.
goedkoop — is duurkoop: a bad bargain is dear at a
farthing. II a good bargain is a pickpurse.
goedschiks Wie niet — wil, mod kwaadschiks: the
bird that can sing but will not sing, must be made
to sing.
goud Dat is — waard: that is worth its weight in
gold. Het is niet al — wat er blinkt: all is not (it
is not all) gold that glitters. Geen ' zonder schuim:
no gold without dross. Zie ook: berg, kalf, morgenstond.

goudschaal
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greep

goudschaal Zijn woorden op een —tje wegen: pick

and choose one's words. II weigh every word.
graantje Een — pikken: have (take) a dram.
graat Niet zuiver op de — zijn: not be sound on the
goose. Van de — vallen: (mager) lose flesh; be
as thin as a rake. ll (honger) have a roaring

appetite.
grabbel Geld te — gooien: throw money to be
scrambled for. Zijn eer te — gooien: throw away
one's honour.
graf Aan de rand van het — staan: be on the brink
of death. Hij graaft zijn eigen —: he is digging his
own grave. Stil (zwijgend) als het —: secret (silent)
as the grave. II mute as a fish. lem. in zijn — doen
omkeren: make a person turn in his grave. Het —
maakt allen gelijk: six feet of earth make all men
equal. Er loopt iem. over mijn —: somebody (a
goose) is walking over my grave. Zwijgen als het
be as secret as the grave. Met 66t2 been in het
one foot in the grave. Zo gesloten als het —:
as close as wax. II as mute as a fish. 11 as silent
as the grave. 11 all buttoned up.
grapje Je moet met hem geen — s uithalen: don't come
with your tricks over him. Dat is ook een mooi —:
that is a pretty go. Dat is geen —: that is no
laughing matter,
gras Er geen — over laten groeien: let no grass
grow under one's feet. lem. het — voor de voeten
wegmaaien: cut the grass from under a person's
feet; (sterker) take the ground from under a
person's feet. Zo groen als —: as green as grass.
grasduinen Ergens in —: browse over a thing.
gratie Bij iem. in (uit) de — raken: get into a person's
good (bad) books.
greep Het is maar een —; it is only a knack.

greintje
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grootje

greintje Er is geen — verschil tussen hen: they are as
like as two peas in the pod. 11 there is not a pin to

choose between them.
grens Het is net op de —: (fig.) it is just on the
borderline. Men moet ergens de — trekken: the line
must be drawn somewhere. Aan de — van zijn kunnen zijn: be at the end of one's tether.
grijpen lets voor het — hebben: have a thing to one's
hand. le hebt ze maar voor het —: they are as

plentiful as blackberries. II they grow on the bushes.
groeien Hij groeit er in: it is nuts to him. Alles groeit
onder haar hand: she has green fingers. Zie ook:

hoof d, kool.

groen Het werd hem — en geel voor de ogen: he
saw stars. II his head began to swim. Zie ook: Bras,

rijp.

grond Met de — gelijk maken: level to the ground.
Vaste — onder de voeten hebben: stand on sure
(firm) ground. Ik voel geen —: I am out of my
depth. Hij had wel door de — kunnen zinken: he
wished himself miles away. Een dichter van de
koude —: a twopence-halfpenny poet. Aan de —
genageld: riveted to the spot. ii rooted to the
ground. Zie ook: water.
grondslag Op hechte —: on firm footing.
grondsop Het — is voor de goddelozen: the dregs

fall to the wicked.

groot — zijn met iem.: be great with a person. — en
klein: great and small.
grootheid Een onbekende —: an unknown quantity

(celebrity).

grootje Vertel dat je —!: tell that to your granny (to
the horse-marines). Naar zijn — gaan: be knocked

out.
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haar

gros Het — der mensen: the common herd. 11 the
average of men.
gunst Bij iem. in de — komen: be in a person's good
books (graces). Uit de — raken: be in the bad
books.

H.
haai Naar de — en gaan: go to the bottom. II go to

Davy's locker. II be cast at the cocks. II be food
for the fishes. Hij is voor de — en: he is a gone
coon. I I he has gone to the dogs. Er zijn — en op
de kust: there is some danger lurking. II the coast
is not clear.
haak Haken en ogen: (fig.) snipsnap. Dat zal haken
en ogen geven: that will set people by the ears.
Dat is niet in de —: that is out of squares.
haai Aan de — gaan: take to one's heels. II pick up
one's heels. Met een — van de pen: by one dash
of the pen.
haan Zijn — moet koning kraaien: he is the cock of
the walk. II he is a cock-a-hoop. If he cries cock.
Daar zal Been — naar kraaien: nobody will be any
the wiser. De gebraden — uithangen: do (play) the
grand. De rode — laten kraaien: let the red cock
crow. Stappen als een — van een scoter: be as
proud as a peacock. Twee hanen in een hok: two
kings in Brentford. Een — is stout op z'n eigen
dam: a cock is proud on his own dunghill.
haantje — de voorste: the cock of the walk (school).
haar Het scheelde maar een —: it was a hair-breadth
(narrow) escape. II it was a narrow squeak. —
op de tanden hebben: have blood in one's veins.
II have plenty of grit in one. II be game to the
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halen

backbone. Zich de haren uit het hoofd trekken:
tear one's hair. Geen — op mijn hoofd dat eraan
denkt: I do not dream about it. Hij is geen beter:
he is no whit better. Elkaar in het — (de haren) zitten: be at loggerheads. fall together by the ears.
Zijn haren rijzen to berge: his hair rises (stands) on
end (stands erect). Zijn wilde haren verliezen: sow
one's wild oats. Het er met de haren bijslepen:
drag it in by head and shoulder. 11 lug it into the
conversation. Alles op haren en snaren zetten: leave
no stone unturned.
move heaven and earth. 11
set all springs a-going. Geen
aan iem. heel
laten: not leave a rag on a person. lem. geen
krenken: not touch (harm) a hair on a person's
head. Zie ook: huid, vos.
haard Eigen — is goud waard: home is home be it
(n) ever so homely.
haardstede Voor — en altaar: for hearth and home.
for home and country.
haast Hoe meer —, hoe minder spoed: more haste,
less speed. ' is niet halt: almost and very nigh
saves many a lie. II almost was never hanged.
In vliegende —: in a tearing hurry. II in hot haste.
hachje Bang zijn voor zijn —: be afraid for one's skin.
Zijn — redden: save one's skin. II save one's bacon.
hak lem. een zetten: put a spoke in a person's
wheel. II do a person a shot in the eye. Van de —
op de tak springers: hop from twig to twig. 11 talk
rigmarole. II ramble from one subject to the other.
hakken Op iem. zitten —: chip at a person. Dat hakt
er nog al in: that makes a hole in my purse. Waar
gehakt wordt, vallen spaanders: from chipping come
chips.
halen Men moet het uit hem —: one has to worm it
out of him. Daar haalt niets bij: nothing touches

half
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hand

that. Hij haalt niet bij zijn broer: he cannot hold a
candle to his brother. li (Am.) he is not a
circumstance to his brother. lets erbij ^/: bring a
thing into the picture.
half Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald:

it is better to stop half-way than to persevere in an
error. II he who stops halfway is only half in error.
— en —: so so. lk denk er — en ' over om ...:
I have half a mind to .... Zie ook: ei, hart.
hals Zich jets van de — schuiven: shuffle things off
one's shoulder. — over kop: head over heels. II
helter-skelter. 11 hurry-skurry. Met een —lengte
winnen: win by a neck. Een onnozele —: a simpleton
(a soft Johnny, a simple Simon).
hamer Onder de — brengen: bring (come) to the
hammer. II sell by auction. Tussen — en aambeeld:
between the devil and the deep sea.
hand Op — en en voeten: on all fours. Aan — en en
voeten gebonden zijn: bound hand and foot. lem.
de — en binden: tie a person's hands. De — en aan
het werk slaan: put the hand to work. Aan de
winnende — zijn: be in a winning vein. lem. de
boven het hoofd houden: support (patronize) a
person. Bij de — zijn: be at hand, be handy.
(Zie ook bijdehand) De — en vol hebben: have
one's hands full. Hij is nog niet bij de —:
he is not stirring yet. II he is still invisible. lem.
de — en stoppen (smeren): grease a person's palms.
In andere —en overgaan: change hands. De — in
eigen boezem steken: dive into one's own bosom
(heart). II search one's heart. 11 (tam.) look at
home. Voor de — liggen: be as clear as noonday.
II be as plain as a pikestaff. De — en aan de ploeg
slaan: put one's hand to the plough. II put the irons
in the fire. De — in het spel hebben: have a finger

hand
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hand

in the pie. Met ijzeren — regeren: rule with a rod
of iron. De — op de zak houden: keep a tight hand
on the purse-strings. In verkeerde — en vallen: fall
into wrong hands. Met de — en in het haar zitten:
be at one's wits' end. II be at a stand. De — lichten
met: give a lick and a promise. Met — en tand verdedigen: defend tooth and nail. Twee — en op een
buik: be as thick as thieves. II be hand in glove
together. Onder — en nemen: take in hand. Iem.
onder — en nemen: haul (call) a person over the
coals. 11 give a person a scolding. II blow a person
up. 11 pitch into a person. Iem. de helpende —
bieden: help a lame dog over a stile. De — en staan
hem verkeerd: his fingers are all thumbs. Iem. de
vrije — laten: give a person a free hand. Van de
— in de tand Leven: live from hand to mouth. De
— en uit de mouwen steken (de — en aan het werk
slaan): put the shoulder to the wheel. Als de ene —
de andere wast, worden beide schoon: one good
turn deserves another. De — en ineenslaan: (fig.)
join hands. De — en ineenslaan van verbazing:
throw up one's hands in wonder. Goed van de
— gaan: meet with a ready sale. Slecht van de
gaan: sell slowly. lets achter de — hebben: have
something up one's sleeve. In goede — en zijn bij
iem.: be safe with a person. Geen — voor ogen
kunnen zien: be unable to see one's hand before
one's face. km. naar zijn — zetten: have a person in

one's pocket. II have a person at one's beck and call.
Van hoger —: from a high quarter. lk draai er mijn
— niet voor om: I don't care a button. Laat uw rech.
ter — niet weten wat uw linker does: let not thy
right hand know what thy left doeth. Ergens de —
in hebben: have a finger in the pie. Alles groeit onder
haar —: she has green fingers. Hij is op mijn '–':
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happig

he sides with me. Aan de beterende — zUn: be on
the mending hand. De — leggen op iets: lay hands
on (put one's hands to) a thing. In de — werken:
play into someone's hands. — over —: hand over
hand. lem. op de — en dragen: wait upon a person
hand and foot. Zijn —en in onschuld wassen: wash
one's hands of a thing. Veel —en maken licht werk:
many hands make light (quick) work. De laatste
— aan jets leggen: put the last hand to a thing.
II give a thing the final spit and polish. Zie ook:
kolfje, vogel.
handel fem.'s — en wandel: one's comings and goings.
handgemeen — worden: come to close quarters.
handje Een ----' hebben van: have a little way of. II
have a knack at. II have the knack of. Een — helpen: bear a hand. II lend a hand.
handomdraai In een —: in the turn of a hand. ll in
two shakes of a lamb's tail. II in a jiffy. II before
you can say Jack Robinson.
handschoen lern. de — toewerpen: throw down the
glove. De — opnemen: take up the gauntlet (glove,
cudgels). Met de — trouwen: marry by proxy.
Met tluwelen — en aanpakken: handle with kidgloves.
Zie ook: katje.
hanetred Het is maar —: it is but a cock's stride.
hangen Aan een zijden draad —: hang by a thread.
Tussen — en wurgen: between the devil and the
deep sea. Aan elkaar — als droog zand: hold
together like sawdust. Blijven — aan: catch in. Wie
geboren is om to —, verdrinkt niet: he that is born
to be hanged, will (shall) never be drowned. Zie
ook: draad, hart, hoofd, huik, kap, Tier.
Hansje — in de kelder: Jack in the low cellar.
happig Op iets — zijn: be agog on a thing. II be keen

on a thing.

hard
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hart

hard Zo — als een bikkel (kei): as sharp as flint. 11
as hard as nails. — tegen —: pull devil. II pull
baker.
hardloper —s zijn doodlopers: slow and steady wins
the race.
haring Opeengepakt als — in een ton: sit as close as
sardines in a box. ll be like herrings in a barrel. lk
wil er — of kuit van hebben: I want to get down
to the bottom of this. Het tonnetje (vat) riekt altijd
naar de —: the chip is known by the block.
hark Zo stiff als een —: as stiff as a poker.
harnas km. in het — jagen: set up a man's bristles.
II stir up someone's bile (blood). 11 Elkaar in het
— jagen: set each other by the ears. II be at loggerheads.
hart Dat is me een steen (pak) van het —: that is a
weight off my heart. Zijn — uitstorten: unbosom
oneself. Met — en ziel jets aanpakken: go heart
and soul into a thing. 11 go neck and heels into a
thing. In — en nieren: to the backbone. II to the
tips of his fingers. Van zijn ' een moordkuil
maken: make a coffin of one's heart. Van zijn —
geen moordkuil maken: not smother one's feelings.
il speak one's mind out. 11 speak one's heart. Zijn
— ging van rikketik: his heart went pit-a-pat. Het
— op de tong hebben: wear one's heart on one's
sleeve (on one's tongue's end). Zijn — hangt eraan: he has set his heart on it. Zijn — lucht
geven: open one's heart. 11 unbosom oneself.
Mijn — draait me om in mijn lijf: (fam.) my
stomach kicks at it. Zijn t--- ophalen: have one's fill.
Tot het — spreken: appeal to the heart. lem. een
— onder de riem steken: put (some) heart into a
person. lem. een goed — toedragen: wish a person
well. lem. geen goed — toedragen: be ill-affected
What is it. — 4

hartje
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heelmeester
towards a person. Zijn — vasthouden: have one's

heart in one's throat. Het moest me van het —:
I had to get it off my chest. Waar het — vol van is,
loopt de rnond van over: what the heart thinks, the

mouth speaks. 11 from the fullness of the heart the
mouth speaks. Zijn — klopte hem in de keel: he had
his heart in his mouth. Het gaat mij aan mijn —:
it goes to my heart. Een man naar mijn —: a man
after my own heart. Dat is mij uit het — gegrepen:
that is quite after my heart. Hij heeft het — niet
dat to doen: he has not the face (heart) to do it.
Zich met — en ziel aan jets geven: throw one's
heart and soul into a thing. Zijn — zonk hem in
de schoenen: his heart sank into his boots (shoes,
heels). Alle —en bij je eigen: judge of others as of
one's self. Met bloedend —: with bleeding heart.
Met een half —: half-hearted. Zie ook: oog.
hartje Het — van de zomer: the midst (height) of
summer. Het — van de winter: the dead (depth) of
winter,
have — en goed: goods and chattels.
haven In behouden — zijn: be safely in port. II be out
of harm's way.
haver lets van — tot gort kennen: know all the ins
and outs of a thing. lem. van — tot gort kennen:
summer and winter with a person. II know a person
inside out. Zie ook: paard.
hazepad Het — kiezen: take to one's heels.
hebben Zij moest niets van hem —: she would have
none of him, — is — en krijgen is de kunst:
possession is nine points of the law. Zijn hele —
en houden: every stick and stone he possesses.
heelhuids Er — afkomen: save one's bacon.
heelmeester Zachte — s maken stinkende wonden: a
desperate disease requires a desperate remedy.
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hek

heer De heren der schepping: the lords of creation (the
earth). Langs 's Heren wegen lopen: knock about the
streets. Niemand kan twee heren dienen: nobody can

serve two masters. II there is no jumping from Delilah's lap into Abraham's bosom. Zo —, zo knecht:
like master, like man. Nieuwe heren, nieuwe wetten:
new lords (kings), new laws. Met grote heren is
het kwaad kersen eten: the weakest always goes
to the wall. II kings have long hands. II he that sups
with the devil must have a long spoon. Wat de
heren wijzen, moeten de gekken prijzen: whate'er
rulers do decree, their subject-fools must laud with
glee. Strenge heren regeren niet lang: a tyrant's
reign is short.
heet In het —st van de strijd: in the thick of the fight.
— van de naald: hot and hot. — en koud (uit een
mond) blazen: blow hot and cold. — gebakerd zijn:
be hotheaded. Zie ook: naald.
heft Het — in handen hebben: hold the reins. II be at
the helm.
heg Over — en steg: up hill and down dale.
hei Men moet Been ' roepen voor men over de brug
is: don't whistle (shout, cry „halloo- ) before you

are out of the wood. II there is many a slip betwixt
the cup and the lip.
heiden Aan de — en overgeleverd zijn: be abandoned
to the tender mercies of somebody. 11 be fallen into
hucksters' hands.
heilig Hij is nog — vergeleken bij: he is a paragon
compared with...
heinde Van — en ver: from far and near.
hek Het — is van de dam: fences are down. li this is
Liberty Hall. 11 the house is turned out of the
window. Als het — van de dam is, lopen de schaapjes uit de wei: when the cat is away, the mice
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Hendrik

will play. De — ken zijn verhangen: the tables are
turned.
hekel Over de — halen: take up roundly. II haul over
the coals.
heksen 1k kan niet —: I am no wizard.
hel De weg naar de — is geplaveid met goede voornemens: the way to hell is paved with good

intentions.
heler De — is zo goed als de steler: the receiver is
as bad as the thief. Zonder —s Been stelers: the

receiver makes the thief.

helm Met de — geboren zijn: be born with a caul.
helpen Alle beetjes —: every little helps. Zie ook:

nood, wereld.
hemd Tot op het — uitkleden: strip a person to his
naked vitals (to the shirt). Tot op het --- toe nat:
wet to the skin. Het — is nader dan de rok: near

(close) is my shirt, but nearer (closer) is my skin.
11 charity begins at home. lem. het — van het lijf
vragen: ask the shirt off a man's back. lem. in zijn
— laten staan: let a person down. 11 leave a person
in the cold. Geen — aan zijn lijf: without clothing
to his back.
hemel Onder de blote —: in the open air. Tussen —
en aarde: in mid - air. Als de — valt, zijn alle mussen
dood: if the sky falls, we shall catch larks. 11 if the
sky falls, the pots will be broken. In de zevende
zijn: be in the third (seventh) heaven. Ten —
schreiend: crying to Heaven. — en aarde bewegen:
move heaven and earth.
hemelhoog lem. — verheffen: exalt (laud) a person to
the skies.
hemelsbreed Er is een — verschil tussen hen: they
are as poles asunder.
Hendrik Een brave —: a square toes. 11 a paragon of
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hof

virtue. De brave — uithangen: strike moral
attitudes.
herberg Waarheid (Recht) vindt maar zelden —: truth

seldom meets with a kind reception.
heterdaad Op — betrapt: taken red-handed. ll taken
in the very act.
heug Tegen — en meug: against one's stomach.
hiel lem. op de —en zitten: be at someone's heels.
Zijn — en lichten: show one's heels. II take to one's

heels.
ho Zie onder hei.
hoed Daar neem ik min — voor af: I take off my
hat to that. Met de — in de hand, komt men door
het ganse land: a man's hat in his hand, will take
him all through the land. Zijn — staat op half
zeven (op drie haartjes): his hat stands on nine

hairs.
hoede km. onder zijn — nemen: take someone under
one's wing.
hoedje Onder een '— spelen: be hand and (in) glove.
Zy waren onder een — to vangen: they sang small.
hoek Uit alle — en en gaten: from every nook and
cranny. Uit welke ' waait de wind?: how does the
wind blow? Flink uit de — komen: come down
handsomely.
hoekje Het — omgaan: go off the hooks. II kick the
bucket. 1 I pop off. II turn up one's toes (heels). II
go to Davy Jones' locker.
hoeksteen De ' zijn: be the cornerstone.
hoentje Zo fris als een —: as fresh as a daisy. il as
fit as a fiddle.
hof Iem. het — maken: pay one's court (addresses)
to a person. Open — houden: keep open table
(house).
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honderd

hollen Het is — of stilstaan met hem: he always goes

to extremes.
homerisch Een — gelach: a Homeric laughter.
hond Blaffende —en bijten niet: barking dogs seldom
bite. li hard words break no bones. Bekend als de
bonte —: as well known as a bad shilling. Daar ligt
de — begraven: there is the rub. De — in de pot
vinden: dine with Duke Humphrey. II kiss the hare's
foot. Dode — en bijten niet: dead men tell no
tales. Men moet Been slapende —en wakker maken:
let sleeping dogs lie. Wie een — wil slaan, vindt
licht een stok: it is easy to find a stick to beat a
dog. II give a dog a bad name and beat him. Een
blode — wordt zelden vet: modest dogs miss their
meat. 11 faint heart never won a fine lady. Zo moe
als een —: dogtired. Zo ziek als een —: as sick as
a dog (a horse). Veel — en zijn der hazen dood:
there is no fighting against superior numbers. Met
onwillige — en is het kwaad hazen vangen: one man

may lead a horse to water, but fifty cannot make
him drink. Als twee — en vechten om een been,
loopt een derde er mee heen: when two dogs are
fighting for a bone, a third comes and runs away
with it (a third takes the spoil). Twee kwade —en
bijten elkaar niet: dog will not eat dog. II dogs
do not eat dogs. II hawks will not pick hawk's eyes
out. Komt men over de —, dan komt men over de
staart: let me get over the lake, and I have no fear
of the brook. 11 in for a penny, in for a pound. II
over shoes, over boots. Beter een levende — dan een
dode leeuw: a living dog is better than a dead lion.
Een 'eneus hebben: have a fine nose. Zie ook: kat.
honderd Alles in het — jagen: make a fine mess of
it. — uit praten: talk nineteen to the dozen. In het
at sixes and sevens.
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hoog

hondje Van het — gebeten zijn: think one's penny
silver. ll think no small beer of oneself. Er zijn meer
—s, die Fikkie heten: there are more than one Jack

at the fair.
honger Een — hebben als een paard (wolf): be as
hungry as a wolf (hunter). '' maakt rauwe bonen
zoet (— is de beste saes (kok)): hunger is the

best sauce. II hunger makes hard beans sweet (soft).
II a hungry dog will eat a dirty pudding. — is
een scherp zwaard: hunger fetches the wolf out of
the wood. ii ([am.) a hungry belly has no ears.
honing Iem. — om de mond smeren: butter a person
up. II oil a person's tongue.
hoofd Het — in de schoot leggen: give up all resistance. It give in. Iem. het — op hol brengen: turn a
person's head. De — en bij elkaar steken: put heads
together. Dat hangt hem boven het —: that is hanging
over his head. Het schoot me door het —: it flashed
upon me. Het — loopt me om: my head is in a
whirl. Il my head swims. Zich het — breken: break
one's head. 11 cudgel one's brains. Het — ktvijt
raken: lose one's head. Het — boven water houden: keep one's head above water. Het — in de
nek werpen: toss one's head. li bridle up. Zoveel
— en, zoveel zinnen: (so) many men, (so) many
minds. 11 as many minds, as many wits. Met het —
tegen de muur lopen: run (beat) one's head against
the wall. Alles komf op zijn — neer: everything is
laid at his door. Van het — tot de voeten: from
head to foot. ii from top to toe. Iem. van het
take stock of a person. Het
—todevnpm:
— opsteken: rear (raise) one's head, km. boven
het — groeien: outgrow a person.
hoog Bij — en bij laag zweren: swear by high and
low. II swear by all that is sacred. — en droog:

hoogmoed
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hort

high and dry. Dat zit hem nog ---d: that still sticks in
his throat. Wie --i klimt, valt laag: the higher up,
the greater fall. Zie ook: woord.
hoogmoed — komt ten val:

pride will have a fall. 1j

pride goes before and shame comes after.
hoogte Op de — van de tijd blijven: keep abreast of
the time. Hij is op de —: he knows the ins and
outs. Erg uit de — zijn: be very high and mighty.
Slecht op de — zijn: be badly to seek. De — krijgen: be in one's cups. 11 be half seas over. De —
hebben: be in one's altitude.
hoogtepunt Het — bereiken: reach the pinnacle. II be
at fever-point.
hoogvlieger Hij is geen —: he is no flier.
hooi Te — en to Bras: by fits and starts. Te veel —
op zijn vork nemen: have too many irons in the
fire. 11 grasp more than the hand will hold. Il bite
off more than one can chew. II burn the candle at
both ends.
hooiberg Het is een spell (naald) in een — zoeken:
it is like looking for a needle in a bottle of hay (in
a haystack).
hoop Tussen — en vrees dobberen: hover between
fear and hope. Er is geen — meer: there is no
room for hope.
hoorn Zijn horens opsteken: show one's teeth. De koe
bij de horens pakken: take the bull by the horns. —

van overvloed: horn of plenty.
horen Voor wat, hoort wat: one good turn deserves
another. Wie niet — wil, moet voelen: he who will
not be ruled by the rudder, must be ruled by the
rock. 1k heb het van — zeggen: I have it by
hearsay. Zie ook: doof.
hort Met — en en stoten: (fig.) by fits and starts. De
— op gaan: go off to the sly,
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huis

hot — en haar door elkaar: higgledy-piggledy. Van
— noch haar weten: not know chalk from green

cheese. II not know a hawk from a handsaw.
houden Het — met iem.: side (hold) with a person.
Zie ook: hebben.
hout Dat snijdt geen —: that will not hold water. II
that cuts no ice. Alle — is geen timmerhout: not
every wood is fit for timber. 11 every reed will not
make a pipe. II every couple is not a pair. Van dik
— zaagt men planken: those that have plenty of

butter can lay it on thick.
houtje Op zijn eigen —: on one's own hook. 11 of one's
own head. II off one's own bat. Op een — bijten:
suck one's thumb. II have little to peck at.
houvast Geen — hebben: (fig.) have nothing to go
by.
huid Een dikke — hebben: have a thick skin. Met —
en haar opeten: swallow skin and bones (hide and
hair. II neck and crop. II body and bones. II flesh
and fell). Iem. de — volschelden: call a person all
sorts of names. 1 I call a person to naught. Verkoop
de — van een beer niet vc5Or hij geschoten is: sell
not the bear's skin before you have caught him. ii
don't count your chickens before they are hatched.
Iem. op zijn — geven: tan a person's hide.
huig Iem. de — lichten: ease a person of his money.
huik Zijn — naar de wind hangen: set (trim) one's
sails to every wind. li hang one's cloak to the wind.
huilen — vciOr men geslagen is: squeal before one is
hurt. 't Is om to —: it is enough to make one cry.
Zie ook: wolf.
huis Elk --- heeft zijn kruis: every house has its
trial. II there is a crook in the lot of every one.
il every cupboard has its skeleton. Wie in een
glazen

woont, moet niet met stenen gooien:

huishen
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ijs

those who live in glass houses should not throw
stones. In een glazen — wonen: live in a glass
house. Van goeden huize: of gentle birth. II of good
family. Open — houden: keep open table (house).
Zie ook: deur.
huishen je begint een echte — to worden: you are
becoming a sad stay-at-home.
huishouden Een — van Jan Steen: a Dover-court.
hulp Tijdige ^/ is dubbele —: a stitch in time saves
nine.
hum In z'n — zjn: be in a good humour (in high
spirits). LIU z'n — (humeur) zijn: be out of step
with oneself.
hutje Met — en mutje: with the whole box-and-dice.
II bag and baggage. II lock, stock and barrel.
huwelijk Een — met de linkerhand: a left-handed
marriage.
huwelijksbootje In het — stappen: join in hymen's
bands. II get into double harness.
I.
idee Men moet maar op het "-- komen: it is the devil
to hit upon an idea.
iet Als niet komt tot —, kent — zich zelve niet: set
a beggar on horseback and he will ride to the
devil.
ijs Goed beslagen ten — komen: be armed at all points.
ll be well skilled in .... Onbeslagen ten — komen:
embark on an enterprise unprepared. Zich op glad
— wagen: walk (skate) on thin ice (on slippery
ground). Niet over een nacht — gaan: not move in
too hurried a manner. II not venture on slippery
ground. II make two bites of a cherry. Op oud —
vriest het licht: old love lies deep.

ijzer
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inwij den

ijzer Men kan Been — met handen breken: you can't

make a windmill go with a pair of bellows. 11 you
can't make a silk purse out of a sow's ear. Men
moet het — smeden als het beet is: strike the iron
while it is hot. II make hay while the sun shines.
Het is lood om oud —: it is six of one and half a
dozen of the other. Zie ook: hand.
in Dat wit er bij mij niet —: that won't go down
with me.
inbrengen Je hebt hiertegen niets in te brengen: keep
your breath to cool your porridge. De man heeft
thuis niets in te brengen: at home the man plays
second fiddle. II he is under hatches at home.
indruk Die opmerking maakte —: that remark told.
ingeving Naar de — van het ogenblik handelen: act

on the spur of the moment.
ingewikkeld Het is een —e geschiedenis: there are

wheels within wheels.
ingooien Zijn eigen ruiten (glazen) —: cook one's

goose.
inpakken Dat zal er nogal —: that will make a hole

in your pocket (purse).
inhales 1k heb veel in te halen: I have much ground

to make up.
inpakken Moeten —: (fig.) get marching orders.
inpeperen 1k zal het hem —: I shall make him smart
for it. 11 I shall pepper him. 11 I shall salt it for him.
inroesten Die gewoonte is bij hem ingeroest: that habit

is engrained in him.
inval Het is daar de zoete —: they keep open house

there.
inwendig De —e mens versterken: fortify the inner

man.
inwijden Een nieuw huis —: give a housewarming.

ja
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jodenkerk

J.
ja Hij zegt op alles — en amen: he says yes and

amen to everything. 11 he says ditto to everything.
jaar — en dag: in a year and a day. Sinds — en dag:
for years and years. 11 for a long time past. De
vette en magere jaren: the fat and the lean years.
Jacob De ware —: the real Simon Pure.
Jan Boven — zUn: have got round the corner. — en
alleman: all the world and his wife. —, Piet en
Klaas: Tom, Dick and Harry. II Brown, Jones and
Robinson. — Rap en zijn maat: rag-tag and bobtail. — Publiek: the man in the street. Beier bloo
dan doo —: better a living dog than a dead lion.

11 discretion is the better part of valour.
janboel Het is er een —: it is a hurly-burly (a

medley) there.
janhen Hij is een —: he is a regular Molly.
janklaassen Wat een — .1 : what a merry Andrew!
jansalie Een —: a stick-in-the-mud. II an old duffer.

11 a ninny.
Jantje Hij is een — secuur: he is a Mr Precisian. Zich
er met een --van-leiden afmaken: shirk the difficulty. Wat — niet leert, zal Jan nooit kennen:

you cannot teach an old dog new tricks.
janusgezicht Een — hebben: be Janus-faced. II play
double game. II be a Jack of both sides.
jasje Zijn — omkeren: (fig.) turn one 's coat. II turn

the cat in the pan.
jijen — en jouen: say thee and thou.
job Zo arm als —: as poor as Job. Met jobsgeduld:

with the patience of Job.
jodenkerk Het is hier net een —: it is a regular

beargarden (a hubble-bubble show). II the bedlam
broke loose.

jong
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kaart

jong — gewend (geleerd), oud gedaan: once a use,

ever a custom. H bend the twig and bend the tree.
van hart blijven: carry a grey (old) head on
green (young) shoulders.
jonker Hoe kaler —, hoe groter pronker: great boast,
small roast.
jood Twee joden weten wat een bril kost: when Greek
meets Greek, then is the tug of war. ii two canny
knaves need no broker. 1 it is diamond cut diamond.
Joost Dat mag — weten: goodness only knows.
jozef De ware —: the real Simon Pure.
juffershondje Beven als een —: tremble like a jelly.
H tremble like an aspenleaf.
juk lem. onder het — brengen: bring a person under
a yoke. II impose a yoke on a person.
juttemis Met sint,: when the cows come home.
II when two Fridays come together. II when the
devil is blind.

K.

kaak Met beschaamde kaken staan: be shamefaced.
Aan de — stellen: put into the pillory. II expose a

person to shame.
kaars Zo recht als een —: as straight as a die (arrow,
candle). In de — vliegen: burn one's wings.
kaart Open ^-d spelen: put one's cards upon the table. H
throw up one's cards. 11 be above-board. Alle — en in

hold all the cards. Doorgestoken —:
a put-up job. ll a got-up affair. II a preconcerted
game. lem. in de — kijken: see through a person's
plans. Zich in de — laten kijken: show one's hand.
11 give oneself away. Alles op een — zetten: put
handen hebben:

kaartenhuis
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kam,erdienaar

all the eggs in one basket. II venture all in one
bottom. II stake everything on one throw. Zie ook:
gek.
kaartenhuis Instorten als een —: go down like a

house of cards.
kaas Hij laat zich de — niet van het brood eten: he
knows how to keep his end up. II he knows which
side of his bread is buttered. ll he does not look
as if butter would not melt in his mouth. Ergens
Been — van gegeten hebben: not have been through
the mill.
kabel Hij kapt van de —: he outruns the constable.
Er is een kink in de —: there is a hitch somewhere.
kachel Hij is —: he is in his cups. II he is oiled. II
he is half seas over.
kaf Het — van het koren scheiden: sift husk from
grain. II separate chaff from wheat.
kalf Het gouden -- aanbidden: worship King Cash
(the golden calf). Het gemeste — slachten: kill the
fatted calf. Met eens anders — ploegen: plough
with another man's heifer. Als de kalveren op het
ijs Jansen: at the Greek Calends. Als het — ver-,
dronken is, dempt men de put: when the steed is
stolen, the stabledoor is locked. Het —svel volgen:
follow the drum. II have taken the queen's (king's)
shilling. Zie ook: juttemis.
kalkoen Zo rood als een —: as red as a turkey-cock.
kam Een rode — hebben: be in a tiff. II be angry. De
— opsteken: bristle up. Alles over een — scheren:

put all in the same sack. II tar everything with the
same brush. 11 weave all pieces on the same loom. II
judge everything by the one fish in the sea. /em.
in de — prikken: peck at a person.
kamerdienaar Niemand is groot in de ogen van zijn
no man is a hero to his valet.

kamp
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kartouw

kamp Hij gal Been —: he was game to the last. ll

he did not throw up the sponge.
kan Wie het onderste uit de — wil hebben, krijgt het
lid op de news: grasp all, lose all. II all covet, all
lose. Alles is in — nen en kruiken: all is cut and
dried. II all is in the bag.
kanon Met een — op een vlieg schieten: break a
butterfly on the wheel.
kans Je hebt niet de minste —: you have not the ghost
of a chance. Een mooie — om to slagen: bid fair
to succeed. De — doen keren: turn the tide. Daar
is alle — op: it is within the odds. Zijn — missen:
miss the boat.
kansje Er was nog een —: there was still a dog's
chance. Een — wagen: have a try. II have a go.
kant Dat is weer aan —: that job is jobbed. II that
char is chared. Dat raakt — noch wal: it is without
rhyme nor reason. il it is neither here nor there.
— en klaar: trim and tight. II cut and dried. Hij
laat het over zijn — gaan: he puts up with it. Hij
laat het niet over zijn — gaan: he will not take
it lying down. Zie ook: dubbeltje, mes, vaatje.
kansje Op het — af: a narrow escape. 11 it was a near
thing. II it was touch and go.
kantoor Daar ben je aan het verkeerde —: you are
in the wrong shop. II you have brought your pigs
to the wrong market.
kap De — op de tuin hangen: throw off the cowl.
II hang up one's fiddle. Alles komt op zijn — neer:
everything is laid at his door. Het is — noch
keuvel: it is neither cowl nor hood. Zie ook: monnik.

kaper Er zijn — s op de kust: the coast is not clear.

II there is some danger lurking.
kartouw Zo dronken als een —: as drunk as a lord.

kast
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katje

kast Hij zit in de —: he is in quod. lem. op de —
jagen: rub a person up the wrong way.
kastanje Voor iem. de — s uit het vuur halen: pull the

chestnuts out of the fire for a person. ll be made a
cat's paw of.
kasteel Luchtkastelen bouwen: build airy castles.
(Spanish castles). 11 build castles in the air.
kastje lem. van het — naar de muur sturen: send a
person from pillar to post. In het — hangen: be
under the banns of marriage.
kat Zo nat als een —: as wet as a fish (as a drowned
rat). Zo vals als een —: as false as hell. Een — in
de zak kopen: buy a pig in a poke. if be sold a
pup. Een — mag wel naar de keizer kijken: a cat
may look at a king. Het muist al wat van "ten
komt: every cat to her kind. Zo misselijk als een
—: as sick as a cat. Een — komt altijd op haar
pootjes terecht: a cat has nine lives. Leven als —
en hond: live like cat and dog. II lead a cat-anddog life. De — de bel aanbinden: bell the cat. De
gelaarsde —: puss in boots. — jes, die muizen, mauwen niet: a mewing cat is a bad mouser. De — in
het donker knijpen: saint in public and sin in secret.
II do it on the sly. II the midnight cat, they say,
is quite a saint by day. De — uit de boom kijken:
see which way the cat jumps. II sit on the fence.
Als een — in een vreemd pakhuis: like a cat in a
strange garret. II like a fish out of water. De — op
het spek binden: set the cat to watch the cream. II
set the fox to watch the geese. Als de — van huis
is, dansen de muizen op tafel: when the cat is
away, the mice will play.
kater Een — hebben: be catsick. II get the head. II
have the hotcoppers. II have the barley fever.
katje Hij is het — van de baan: he is the cock of the

katoen
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walk. Zij is geen — om zonder handschoenen aan to
pakken: she is kittle cattle. II she has a mind of her
own and a tongue hung in the middle. Bij nachf
zijn alle — s grauw: when the candle is away
(in the dark) all cats are grey. II all cats are grey
in the dark.
katoen Iem. van — geven: give a person beans. II
pitch into a person.
katzwijm In — vallen: fetch a faint.
keel Een droge — hebben: have a spark in one's
throat. Het hangt mij de — uit: I am fed up with
it. Het ging in het verkeerde —gat: it went the
wrong way. Zijn — spoelen: (fig.) wet one's

whistle.

keer Te ' gaan: fly out at a person. II fly into a
tearing rage. Gedane zaken nemen geen —: it is no

use crying over spilt milk.

keerzijde De — der medaille: the other side of the
medal. II the reverse of the picture. Alles heeft zijn

there is a reverse to every medal. ll every light
has its shadow,
kei Zo hard als een —: as sharp as flint. II as hard
as nails. Iem. op de — en zetten: give a person the
key of the street.
keizer Geef de — wat des —s is: render unto Caesar
the things that are Caesar's. Waar niets is, verliest
de — zijn recht: where there is nothing, the king
loses his right. II you cannot get blood out of a
stone. 11 sue a beggar and catch a louse.
kelder Naar de — gaan: (schip) go to Davy Jones'
locker; (fig.) go to the dogs. II go to pot.
kennen Iem. niet willen —: cut a person. Hij lief zich
nooit —: he always came down handsomely. Zie
ook: dag, man.
kennis — is macht: knowledge is power.
What is it. — 5

kenteren
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Keulen

kenteren Bij het — van het tij: at the turning of the

tide.
keper Op de — beschouwd: on close inspection.
keren Het zal zich ten goede —: it will work out for
the best. Zie ook: blaadje, half.
kerfstok Hij heeft veel op zijn —: he has a great

score. li he has a great deal to answer. II his record
is none of the best.
kerk De — in het midden houden: give and take.
11 pursue a give-and-take policy. ii keep the balance
even. H keep to the middle of the road.
kerkrat Zo arm als een —: as poor as a churchmouse.
kermis Het is --- in de hel: the devil is beating his
wife with a shoulder of mutton. Het is niet alle
dagen —: Christmas comes but once a year. II life
is not all beer and skittles. Hij kwam van een koude — thuis: he had brought his eggs to a bad
market. ii he came away with a flea in his ear.
kern Er is een — van waarheid in: there is a nucleus
(germ) of truth in the matter. Tot de — van de
zaak doordringen: go to the root (heart) of the
matter.
ketter Vloeken als een —: swear like a trooper (lord).
ketting Hij is van de —: he is out of bounds. II he is
running wild.
keuken Een vette —, een mager testament: a fat kitchen, a lean will.

keukenprinses Een —: a lady of the frying-pan.
Keulen Kijken of men het in — hoort donderen: stare

like a stuck pig. ii look like a (dying) duck in a
thunderstorm. II look two ways for Sunday. — en
Aken zijn niet op een dag gebouwd: Rome was
not built in a day.

keur
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kind

keur — baar angst: the larger the choice, the more
irksome the task. Zie ook: boot.
keus Zie onder keur.
keuze Zie onder keur.
kielzog In fem.'s — varen: follow in a person's wake.
kiem In de — gesmoord: nipped in the bud. II stifled

in the cradle.

kies Iem. een — trekken: (fig.) make a hole in a per-

son's pocket. 11 make a person pay through the
nose.
kiespijn 1k kan hem missen als —: I prefer his room
to his company. Zie ook: Boer. [ (legs).
kievit Hij loopt als een —: he is quick on his pins
kiezen U moet — of delen: you may take it or leave
it. II you can't have the cake and eat it. II it is
one thing or the other. II you can't have the halfpenny and the toffee.
kijf Dat is buiten —: that is beyond dispute.
kijk Een ruime (brede) — hebben: take a broad view.
Een sombere — hebben: take a dark view.
kijken — staat vrij: a cat may look at a king. Hij
komt pas --: he is just out of the swaddlingclothes.
Laat hem naar zichzelf —: let him look at home.
— kost niets: seeing costs nothing. Zie ook: woord.
kijk-in-de-pot Een —: a Paul Pry. II a Miss Nancy.
kikken Hij durft — noch mikken: he daren't say „boo"
to a goose.
kind Zo onschuldig als een pasgeboren —: as innocent
as the babe unborn. Hij is Been — meer: he is past
a child. Wij worden het — van de rekening: we
shall have to pay the piper (stand the racket. 11
foot the bill). Hij heeft — noch kraal: he has
neither chick nor child. (neither kith nor kin). Het
— bij zijn naam noemen: call a spade a spade. li
call a pikestaff a pikestaff. Het — met het bad-

kinderhand
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klaar

water weggooien: throw away the babe with the

soapsuds. 11 throw the babe out with the bath, 11
throw the helve after the hatchet. Een gebrand —
schutvt het vuur: a scalded dog dreads the fire.
— eren, die vragen, worden overgeslagen: those who
ask cannot have. Een — om een boodschap sturen:
send a boy on a man's job. —eren en gekken zeggen
de waarheid: children and fools speak the truth.
Wie zijn — lietheeft, spaart de roede niet: spare
the rod and spoil the child. Zo blij als een —: as
pleased as Punch. !I as happy as a bird. —eren
zijn een zegen des Heren: He that sends mouths,
sends meat. Van — sbeen af: from the cradle.
kinderhand Een — is gauw gevuld: little things please
little minds. II small hearts have small desires.
kinderkost Dat is Been —: that is no milk for babes.
kinderschoen De — en ontwassen zijn: be past the
spoon. Il have outgrown pap. 11 be out of one's
articles.
kink Er is een — in de kabel: there is a hitch somewhere.
kip Er als de 'pen bij zijn: be on it like a bird. Ik
ben zo lekker als —: I am as right as rain. Met de
—pen op stok gaan: go to bed with the chickens. 11
go to bed by twilight. — noch kraai hebben: have
neither chick nor child (neither kith nor kin). De

— met de gouden eieren slachten: kill the goose that
lays the golden eggs. Redeneren als een — zonder
kop: talk at random. 11 talk through one's hat.
kippeborst Hij zette een — op: he put up a pigeonbreast.
kippevel 1k kreeg er ^i van: my flesh began to creep
(to go goosey). II it gave me the cold creeps. II
I got gooseflesh. II it made my flesh creep.
klaar Dat is zo — als de dag (als een klontje): that

klaarstaan
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kleintje

is as clear as daylight (as clear as the sun at noonday. 11 as plain as a pikestaff). — is Kees: that job
is jobbed. Oude klare: a glass of Hollands.
klaarstaan Altijd voor iem. —: be at a person's beck
and call.
klad De — er in brengen: spoil the trade. rem. bij de
— den krUgen: collar a person.
klager ---'s hebben geen nood: those who cry loudest
are not always hurt most.
klap —pen krijgen: have one's ears boxed. it get a
licking. 11 (fig.) suffer blows to one's pocket. De
eerste — is een daalder waard: the first blow is
half the battle. — lopen: be a catch-bit. Er zullen
— pen (slagen) vallen: there will be hard blows. 11
there will be wigs on the green. Zie ook: vlieg.
klappen Het — van de zweep kennen: know the
ropes. II have been through the mill. Zie ook:
school.
kleerscheuren Er zonder — afkomen: come off with
a whole skin (without a scratch).
klein ' maar dapper: small but plucky. — maar rein:
small but chosen. In het —: in a small way. Wie
het — e niet eert, is het grote niet weerd: take care
of the pence and the pounds will take care of
themselves. II who will not keep a penny, will never
have many. lem. — krijgen: bring a person down.
Zie ook: groot, kort.
kleinigheid Over kleinigheden twisten: be plucking a
crow. Het komt op de kleinigheden aan: it is the
little things that matter. Op kleinigheden dood
blijven: be a stickler for trifles,
kleintje Veel —s maken een grote: many a little makes
a mickle. 11 many drops make a shower. Op de —s
passen: take care of the pennies. Hij is voor geen
— vervaard: he doesn't stop at a trifle.

klem
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klok

klem In de — zitten: be at a pinch. II be in a tight
corner.
kleren Dat raakt min koude -- niet: I don't care a
straw (pin) about it. Dat gaat iem. niet in de koude — zitten: such things leave their mark on a man.
— maken de man: the fine coat makes the fine
gentleman. II it is the clothes that make the man. II
fine feathers make fine birds. De — maken de man
niet: it is not the gay coat that makes the gentleman.
Zijn zondagse —: his Sunday best. II his best bib
and tucker.
kleur Alle — en van de regenboog: all the colours of
the rainbow. II every hue in the paintbox. — bekennen: (fig.) show one's colours. 11 show one's
handcards. II (Am.) acknowledge the corn. In —en
en geuren vertellen: tell in all details, lets in de
zwartste (somberste) —en afschilderen: paint something in the darkest colours. II paint a thing black.
kliekjesdag Het is vandaag— : it is left-over day.
klimmen Wie hoog klimt, zal laag vallen: the higher
up, the greater fall. 11 the highest tree has the greatest fall.
kling Over de — jagen: put to the (edge of the)
sword.
klinken Dat klinkt bekend: that has a familiar ring.
Zie ook: zaak.
klip Tussen de —pen doorzeilen: steer clear of the
rocks. Tegen de —pen op liegen: lie as fast as a
horse can trot. II lie with a latchet. II lie like a
trooper (jockey). Tegen de —pen op drinken:
drink from day to devil, ll drink till all is blue,
kilt Aan iem. hangen als een — (klis): stick to a
person like a burr (leach).
klok Aan de grote — hangen: blaze it abroad (forth).
II drag before the public. Hij is een man van de
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klokje
—: he is as regular as clockwork.

kneep

Hij heelt de
horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt:

he has heard about it, but does not know what
to make of it. 11 he is at sea about it. II he has not
got the hang of it.
klokje Het — van gehoorzaamheid: the dustman's
bell. Zoals het — thuis tikt, tikt het nergens: there
is no place like home, be it (n) ever so humble.

klokspijs Het gaat er in als —: it goes down like

chopped hay.
klomp Met de — en op het ijs komen: rush headlong

into a business.
klontje Dat is zo klaar als een —: that is as clear as

daylight (as clear as the sun at noonday. 1) as
plain as a pikestaff. II as plain as day. 11 as plain
as print).
klop lem. — geven: give a person a good drubbing
(dressing down).
kloppen lem. geld uit de zak —: pick a person's
purse. 11 make a hole in a person's pocket.
kluif Dat is een hele —: that is a hard nut to crack.
kluit Hij is flink uit de — en gewassen: he is well set
up. 11 he is a tall fellow of his inches.
kluitje lem. met een — in het riet sturen: put a person
off with gentle words (with a soft sawder).
kluts De — kwijt raken: lose one's head. 11 be knocked
off one's perch. II be driven from one's moorings.
De — kwijt zijn: be at sea. 11 be at one's wits' end.
II be all abroad. II be out of one's depth. II be off
the rails.
knecht Niemand is groot in de ogen van zijn —:

no man is a hero to his valet.
kneep De knepen kennen: know the ropes. 11 know the
knack of it. Daar zit 'm de —: there is the rub (the

knel
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koe

hitch). II there lies the knot. II that is where the
drag is.
knel In de — zitten: hold (have) the wolf by the
ears.
knie lk heb vandaag nog geen — gebogen: I have
not been off my legs to-day. lets onder de — hebben: have mastered a subject. lk kreeg hem onder
de —: I subdued him.
kniezen Zich dood —: fret oneself to death.
knikker Het gaat niet om de —s, maar om het spel:
it is not a matter of pence, but of principle. Zo
kaal als een —: as bald as a badger.
knip Hij is geen — voor de neus waard: he is not
worth a button (straw).
knippen Zij waren geknipt voor elkaar: they were
cut for one another.
knoei In de — zitten: be in a fix. ll be in a fine mess.
knol km. — len voor citroenen verkopen: make a person believe that the moon is made of green cheese.
Zich geen — len voor citroenen laten verkopen:

know chalk from cheese. II know what's what. II
know how many beans make five. 11 know a hawk
from a handsaw.
knollentuin Hij is in zijn —: he is as pleased as Punch.
li he is as happy as a pig in a turnipfield.
knoop De ,---- doorhakken: cut the Gordian knot. Daar
zit 'm de —: there is the rub. II there lies the hitch
(knot). II that's where the drag is. De blauwe —:
the blue ribbon. lets achter de knopen gieten:
wet one's whistle (throttle). Zie ook: oor.
knuppel De — in het hoenderhok gooien: put the cat
among the pigeons. 11 flutter the dovecote.
koe De — bij de horens vatten: take the bull by the
horns. ll take the bear by the teeth. II beard the
lion in his den. il grasp the nettle. Men noemt

koek
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Been — bont, of er is wel een vlekje aan: there
is no smoke without (some) fire. Veel — en, veel
moeien: much coin, much care. Men kan niet weten
hoe een — een haas vangt: a cow may catch a

hare. li a blind man may chance to hit the mark.
Zo stom als een —: as dull as a beetle. Oude
—en uit de sloot halen: throw old times in one's
teeth. 11 flog a dead horse. II rake up old stories.
ll break old ground. 11 rip up old grievances. Geen
oude —en uit de sloot halen: let bygones be
bygones. Zie ook: waarheid.
koek Alles voor zoete — opeten: swallow everything.
Dat is gesneden —: that is as easy as lying. Ze
zijn — en ei samen: they are hand and (in) glove. li

II they are clove and orange. II they are as thick as
thieves. 11 they are cup and cap. 11 they are like
finger and thumb.
koekoek Het is met hem altijd — een zang: he is always harping on the same string. II he never
changes his tune.
koers Een nieuwe — volgen: be on a new tack. Ilit
de — raken: be driven out of one's course. Van de
rechte --- afdwalen: leave the path of virtue.
koest Zich — houden: keep mum.
koetje Over — s en kalfjes praten: talk about one
thing and another.
koffie Dat is andere —: that is another pair of shoes.
koffiedik Zo klaar als —: as clear as mud.
kogel De — is door de kerk: the die is cast.
kok Veel —s bederven de brij: too many cooks spoil
the broth. Het zijn niet alien —s, die lange messen
dragen: all are not hunters that blow the horn. II

the cowl does not make the monk. II all hoods do
not make monks. Zie ook: honger.

kolder
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kolder Hij heeft de — in de kop: he is in a mad fit. II
the temper is on him.
kolen Op hete (gloeiende) — zitten: sit on brambles
(thorns). II be on the grid. II be on pins and
needles. Vurige — op iem.'s hoofd stapelen: heap
coals of fire upon a person's head,
kolf De — naar de bal werpen: throw the helve after
the hatchet.
kolfje Dat is een — naar mijn hand: that is meat and
drink to me. II that is nuts to me.
kolven Hij heeft goed gekolfd: he has spun a good
thread. II he has played his cards well.
komen Wie 't eerst komt, 't eerst maalt: first come,
first served. Dat komt er van!: you may thank yourself for that. II you have only yourself to thank for
that. Zie ook: ongeluk, raad.
komkommertijd Het is —: it is a big-gooseberry time
(cucumbertime).
kompas Zijn — is verdraaid: he has a bee in his
bonnet. II he has a tile off (a screw loose). Op iem.'s
varen: follow in a person's wake.
konijn Hij kan met de — en door de tralies: he is as
thin as a lath.
koning Hij is de — to rijk: he would not call the king
his cousin. Zie ook: haan.
kooi Naar ---- gaan: get between the blankets (sheets).

kool lem. een — stoven: play a person a trick. II
play a prank upon a person. Groeien als —: grow
like scarlet runners. Het is allemaal (ape): it
is all gammon and spinach. Bij iem. met zwarte —
aangetekend staan: be in a person's black (bad)
books. De — en de geit sparen: ride with the
hounds and run with the hare. II be on both sides
of the hedge. Zie ook: sop.
koop Op de — toe nemen: take into the bargain,

koopje
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koopje lem. een "-i leveren: sell a person a pup (a

bargain).
koord De — en van de beurs in handen hebben: hold
the pursestrings. 11 bear the bag. Op het slappe —
zijn: be walking the slack rope.
kop Met de -- tegen de muur lopen: run one's head
against a stone wall. lets de — indrukken: nip a
thing in the bud. Met de — gebruid zijn: be crackbrained. Zonder — of staart: without head nor tail.
II without beginning nor end. Over de — gaan: go
a mucker. II go smash. Op de — tikken: pick up. II
snap up. — of munt: heads or tails. Hij kreeg een
— als vuur: he got as red in the face as a turkeycock (as a beetroot). Zich door iem. op de — laten
zitten: suffer oneself to be sat upon by a person.
Zich voor de — schieten: blow out one's brains.
Hij heeft een knappe —: he has a good head-piece.
De —pen bij elkaar steken: lay heads together.
Laat je niet op je — zitten: don't be sat on.
kopje — onder gaan: take a header. II take a ducking.
koren Dat is — op zijn molen: that is meat and drink

to him. ii that is grist to his mill. II that is nuts
to him. Zijn — groen eten: eat the calf in the
cow's belly. Zie ook: kaf.
korf Een — krijgen: be plucked (floored). II fall
through.
korrel Een onderwerp op de — nemen: focus on a
subject.
korreltje Met een — zout nemen: take with a grain
of salt.
kart Alles — en klein slaan: smash everything to bits.
— en bondig: short and pithy. lem. ' houden:

keep a person short. II keep a tight hand over a
person. lem. to — doen: wrong a person. Te —
schieten: fall short (of the mark). Te — komen:

kost
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come short of something. II be short of something.
Om — te gaan: the long and the short of it is ...
11 to make a long story short. — aangebonden
zijn: be short-tempered.
kost Zware —: (fig.) strong meat. De — verdienen:
earn one's bread and butter. Zijn — waard zijn: be
worth one's salt. De — voor het eten hebben: have
the run of one's teeth. Dat is geen — voor kinderen: (fig.) that is no milk for babes. Dat is oude :
that is a thrice-told story. II that is stale fish. Opgewarmde —: (fig.) rehash. Zie ook: oog.
kosten Het koste wat het wil: at any cost. — nosh
moeite sparen: spare neither labour nor expense.
II spare neither pains nor costs.
kous Een — maken: (fig.) make a stocking. II salt
down money. Met de — op de kop thuiskomen:
come home with a flea in one's ear. II come home
from a sleeveless errand.
kraag lem. bij z'n — pakken: collar a person. Zie
ook: stuk.
kraai Een bonte — maakt nog geen winter: one woodcock does not make a winter. II one swallow does
not make a summer (spring). De ene — pikt de
andere de ogen niet uit: one crow will never pull
out another's eyes. II dogs do not eat dogs.
kraaienmars De — blazen; go

west. II

pop off.

II kick

the bucket. ll give the crows a pudding.
kraakporselein Zo teer als —: as brittle as glass.
kraakzindelijk Spick and span. li as neat as a bandbox.
kraam De kramen afbreken: take down the fair. Dat
komt niet in zijn — te pas: that does not suit his
game (book, purpose). II that doet not serve his
turn. In de — liggen: be in the straw. ll be lyingin. 11 be confined.

kraan
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kraan Hij is een — in ...: he is a dab in ...
kracht Niet meer van — zijn: be null and void. In de
— van zijn Leven: in the prime of his life. Zijn —en
beproeven op jets: try one's hand at a thing. Zie
ook: God.
Kralingen Zo oud als de weg naar —: as old as
the hills (as Troy, as Pendle Hill).
kramer Twee —s kennen elkaar wel: set a thief to
catch a thief.
krant Een wandelende —: a newsmonger.
kreeft Zo rood als een —: as red as a lobster.
krenterig Hij is —: he is niggardly (stingy, cheeseparing).
kriebel lk kreeg er de — van: it got under my skin.
kriek Zich een — lachen: hold one's sides with
laughter. II laugh one's head off.
krieken Bij het — van de dag: at the crack of dawn.
krijgskans De — en doen keren: turn the fortunes of
war.
krijt Met dubbel — schrijven: charge double. II overcharge. II salt a person's account. Zo wit als —:
as white as chalk. In het — staan: be in debt. 11
be in one's books. In het — treden: enter the lists.
krijtje Met een — aan de balk schrijven: mark with a
white stone.
krimp Zij hebben Been —: they are well off (well
to do). II there is no stint.
kris Bij — en bij kras zweren: swear by all that is
holy (good, sacred). — en kras door elkaar: topsyturvy. II higgledy-piggledy.
krokodilletranen Dat zijn —; those are crocodile tears.
krom Zich — werken: work one's fingers to the bone.
Zie ook: weg.
kronkelpad Op — en gaan: go crooked ways.
kroon Dat spant de —: that caps everything. 11 (f am.)

krop
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that takes the cake. Dat zet de /..— op het werk: that
crowns all. II that is the copingstone to one's
handiwork. lem. naar de — steken: rival someone.
krop Dat steekt hem in de —: that sticks in his gizzard. De — vooruitsteken: square one's shoulders.
De — schoot hem vol: he felt a lump in his throat.
kruik De — gaat zo lang to water tot ze barst: so
often goes the pitcher to the well, that it comes
home broken at last.
kruin Het schort hem in de —: he is not quite right
in his upperstorey. II he has a tile off (a screw
loose).
kruis — of munt: heads or tails. lem. het heilige
nageven: call a person a good riddance. II speed
the parting guest with a sigh of relief. II be glad
to be rid of a person. Zie ook: huis.
kruit Zijn — verschieten: waste powder and shot. Hij
heeft al zijn — verschoten: he has fired his last
shot. 11 he is at the end of his resources (of his
tether).
kruiwagen Een — hebben: have a friend at court. II
have someone at one's back,
kuil Wie een — graaft voor een ander, valt er zelf
in: harm watch, harm catch. II harm set, harm get.

11 the schemer falls into the pit he digs for another.
Kuilenburg Hij is naar —: he has gone to Ratisbon.
kunst Met — en vliegwerk: by hook or by crook. Dat
is Been —: there is no sorcery in it. — baart gunst:
skill wants no good will. Hebben is hebben, maar
krijgen is de —: possession is nine points of the
law.
kurk Zo droog als —: as dry as dust. II bonedry.
kussen Op het — zitten: be in office. Op het —
taken: reach to the woolsack.

kust
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kust Te — en te keur: in plenty. II have picking
choice. De — is vrij: the coast is clear.
kwaad Het te — krijgen met iem.: fall out with a
person. Het — loont zijn meester: vice punishes
itself. Van twee kwaden moet men het minste
kiezen: make the best of a bad bargain. II of

two evils always choose the least (the lesser).
--- met goed vergelden: return good for evil. —
met — vergelden: render like for like. II return evil
for evil. Van — tot erger vervallen: come from
bad to worse. Zie ook: blaadje.
kwartel Zo doof als een —: as deaf as a beetle (as a
post, block).
kwartier Geen — geven: give (show) no quarter.
kwast Op een harde — past een scherpe bijl: diamond
cuts diamond. II one nail drives another. il to a
rude ass a rude keeper. II a rough customer needs
rough handling.
kwik Hij heett — in zijn body: he has mercury in
him. 11 he is like quicksilver.
kwikje — s en strikjes: frills and thrills. II gew-gaws.

L.
laag lem. lagen leggen: lay snares (a train) for a
person. II set traps for a person. De vijand de voile
geven: give the enemy a broadside. II be down
upon the enemy. De voile — krijgen: bear the

brunt. 11 get it hot.
laaie In lichter —: ablaze.
laan lem. de — uitsturen: send a person about his
business. II give on the go. Hij moet de — uit:
(fam.) we shall boom him off.
laars Dat lap ik aan miin —: (lam.) fat lot do 1 care.

laat
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Hij heeft een stuk in zijn ---: he is tight (tipsy).
Het kan me geen — schelen: I do not care a snap
of my fingers.
laat Beter — dan nooit: better late than never. 1k
weet al hoe — het is: (fig.) I know how matters
stand. ll I know the time of the day.
laatst De — n zullen de eersten zijn: the last shall be
the first. Zie ook: adem.
lachen Zich een bult (ongeluk, stuip) —: split one's
sides with laughter. II shake with laughter. II laugh
one's head off. Barsten van het —: idem. Wie het
laatst lacht, lacht het best: he who laughs last,
laughs longest. 11 better the last smile than the
first laughter. Om je ziek te —: it is enough to
make a cat laugh. Zie cok: Boer, vuistje.
lather De —s op zijn hand hebben: have the laugh
on one's side.
lagerwal Aan — zijn: (fig.) be at a low ebb. II be on
the rocks. II be thrown on one's beams' ends.
lak Het is allemaal —: it's all moonshine. 1k heb er
— aan: (lam.) fat lot do I care.
laken De —s uitdelen: rule the roost. II boss the show.
11 be the boss of the shanty. Hij kreeg van hetzelfde — een pak: he was served with the same
sauce.
lamp Tegen de — lopen: get into trouble. !! come off
badly. Naar de — ruiken: smell of the lamp.
land Het — hebben: be in the dumps. II have a fit of

blues. II have the blue devils. II be out of sorts.
Er is geen — met hem te bezeilen: it is impossible
to get on with him. ll there's no doing anything
with him. 's — s tvijs, 's — s eer: so many countries,
so many customs. Iem. het — opjagen: rub a person
up the wrong way. Daar is geen — meer achter:
it is at the back of beyond. — waar geen — meer

lang
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achter is: the tail-end of Nowhere. Het — van
belofte: the land of promise. In het ' der blinden
is eenoog koning: a cripple is an easy first among

lame people. II the one-eyed are kings among
the blind. II the one-eyed man is king among the

blind.
Lang Hoe — er hoe slechter: worse and worse. Hoe
—er hoe befer: the longer the better. Het is zo
— als het breed is: it is six of one and half a dozen

of the other. lets — en breed vertellen: tell a
thing at full length. Zie ook: gezicht, stof, tong,
vinger.
langs Hij kreeg er van —: he got it hot. II he got
stingo. lk zal hem er van — geven: I will talk
to him like a Dutch uncle.
langzaam — maar zeker: slow but sure. — aan dan
breekt het lijntje niet: soft and steady wins the
race. II soft and fair goes far. II steady does the
trick.
Tans Een — breken: break a lance for.
lantaarn Een grote — en een klein licht: a big head
and little wit.
lantaarntje Die moet men met een — zoeken: they
don't grow on the bushes. II they are not found on
every hedge.
lap Een nieuwe — op een oud kleed: a new patch on
an old garment. Hij is weer op de 'pen: he has
been set on his legs again. Dat werkt op hem als
een rode — op een stier: it is a red rag to him. II
it is like a red rag to a bull to him.
lapje lem. voor het — houden: pull a person's leg.
II make fun of a person. Het gaat hem voor het
—: he is sailing before the wind. II he is getting
on swimmingly.
lappen

Wie heeft hem dat gelapt?: who has played

What is it. -- 6

Latijn
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him that trick? lem, erbij —: wheel a person up. II
cop a person. Zie ook: laars.
Latijn Dat is — voor me: that is Greek to me.
lauwer Op zijn — en rusten: rest on one's laurels.
ledigheid — is des duivels oorkussen: an idle brain
is the devil's workshop. II idleness is the parent of
vice. — is de wortel van alle kwaad: idleness is
the root of all evil.
leentjebuur — spelen: borrow left and right.
leer Van andermans — is het goed riemen snijden: it
is easy to cut thongs out of another man's leather.
II it is easy to be liberal out of another man's
pocket. — om —: tit for tat. II measure for measure. ll the biter bit. Van — trekken: draw one's
sword. II go at it. Zo taai als —: as tough as
leather.
leergeld — betalen: pay for one's schooling. II pay
dear for one's whistle.
leest Op een andere — schoeien: cast in a different
mould. II put on a new footing. Op dezelfde —
geschoeid zijn: one shoe to fit every foot. Zie ook:
schoenmaker.
leeuwedeel Het ' krijgen: get the lion's share.
leeuwehuid De — aan de vossehuid naaien: join the
fox' cunning to the lion's strength.
leeuwemoed Met — bezield: lionhearted.
lei Met een schone — beginners: start with a clean
sheet (slate).
leiband Aan de — lopen: he dangles at leading-strings.
Hij loopt aan de — van zijn vrouw: he is tied to
his wife's apronstrings.
lek Zo — als een zeef (mandje): as leaky as a sieve
(a basket).
lekker 1k voel me niet —: I am out of sorts. —
is maar een vinger lang: sugar is soon melted. 11

lelijk
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what is sweet does not last long. Zie ook: kip.
lelijk Zo — als de nacht: as ugly as sin.
lekkerbek Hij is een echte —: he has a sweet tooth.
lengte Het moet nit de — of nit de breedte komen: it

must be found in the broad or the long.
lepel lem. over de — scheren: do a person brown.
lering — en wekken, voorbeelden strekken: example

is better than precept.

les km. de — lezen: lecture a person. II read a

person a lesson.
letter Het zal een dode — blijven: it will remain a
dead letter. De — doodt, maar de geest maakt levend: the letter killeth, but the spirit giveth life.
leugen lem. een — op de mouw spelden: make a per-

son believe that the moon is made of green cheese.
Een onbeschaamde —: a barefaced lie. Een aperte
(pertinente) —: a downright lie. lem. op een —
betrappen: catch a person in a lie. Als is de — nog
zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel: a lie

has no legs. ll liars have short memories. II lies
have short wings.
leugentje Een — om bestwil: a white lie.
leus Een afgezaagde —: a parrot-cry. lets voor de —
doen: do it for (the) show.
leven Er zit geen — in: there is no life or spirit in
it. Een nieuw — beginnen: turn over a new leaf.
— in de brouwerij brengen: make things hum. Veel
om niets: much ado about nothing. Hij heeft
geen —: he leads a dog's life. Zolang er — is, is er
hoop: as long as there is life, there is hope. Een ^als een oordeel: a noise fit to raise the dead. II the
devil of a row. Zijn — erbij inboeten: pay for it
with one's life. Er het — of brengen: escape with
one's neck. Een — van vrolijke Frans: a harumscarum life. Wie dan leeft, die dan zorgt: sufficient

levensavond
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unto the day is the evil thereof. 11 care killed the
cat. Zie ook: boom, hand, strijd.
levensavond De —: the afternoon of life.
levensdag lk heb het van mijn —en niet gezien: I
never saw it in all my born days.
levensdraad fem.'s — afsnijden: cut the thread of a
person's life.
leventje Toen was het lieve — gaande: then the fat

was in the fire. 11 then there was the devil to pay.
Een goed — leiden: be a good liver. Een — als een
prins hebben: be as snug as a bug in a rug.
licht Er ging hem een — op: a light broke in

(dawned) upon his mind. II it came home to
him. Hij is geen —: he is no great light. lets
in een vals — plaatsen: cast false colours upon a
thing. Zijn — bij iem. opsteken: go to a person to
be put wise. Er helemaal geen — in zien: be up
against a stone wall. Zijn — onder een korenmaat
zetten: hide one's light under a bushel, Tussen —
en donker: between hawk and buzzard. lem. het —
in de ogen niet gunnen: grudge a person the light
of his eyes.
lichterlaaie In — staan: be in a blaze (ablaze, in a
low light).
liedje Het is het oude —: it is the same old song
over again. Hij zingt altijd hetzelfde —: he is
always harping on the same string.
lief In — en Teed: in joy and sorrow. — en teed:
sweets and bitters.
liefde Oude — roest niet: old love never rusts. II old
love lies deep. — zoekt list: love laughs at locksmiths. Hij had een ongelukkige —: he was crossed
in love. — kent geen hinderpalen: love laughs at
locksmiths.
liegen Hij liegt dat hij zwart (scheel) ziet: he lies like

Tier
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a trooper (a jockey, truth). II he is a barefaced liar.
— alsof het gedrukt staat: lie like print (like a
gasmeter, like an epitaph). Wie liegt, steelt ook:
show me a liar and I will show you a thief. Hij
heette het —: he gave me the lie.
her Branden als een —: burn like matchwood. De
aan de wilgen hangen: hang one's harp (lyre) on
the willows. II hang up one's fiddle. Het ging als een

it went like on greased wheels. 11 it went like a
house on fire. II it went on swimmingly.
lievemoederen Daar helpt geen — aan: that is past
praying for.
lieverlede Van —: by little and little. 11 by degrees.
liggen Dat ligt me niet: that is not to my liking. Zie
ook: hand, overhoop.
lij In de — liggen (Taken): be (get) at low-tide.
lijden Zij molten elkaar niet —: there is no love lost
between them. Na — komt verblijden: after rain
comes sunshine.
lijdensbeker De — tot de bodem ledigen: drink the
bitter cup to the dregs. li drain the cup of sorrow.
II quaff the bitter cup.
lijf lem. tegen het — lopen: run up against a person.
Weinig om het — hebben: be of no great shakes.
ji be of little moment. Gezond van — en leden:
sound in life and limb. Hij had geen kleren (hemd)
aan het —: he had no clothes to his back. Zich
iem. van het — houden: keep a person at arm's
length (hold at bay). In levenden lijve: in the
body.
lijk Over mijn —: across my fallen body. II over my
dead body. Zo wit als een —: as white as a sheet.
II as pale as a ghost. Uit de — en geslagen zijn: be
off the hinges (hooks).
lijmen 1k laat me niet —: I am too old a bird to be

lijn
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limed liked that. Zich laten ^' om to kopen: be
talked into buying. Iem. — voor een plan: get
round a person.
lijn Een — trekken: pull (draw) together. ll present
one common front. II pull at the same rope. II row
and pull together. Op een — staan: be on a par.
11 be on the same footing.
lijntje Langzaam aan, dan breekt het — niet: fair and
softly goes far in a day. II steady does the trick. II
soft and steady wins the race. In het — lopen:
be the laughing-stock. lem. aan het — houden:
keep a person on a (the) string (hook).
lijst lem. op de zwarte — plaatsen: black-list a person.
linkerbeen Hij is met zijn — uit bed gestapt: he has
got out of bed the wrong foot foremost.
linkerhand Laat de — niet weten, wat de rechter doet:

let not the left hand know what the right doeth.
Hij heeft twee — en: his fingers are all thumbs.
De — is even goed als de rechter: the lower millstone grinds as well as the upper. Zie ook: hu-

welijk.
links Iem — laten liggen: give a person the cold
shoulder. 11 cut a person (dead). Niet — zijn: be

no fool.
lip Het lag mij op de —pen: I had it on the tip of my
tongue. II I had it on my tongue's end. Zijn naarn
is op aller --pen: his name is in everybody's mouth

(on all lips).
list — gaat boven geweld: policy goes above strength.
Zie ook: armoede.
loef De — afsteken: (fig.) gain the weathergage. lem.
de — afsteken: (fig.) take the wind out of a per-

son's sails. II cut a person out.
loer lem. een — draaien: play a person a (dog's)

trick. II do a person an ill turn.

lof
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lof Zijn eigen — verkondigen: blow one's own trumpet. Eigen — stinkt: self-praise is open disgrace.
lont De — in het kruit steken: put the spark to the
tinder. II throw the match into the powder. — ruiken: smell a rat. 11 get the wind of something. 11
smell garlic. II take the alarm.
lood Met — in de schoenen: on (with) leaden feet.
Het is — om oud ijzer: it is six of one and half
a dozen of the other. 11 there is nothing to choose
between them. 11 it is tweedledum and tweedledee.
loodje Het — leggen: pay the piper. De laatste —s
wegen het zwaarst: it is the last straw that breaks
the camel's back. 11 the step over the doorstone is
always the longest. 11 the last mile is the longest
(one).
loon Hij heeft zijn verdiende —: it serves him right.
Zijn — waard zijn: be worth one's salt. Zie ook:

ondank.

loop De vrije — laten: give the rein to. il give free
course to. Op de — zijn: be at large. Hij heett er
een paar op de —: he has not got all his buttons
on. II he has a tile off (a screw loose). Zie ook:
recht.
loopje Een — met iem. nemen: pull a person's leg.
ii hoax a person. Alle —s kennen: know the ropes
(the tricks). Het is maar een —: it is but a short
run.
lopen Er in —: buy a pup. —, wie — kan: the devil
take the hindmost. Het op een — zetten: take to
one's heels. Zie ook: maan, vuur, vuurtje.
for Het kan me B een — schelen: I don't care a tinker's
curse.
lorum In de — zijn: be at sea. ii be all abroad.
los Er op — leven: live from hand to mouth. — in
de mond zijn: have a loose tongue.
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lot Dat is een — uit de loterij: that is a prize. Het
viel op hem: the lot fell on him. lem. aan zijn —
overlaten: abandon a person to his fate. Aan zijn
— overgelaten zijn: be adrift.
loten We zullen er om —: we shall draw lots for it.
lotje Hij is van — getikt: he is touched in the head.

II he is cracked in the filbert. II he is crackbrained.
lucht De — van jets krijgen: get the scent (wind) of
something. II smell a rat. Uit de — komen vallen:
drop in like a stone. II drop from the skies. II
appear out of the blue. Het hangt nog in de —:
it is still in the air. Zie ook: hart, vogel.
luchten 1k kan hem niet — of zien: I cannot bear
the sight of him.
luchtje Er is een — aan: (fig.) it is a bit fishy. II there
is something fishy about it. II there's something
rotten (something is rotten) in the state of Denmark. Om een — gaan: go to pot.
luchtkasteel Luchtkastelen bouwen: build castles in the
air (in Spain).
lui Liever — dan moe: he was born a bit tired.
luiheid — is des duivels oorkussen: idleness is the
root of all evil.
luim Op in — en liggen: lie in wait for a person. II
be upon the catch.
luisteren Wie luistert aan de wand, hoort vaak zijn
eigen schand: listeners hear no good of themselves.
luistervink — spelen: play the eavesdropper.
lurven km. bij de — pakken: collar a person.
lust Het is mijn — en mijn leven: it is meat and drink
to me. Wie de ^'en heeft, moet ook de laden dragen: who pockets the gains, must bear the charges.

II if you want the pleasure, you must also put up
with the pain. II who buys another man's car, buys
another man's troubles. Een mens zijn -- is een mens
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zijn leven: every one to his taste. II my mind to me
my kingdom is. Het is een — voor de ogen: it is a
feast for the eyes.
lusten Hij zal er van —: he shall catch it hot. II he is
going to smart for it.
luur lem. in de luren leggen: have a person on toast.
Hij last zich niet in de luren leggen: he is not to be

caught with chaff.
M.
maag Dat zit hem in de —: that sticks in his gizzard.
1k zit er mee in mijn —: I can't get rid of it. lem.
jets in de — stoppen: palm off something upon a
person. Wij zitten ermee in de —: we are saddled
with it.
maaien Wie — wil, moet zaaien: we must sow to
reap.
maan lem. naar de — wensen: wish a person over the
moon (at Jericho). Hij kan naar de — lopen: he
can go to hell and pump thunder. Dat is naar de
—: that has gone whistling down the wind.
maandag — houden: make a saint Monday. Op een
blauwe —: once in a blue moon.
maar Er komt een — bij: there is a but in the question.
maart '' roert zijn staart: the lion of March is roaring.
maas Door de mazen kruipen: (fig.) slip through the
meshes. II find a loophole of escape. II crawl
through a knothole.
maat Met twee maten meten: measure by two
standards. II have two weights and measures. De
is vol: the cup is full. De — liep over: the cup
overflowed. Geen — weten to houden: not know
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when and where to draw the line. Alles met mate:
everything in moderation. Dat deed de ,-- overlopen: that was the last straw. Met de — waarmee
gij meet, zult ge gemeten worden: with what measure you mete, it shall be measured to you again.
Zie ook: Jan.
maatje Zij zijn goede —s: they are hand in glove
together. 11 they are as thick as thieves. II they are
as thick as peas in a shell. Goede — s worden met
iem.: chum up with a person. Hij is goede -'s met
iedereen: he is a hail-fellow-well-met with everybody.
macht Met alle —: with might and main. — gaat
boven recht: might is above right. De — in handen
hebben: be in power. Zie ook: kennis.
mager Zo — als een lat (talhout): as thin as a lath
(a hurdle, a lark). II as lean as a rake.
maken Hij kan u — of breken: he can make or mar
you. Wij willen er niets mee to — hebben: we
wash our hands of it. Zie ook: dik, voet.
mat Doe niet zo —: don't play the giddy goat. Tussen — en dwaas: between the ages of teetotum and
tobacco. Voor de — houden: make a fool of. Zie
ook: moertje.
maling km. in de — nemen: pull a person's leg. ii
make fun of a person. II put one on a string. —
hebben aan jets (iem.): not care a straw (button,
pin) for a thing (a person).
mammon De — dienen: serve Mammon.
man Op de — af: point blank. De gewone —: the
man in the street. Een gewaarschuwd — telt voor
twee: (a man) forewarned is (a man) forearmed.
Men kent een — aan zijn vrienden: a man is
known by the company he keeps. Zijn — vinden:
meet one's match. II catch a Tartar. — en paard
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noemen: give chapter and verse. li call a spade a
spade. Een gevecht van — tegen —: a hand-tohand fight. De gaande en komende —: the corners
and goers. Een — een —, een woord een woord: an

honest man is as good as his word. II honour
bright. Met --- en muffs vergaan: sink mouse and
man. Een --- van zijn woord zijn: be as good as
one's word. Een — van weinig woorden: a man
of few words. De derde — brengt de praat aan: one
man's company is no company. De juiste (rechte)
— op de juiste (rechte) plaats: the right man in the
right place. Hij is niet de rechte — op de rechte
he is a square peg in a round hole.
mand Door de — vallen: own up.
mank Die vergelijking gaat —: comparisons never
go on all fours.
mannetje lk sta mijn —: I hold my own. II I stand
my ground. II I can give as good as I get.
mans — genoeg zijn: be man enough.
mantel tem. de — uitvegen: haul a person over the
coals. li dust a person's jacket. II have a go at
a person. Met de — der lielde bedekken: cover
with the cloak of charity. De — (zijns meesters)
is op hem gevallen: his master's mantle is fallen
upon him.
manusje-van-alles Jack-of-all-trades.
markt Hij is van alle — en thuis: he is for all waters.
II he is up to all dodges. Zie ook: scheiden.
mars Hij hee[t niet veel in zijn —: he has little in his
wallet. II he is not much of a headpiece. Hij heeft
veel in zijn f--i: he has a good deal in his wallet.

masker Het — afwerpen: throw off the mask. Onder
het — van vriendschap: under the cloak of friend-

ship.
mast Er dienen Been twee grote — en op een schip

mat
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te zijn: a ship with two captains is sure to be lost.

II when two men ride a horse, one must ride behind.
mat Zijn —ten oprollen: pack one's traps.
medaille Elke — heeft haar keerzijde: there is another side to the shield.
meelopen Het loopt hem altijd mee: his luck is never
out. 11 all water runs to his mill,
meester leder is — in eigen huis: a man's house is
his castle. Hij is — van het terrein: he is master
of the situation. Zie ook: kwaad, oog, werk.
meet Van — of aan: from the outset.
melk Als — en bloed: like cream (milk) and roses.
11 as fresh as a daisy. lets in de — te brokken
hebben: have a finger in the pie. II have a say
(voice) in the matter. Veel in de — te brokken
hebben: be able to pull a string or two. Niets in
de — te brokken hebben: have no authority. ji
his words carry no weight (heeft niets te zeggerz). II be as poor as a churchmouse. (bezit niets).
melkkoe Een —: (ook fig.) a milkcow.
menen km. die het goed met u meant: a well-wisher.
Zo heb ik het niet gemeend: no offence was meant.
meneer De grote — uithangen: do the grand.
mening lk geef min — voor beter: I speak under
correction.
mens De oude — afleggen: put off the old Adam.
Laat de —en zeggen, wat ze willen: never mind
Mrs Grundy. De — wikt, maar God beschikt: man
proposes, but God disposes. Als de grote — en spreken, moeten de kinderen zwijgen: children should
be seen but not heard. De inwendige — versterken:
refresh one's inner man. Onder de — en komen: mix
in society. Zie ook: wil.
merg Het dringt door — en been: it pierces (pene-
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trates, goes) to the marrow. II that sets one's teeth
on edge. II that goes through bone and marrow. In
— en been: to the backbone.
mes lem. het — op de keel zetten: put a knife to a
person's throat. Zijn — snijdt aan twee kanten: his
knife has two edges (cuts both ways). Het
erin zetten: (bezuinigen) apply the axe to it.
meten Hij kan zich niet met hem —: he is no match
for him. II he is not up to his mark. Onze artikelen
kunnen zich met alle andere —: our goods are
second to none.
Methasalem Zo oud als —: as old as Methusalah.
metten Korte — rnaken: make short work of. II make
no ceremony of. 11 cut matters short. II take short
orders with.
meug leder zijn —: everyone has a right to his own
opinion. 11 everyone to his opinion.
middel Hij had alle — en uitgeput: he had come to the
end of his tether. Het — is erger dan de kwaal:
the remedy is worse than the disease.
midden In het — laten: pass over in silence. Zie ook:
waarheid.
middenmaat De gulden —: the golden mean.
middenweg De gulden —: the golden mean. De — bewandelen: steer a middle course.
mjl De — op zeven: a roundabout way. II a long
way about.
mijn Daar wil ik het —e van hebben: I want to know
the ins and outs of it. De — is verkeerd gesprongen: the tables were turned upon him.
minachting Met soevereine ----i: with lordly contempt.
milr.rie In der — schikken: settle amicably.
mis Dat is lang niet —: that is not half bad. II that
is not to be sneezed at. Hij is lang niet —: he
knows how many beans make five. Zie ook: plank.
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missen Dat kan niet —: that is bound to happen. Zie
ook: Joel, kiespijn.
misstap Een — doen: (fig.) make a false step.
mits Er is een — bij: there is a proviso.
modder tem. met — gooien: (fig.) fling mud at a
person. Zo vet als —: as fat as butter (as a
porpoise).
moed In arren —e: in angry mood. De — zonk hem
in de schoenen: his heart sank into his boots (shoes,
heels).
moedermelk lets met de --- inzuigen: imbibe with one's
mother's milk.
moeite Het gaat in een — door: it is all in the day's
work. Het is verloren —: it is labour lost. — noch
kosten sparen: spare neither pains nor costs. II spare
neither labour nor expense. Spaar jezelf de —:
spare yourself the effort. Zonder — heeft men
niets: no gains without pains. II no mill, no meal.
II no sweat, no sweet. Het is niet de — waard: it's
not worth shouting about.
moertje Een mal —, een mal kindje: a foolish mother
has a foolish (spoilt) child.
molten Zij — elkaar niet: there is no love lost between
them. Zie ook: gebeuren.
mol Zo blind als een —: as blind as a bat (mole,
beetle).
molen Dat is koren op zijn —: that is grist to his mill.
Een klap (tik) van de — beet hebben: have a tile
off (a screw loose). II not have all one's buttons
on. 11 be crackbrained.

molentje Hij loopt met —s: he has a bee in his bonnet.

II he has windmills in his head.
mom Onder het — van vriendschap: under the cloak

of friendship.
mond De — houden: hold one's tongue. Geen — open
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doen: not open one's lips. lem. naar de — spreken:
butter a person up. lem. de — snoeren: stop a person's mouth. 1 bribe a person into silence. Met
twee — en spreken (beet en koud uit een — blazen):
blow hot and cold. II wear a double face. Houd je
daarover: keep it under your hat. leder heeft er
de — van vol: it is the theme of every tongue.
De — roeren: talk nineteen to the dozen. Uit eigen
— sparen: save out of one's own mouth. Van — tot
— gaan: pass from mouth to mouth. Met de — vol
tanden staan: be tonguetied. 11 be quite perplexed.
Met open '' staan kijken: stare like a stuck pig.
lem. jets in de — geven: give a person his cue.
Zijn — staat nooit stil: his tongue is never at rest.
Hij zegt alles wat hem voor de — komt: he says

whatever comes uppermost. II he speaks his mind
out. Zijn — voorbijpraten: overshoot oneself. Dat
gaat uw — voorbij: that is meat for your master.
Beter hard geblazen dan de — gebrand: it is better
to blow than burn your mouth. Zie ook: blad,
brood, woord.
mondig — zijn: be of age.
mondje Hij is niet op zijn — gevallen: he has a ready
tongue. 11 he speaks his mind out. II he has a good
memory and a tongue well hung in the middle. Zijn
— roeren: wag one's tongue.
mondjesmaat — krijgen: be on short commons.
mondwerk Hij heeft een goed —: he has the gift of
the gab. II his tongue is well oiled.
monnik Gelijke — en, gelijke kappen: what is sauce
for the goose, is sauce for the gander. 11 fair field
and no favour.
monnikenwerk — doen: flog a dead horse. 11 plough
the sands. II lose one's labour.
mooi Wie — wit zijn, moet pijn lijden: we must suffer
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to be beautiful. Dat is het —e ervan: that is the
cream of the joke. Dat is wat —s: that is a pretty
kettle of fish. — met jets zijn: be saddled with
something. Zie ook: weer.
Mookerhei Iem. naar de — wensen: wish a person

over the moon. II wish a person to be at Jericho.
moord — en brand schreeuwen: cry blue murder. Hij
weet van de —: the murder is out.
moordkuil Van zijn hart geen — maken: not smother

one's feelings. 11 speak one's mind out.
mop Een goed —: a capital joke. Een oude —: a
stale joke. II a chestnut. Voor de —: for a lark.
— pen tappen: crack jokes.
morgen — komt er weer een dag: to-morrow is a new

(another) day.
morgenrood —, water in de sloot: red sky at morning,

shepherd's warning.
morgenstond De — heeft goud in de mond: the early

bird catches the worm. II early to bed and early
to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.
moriaan Het is de — gewassen: it is washing the
blackamoor white. il it is labour lost.
Morpheus In —' armen liggen: lie in Morpheus' arms.
mosterd Weten waar Abraham de — haalt: know
how many beans make five. II know on which side
the bread is buttered. Het ruikt naar de —: it is a
heavy pull on the purse. II it will cost a pretty
penny. — na de maaltijd: after meat (dinner)
mustard. II after death the doctor.
mot Hij heeft het in de —: he has got the wind of it. II
he smells a rat.
mouw lk weet er geen — aan to passen: I cannot
make head nor tail of it. ff I do not know which
way to turn. Het achter de — hebben: be a slyboots.
1em. jets op de — spelden: trade on a person's
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credulity. ll pin a story on a person. II make a
person believe that the moon is made of green
cheese. Uit de — schudden: knock off. II throw
off. Zie ook: hand.
Mozes — en de profeten hebben: have tin.
mug Van een — een olifant maken: make a mountain
out of a molehill. De — uitzuigen en de kernel doorzwelgen: strain at a gnat and swallow a camel.
muggezifter Hij is een - - : he is a gnatstrainer (a

hairsplitter).
muilpeer km. een — geven: give a person a ribroast-

(ing ) (holly, oilsnuff).
muis Zo stil als een —: as silent as a mouse.
muisje Dat — zal een staartje hebben: thereby hangs
a tail. lk heb er een — van horen piepen: a little

bird has told me.
muizenis — en in het hookd hebben: have maggots

(cobwebs) in one's brain (bonnet).
munt Met gelijke — betalen: pay in one's own coin.

11 give tit for tat. I} ring the changes.one
in
If pay
kind. Kruis of —: cross or pile. — uit jets slaan:
make capital out of a thing. II turn to account.
mus km. blij maken met een dode —: find a mare's
nest.
muts De — staat hem verkeerd: he has got the black
dog on his back. II he has had his hair combed
the wrong way. Er met de — naar gooien: make a
shot at it. 11 use the slap-dash method.
mutsaard Het riekt naar de —: it smells of the faggot.
muur De muren hebben oren: walls have ears. Zo
vast als een —: as firm as a rock.
muurbloempje — spelen: play wall (wallflower). If
line the wall.
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N.
na lem. to — komen: presume too much on a person's
character.
naad Zich uit de — lopen: run oneself off one's legs.
naadje Het — van de kous weten: know the ins and
outs of a matter. II know the whys and wherefores.
naakt lem. — uitschudden: strip a person to the skin.
naald Voor elke — een draad hebben: have a cure
for every sore. Door het oog van een — kruipen:
have a narrow escape. Het is een — in een hooiberg zoeken: it is like looking for a needle in a
bottle of hay. Heet van de —: hot and hot, lets
met de hete — maken: work with a hot needle and
burning thread.
naam Te goeder — en faam bekend staan: enjoy a
fair name. De dingen bij de — noemen: call a spade
a spade. lk wil er de — niet van hebben: I don't
wish to pass for the doer. Geen namen noemen:
name no names. Onder de — van vriendschap: under the colours (cloak, show) of friendship. Een
goede — is beter dan goede olie (geld): a good
name is worth more than gold (wealth). Zie ook:
kind.
naast leder is zichzelf het —: charity begins at home.
il near (close) is my shirt, but nearer (closer) is my
skin. Heb uw — e lief: love thy neighbour.
nacht Bij — en ontij: at unseasonable hours. Diep in
de —: at dead of night. De — brengt raad: the night
will bring counsel. 11 consult your pillow. Van de —
een dag maken: turn night into day. Zo lelijk als
de —: as ugly as sin.
nachtkaars Als een — uitgaan: go out like the snuff
of a candle. II fizzle out like a damp squib.
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nagel lem's — korten: (fig.) clip a person's wings.
Zijn — s scherpen: (fig.) whet one's claws. Het was
een ' aan zijn doodkist: it was a nail in his coffin.
natje Hij houdt van zijn — en zijn droogje: he is

fond of his grub and his bub.
natuur De — is sterker dan de leer: nature passes

nurture. II nature has an ascendancy over logic.
11 what is bred in the bone comes out of the flesh.
Het is hem een tweede —: it has become second
nature to him.
nauw lem. in het — drijven: drive one into a corner.
neerkomen Daar komt het op neer: that is the long
and the short of it. Dat komt op hetzelfde neer:
it comes to the same thing. Het komt slechts daar
op neer: it boils down to...
nek Iem. met de — aanzien: give a person the cold
shoulder. Elkaar de — breken: (fig.) cut one
another's throats. lem, in de — zien: do a person
in the eye.
nemen Het er eens goed van —: do oneself proud.
nest In de — en zitten: be in a fix. 11 be up a tree. Llit
een goed — komen: come of a good stock. Zijn
eigen — bevuilen: foul one's own nest.
net Zijn —ten ver uitwerpen: (fig.) throw a wide net.
Zijn —ten drogen: (fig.) rest on one's oars. Achter
het — vissen: fish before the net. 11 come a day
after the fair. 11 be too late in the field. Hij is er
door: he got through by the skin of his teeth. Al
zijn —ten uitzetten: explore all avenues.
neus Zijn — voorbijpraten: overshoot oneself. Dat
gaat zijn ' voorbij: he may whistle for it. Iem. bij
de — Leiden: lead a person by the nose. Zijn — nagaan: follow one's nose. Iem. lets door de — boren: bilk a person of a thing. II do a person
in for a thing. II diddle a person out of some-
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thing. Zijn — in iem.'s zaken steken: poke one's
nose in someone's affairs. II put in one's oar
in another man's boat. Een fijne — hebben: have
a
a fine nose. Op zijn — kijken:
look down one's nose. km. bij de — hebben:
pull a person's leg. De — in de wind steken: carry
it high. Niet vender zien dan zijn — lang is: not
see beyond one's nose. lem. een wassen — aandraaien: make a person believe the moon is made
of green cheese. Wie zijn — schendt, schendt zijn
aangezicht: it is an ill bird that fouls its own nest.
li don't cut off your nose to spite your face. lem.
jets onder de — wrijven: cast something in a
person's teeth. lets in de — hebben: get wind of
something. II smell a rat. De — optrekken (ophalen)
voor...: curl (turn) up one's nose at.... Met zijn —
in de boter vallen: come at puddingtime. Zie ook:
deur, pin.
neusje Het — van de zalm: the pick of the basket. ll
the flower of the flock.
niet In het — verdwijnen: vanish into nothingness.
Met een — uitkomen: draw a blank. Om — spelen:
play for love. Als — komt tot jet, kept jet zichzelve
niet: set a beggar on horseback and he will ride to
the devil.
niets lem. voor — laten lopen: send a person on a
fool's errand. Zie ook: keizer.
nieuws Niets --- onder de zon: nothing new under
the sun. Dat is oud —: queen Anne is dead!
nieuwtje Als het — er of gaat: when the first flush
is over. II when the gilt is off the gingerbread.
11 when the shine wears off. Op — s belust zijn:
have an itching ear.
niks Een vent van —: a wash-out. II a poor stick.
nippertje Het was net op het —: it was a narrow
pull

II

long face.
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squeak (a near touch, a close shave). Op het —:
in the very nick of time. 11 by the skin of one's
teeth. II within an ace.
nok Tot de — toe gevuld: packed to the very roof.
flood Iem. nit de — helpen: help a person out of a
scrape. Van de — een deugd maken: make a virtue
(merit) of necessity. 11 make the best of a bad
bargain. In de — leert men zijn vrienden kennen: a
friend in need is a friend indeed. — maakt vinding-

rijk: necessity is the mother of invention. II hunger
will break through stone walls. — leert bidden: need

is a hard taskmaster. II needs must when the devil
drives. Als de — het hoogst is, is de redding nabij:
man's extremity is God's opportunity. II the darkest
hour is before the dawn. II when the worst is reached, the better begins. II when the need is high,
help is nigh. — breekt wet (ijzer): necessity knows
no law. Als de — aan de man is: at a pinch. II
in case of a pinch.
noodhulp Bij tvijze van —: as a makeshift.
nooit — of te nimmer: never in all my born days.
noorderzon Met de — vertrekken: shoot the moon. II
go away in a mist. II take French leave. ri leave
between two lights. H go between the moon and the
milkman. II (Am.) jump one's bail.
noot Een harde —: a hard nut to crack. Wie de kern
(pit) wil smaken, moet eerst de — kraken: he that
will eat the kernel, must crack the nut. Veel noten op
zijn zang hebben: be hard to please. Iem. een harde
— te kraken geven: give a person a bone to pick
(a nut to crack). Ik heb een lelijke — met hem te
kraken: I have a bone to pick with him. lk hoor
lelijke noten over je kraken: I hear fine things
about you.
nopjes Hij is in zijn —: he is as pleased as Punch.
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II he is as happy as a pig in a turnipfield. 11 he is
in his altitude.
nuchter De —e waarheid: the sober truth. Met het

—e verstand:

in sober reason.

nul Van — en generlei waarde: null and void. — op
het rekest krijgen: meet with a rebuff. Hij is een —:
he is a simpleton (a soft Johnny). Van het jaar —:
of the year one (year dot).
nummer Iem. op zijn — zetten: lead a person a pretty
dance. II put a person in his place. II (Am.) tell
a person where he gets off. II pull a person up.
II make a person toe the line. Wij kunnen niet
alien ---# een zijn: we cannot all be top-dogs. Hij is
een mooi —: he is a fine customer.
nuttig Het — e met het aangename verenigen: combine business with pleasure.

a
obsessie Het was een —: it haunted me forever.
oefening — baart kunst: practice makes perfect.
oester Leven als een —: live like an oyster (like a
hermit).
olie Er is geen — meer in de lamp: his candle is
burning itself out. II he is worn to the stump. Hij
is in de —: he is in his cups. 11 he is oiled. 11 he is
half seas over. — op de golven gieten: pour oil on
troubled waters. Dat is — op het vuur: that is
pouring oil into the fire (flames). 11 that is adding
fuel to the fire.
dim In de dagen van —: in the days of yore.
om Hij heelt 'm —: zie onder omhebben. Zie ook:
beurt, oog.

ome
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ome Een hope —: a big pot.
omgang Slechte — bederft goede zeden: evil communications corrupt good manners.
omhanden Niets — hebben: be at an idle (loose) end.
omhebben Hij heeft 'm om: he is in his cups. II he is
half seas over, 11 he is oiled.
omslaan Sla 'm eens om: toss off your glass.
omslag Maak geen —: do not stand on ceremony.
omweg Zander —en spreken: speak without ifs and
ans. — en zoeken: beat around the bush,
onbekend — maakt onbemind: unknown, unloved.
onbeproefd Niets — laten: leave no stone usturned.
onbetuigd Zich niet — laten: do full justice to.
ondank — is 's werelds loon: the world's wages are
ingratitude.
onder Van — tot boven: from top to toe. II from head
to foot. 11 from top to bottom.
onderdaan Mijn onderdanen (benen): my supporters,
my understandings.
onderdoen Voor niemand —: be second to none.
onderdoor Dat gaat er mee —: that passes with the
rest.
ondergang Zijn — tegemoetgaan: be on the highroad
to destruction. Dat was zijn —: that was his undoing.
onderlegd Goed — zijn: be well grounded.
ondermaans In dit — e: in this sublunary world.
onderscheid De dood maakt geen —: death is the
great leveller. De jaren des --s: the years of discretion.
onderste Het " boven: topsy-turvy. Wie het — uit
de kan wil hebben, kr(jgt het lid op de neus: much
would have more and loses all. II grasp all, lose all.
II all covet, all lose.
ondervinding — is de beste leermeester(es): experience

oneens
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is the mother of science, li the proof of the pudding
is in the eating.
oneens Ik ben het met mezelf —: I am in two minds
about it. II I have not made up my mind.

ongeluk Zich een — lopen: walk oneself off one's
legs. Zich een — eten: eat till one bursts. Zich
een — werken: work one's fingers to the bone.
Een — komt nooit (zelden) alleen: one misfortune
brings on another. II misfortunes never come single.
Hij gaat zijn — tegemoet: he courts disaster. I I he
rides for a fall. Een — zit in een klein hoekje:
great accidents spring from small sources. Zie ook:
gelukje.
onkruid — vergaat niet: ill weeds grow apace. Zo
overvloedig als —: as plentiful as blackberries.
onmondig — blijven: (fig.) remain in tutelage.
onnozel Hij ziet er — uit: he looks as if butter would
not melt in his mouth. Zie ook: hals.
onschadelijk lem. — maken: pare (cut) a person's
claws.
onschuld De verdrukte —: innocence in distress. II injured innocence. Ik was mijn handers in —: I wash
my hands of it.
onschuldig Zo — als een pasgeboren lam: as innocent
as a lamb (as the babe unborn).
ontbreken Dat ontbrak er nog maar aan: that is the
last straw. II it only needed that.
ontdaan Zij was geheel —: she was quite taken aback.
onvermijdelijk Zich in het — e schikken: accept the
inevitable.
onzin — uitkramen: talk stuff and nonsense.
oog In het "S houden: bear in mind. II keep an eye
upon. — om —, tand om tand: eye for eye and tooth
for tooth. Een — (je) in het zeil houden: keep one's
weather-eye open. In het — springen: leap to the

oog
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eye. Het gevaar onder de ogen zien: face the danger.
Onder vier ogen: between four eyes. II face to face.
in private. Uit het — verliezen: lose sight of. lem.
naar de ogen zien: comply with a person's whims.
lets met lede (schele) ogen aanzien: view a thing
with a jealous eye. lem. jets onder het — brengen:
remonstrate with a person on something. lk durf hem
niet onder de ogen te komen: I dare not look him

in the face. Hij heeft open op zijn rug: he has all
his eyes about him. Zijn open de kost geven: look
out for oneself. Zich de ogen uitkijken: stare one's
eyes out. Met dit doel voor open: with this end
in view. Goed uit zijn open kijken: have all one's
eyes about one. lem. door het — van de schaar
halen: cabbage a person. Zijn open zijn grocer dan
zijn maag: his eyes are bigger than his stomach.
lem. de ogen uitsteken: (fig.) make a person's nose
swell. Wat het — niet ziet, deert het hart niet:
what the eye does not see, the heart does not grieve
over. Uit het —, uit het hart: out of sight is out of
mind; long absent, soon forgotten, Het — van
de meester maakt het paard vet: the eye of the
master makes the cattle thrive (the horse fat).
the eye of the master will do more than both his
hands. lem. op het — hebben: have one's eye on a
person. Het ' wit ook wat: the eye has its
claims too. lk kan er geen — op houden: I cannot
keep track of it. Hij heeft zijn open niet in zijn zak:
his eyes are skinned. 11 he has his eyes all about
him. Hij kon zijn ogen niet geloven: he could
vie! er op: it
scarcely believe his eyes. Mijn
caught my eye. Hij is te lui om uit zijn ogen te
ken: he is too lazy to open his eyes. Dat heeft mij
de open geopend: that has been an eye-opener to
me. Grote ogen opzetten: make big eyes. lem. naar
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de open zien: be an eye-servant to someone. km.
een blauw — slaan: give a person a black eye. Haar
open schoten vuur: her eyes shot fire. Zie ook:
hand, splinter.
oogje Een — hebben op: have an eye on. Een — houden op: give an eye to. Een — toedoen: turn a

blind eye.
other eye.

II

look through one's fingers. II close the

oogopslag Met een —: at a glance.
oor Geheel en al — zijn: be all ears. De oren laten
hangen: hang one's ears. II hang one's head. De oren
spitsen: cock (prick) one's ears. Tot over de oren
verliefd zijn: be over head and ears (head over
ears) in love. Tot over de oren in moeilijkheden:
up to the lips in difficulties. Tot achter de oren
blozen: colour up to one's ears. 11 blush up to
the white of one's eyes. Zich achter het — krabben:
scratch one's head. De oren tuiten me: my ears are
burning (tingling). HU eet me de oren van het
hoof& he eats me out of house and home. II he
eats my head off. Hij ligt nog op een — : he
is still in Morpheus' arms. Over de oren in het
werk: up to one's elbows (one's eyes) in work. lem.
de oren wassen: wash a person's head. 11 warm
a person's ears. Met een half — luisteren: listen
with half an ear. Het gaat het ene — in en het
andere uit: it goes in at one ear and out of the
other. Met zijn hoed (muts, pet) op een — : his
hat on nine hairs. Een open — vinden: find (gain,
win) a willing ear. Een willig — lenen: lend a
ready ear. Geen oren naar iets hebben: turn a
deaf ear to something. Ergens een open — voor
hebben: give (have) a ready ear to something.
Wie oren heeft om to Koren, die hore: he that bath

ears to hear, let him hear.

Nog niet droog achter
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de oven zijn: be a greenhorn. II be a simple Simon.
Tot over de oven in de schuld: up to one's ears in
debt. Iem. oven aannaaien: pull the wool over a
person's eyes. lets in het — knopen: make a mental
note of something. Zie ook: varken, vel.
oordeel Een leven als een —: a noise fit to raise the
dead, — niet opdat gij niet geoordeeld wordt: judge
not that ye be not judged.

oortje Dat is Been — waard: it is not worth a straw
(button, doit). Hij kijkt of hij zijn laatste — versnoept beef t: he looks as if he has swallowed his
last sixpence. II he looks like a duck in a thunderstorm. Hij is --gierig en stuivertje-zot: he is pennywise and pound-foolish.
oorworm Een gezicht als een — zetten: look like the
tail-end of a bad road. II look like a bear with a
sore head. II look as black as thunder. II make a
face as long as a fiddle.
oorzaak Kleine oorzaken hebben grote gevolgen: a
small leak will sink a big ship. II small beginnings
make great endings.
oost — west, thuis best: East or West, home is best.
II home is home, be it (n)ever so homely.
ootje tem. in het — nemen: get a person in a line.
11 pull a person's leg. II make fun of a person.
op Het is er — of er onder: it is sink or swim. II it is
kill or cure. II it is win the horse or lose the saddle.
II that will make or mar me. 11 it is a man or a
mouse. "- en top: to a hair. 11 every inch.
opbreken Het zal hem —: he will smart for it. II he
will pay dearly for that.
open Een — gezicht: a frank countenance.
opeten Zich — (opvreten): eat one's heart out.
opfrissen Daar zul je van —!: that will make you
sit up. Zie ook: geheugen.

opgaan
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opgaan Dat gaat niet op: that won't do. Geheel in
elkaar —: be all in all to each other. Zie ook: licht,
vlieger.
opgescheept Met iem. — zitten: be saddled with a
person, 11 have a person on one's back.
opgetogen — van blijdschap: in a rapture of delight,
opgeven Hij gee[t het niet op: he will stick it out.
Zie ook: been, spel.
opgewassen Zij zijn tegen elkaar —: they are well
matched.

ophalen lets opnieuw —: rip up old sores. II go over
old ground again. Zie ook: hart, neus.
opkammen lem. —: praise a person to the skies.
opknappen Zich —: have a brush-up. Zie ook: weer.
opkunnen Je kunt niet tegen hem op: you are no match
for him. Zie ook: plezier.
oplopen Bij iem. —: look in upon a person. Tegen
iem. —: run (barge) into a person,
opnemen Het tegen iem. —: try conclusions with a
person. 11 stand up to a person. Zie ook: hoofd.
oprapen Ze liggen hier niet voor het —: they are not
found here on every hedge. II they are not picked
at every crossroad.
opschepen lem, met jets —: saddle a person with
something.

opscheppen De boel (de peentjes) —: kick up a dust. II
paint the town red. II kick up a row, li cause a
stir. Het geld ligt er opgeschept: they are swimming
in money.
opschieten Je schiet niet op: you don't make headway.
Het werk schiet goed op: the work is well in hand.
opvliegen Jongelui vliegen gauw op: little pots are
soon hot.
opwachting Zijn — maken bij: pay one's respects to.
opzetten Grote ogen —: make big eyes.

opzitten
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opzitten — en pootjes geven: sit up and take notice.
11 fetch and carry.
os Hij slaapt als een —: he sleeps like a top (like a
log). II he is dead asleep. Hij snurkt als een —:
he snores like a pig in the sun. Hij springt van de
op de ezel: he rambles from one subject to the
other. II he talks nineteen to the dozen. 11 he talks
rigmarole.
oud Men is nooit to — om jets to leren: one is
never too old to learn. Zoals de — en zongen, zo
piepen de jongen: as the old cock crows, the young
cock learns (so crows the young). Zo — als de
weg naar Kralingen (Rome): as old as the hills (as
Troy, as Pendle Hill). Zie ook: jong, ouder.
ouder Hoe — hoe gekker: the older, the sillier. II old
fools are the worst of fools. 11 there is no fool like
an old fool. Al is een — nog zo arm, loch dekt hij
warm: home is home, be it (n) ever so homely.
Van — op —: from generation to generation.
oven Tegen een — gapen: gape against an oven. II
blow against the wind. li kick against the pricks.
overdaad — schaadt: more than enough is too much.
overdonderen tem. —: come the old soldier over a
person.
overgaan Het zal wel —: it will soon blow over.
overgeven Zich geheel aan iem. —: put oneself in a
person's hands.
overhand De — krijgen: get (gain) the upper hand.
ll have the best of it.
overhoop Met iem. — liggen: be at variance (have a
quarrel) with someone. II be at cross purposes.
overkomen Dat zal me niet weer —: catch me at that
again!
overleg Goed — is het halve werk: a stitch in time

oversteken
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saves nine. II a little wariness may save much
weariness.
oversteken 1k zou niet met hem willen —: I should

not like to swap with him (to change places with

him).
overstuur
zijn: be in disorder. be in quite a state.
overweg Goed met elkaar kunnen: get on well
together. Zij kunnen niet met elkaar —: they don't
hit it off.

P.
paal Binnen de palen blijven: keep within the bounds.
Dat staat als een boven water: that is selfevident. lem. — en perk stellen: set bounds to a
person's ambitions.
paar Niet ieder
hoort bij elkaar: every couple is
not a pair.
paard Het — achter de wagen spannen: put the cart
before the horse. II turn one's tail to the manger. Men
moet een gegeven niet in de bek zien: don't look
a gift horse in the mouth. Het — van Troje binnenhalen: drag the Trojan horse within the walls.
wedden: back (put) one's
Op het verkeerde
money on the wrong horse. km. over het —
make a person think too much of himself. lem. to
helpen: set a person on his legs. II give a person
a leg up. Het beste struikelt wel eens: it is a
good horse that never stumbles. De — en, die de
haver verdienen, krijgen ze niet: desert and reward
seldom keep company. 11 one beats the bush, and
komt
another catches the bird. Het hinkende
achteraan: the sting is in the tail. Zie ook: man.
heeft gegeten: he
paardevlees Het lijkt wel of hij
has got the fidgets. II he cannot sit still.

paardje

115

papier

(stok-) zitten: ride one's hobbypaardje Op zijn
zijn: be quick to take
horse. Gauw op zijn

offence.
pad Het — der deugd bewandelen: tread (walk in)

the path of virtue.
paddestoel Als — en verrijzen: spring up like mush-

rooms.
paf Hij stond er — van: he was flabbergasted.
left him gasping. II he was nonplussed.

it

he was

taken aback.
pak Met — en zak: with bag and baggage. 11 with
sack and pack. Hem viel een — van het hart: a

weight fell off his mind.
it was a mountain off
krijgen: get soaked to the
his bosom. Een nat
skin. Zijn zondagse —: his Sunday best. Bij de
— ken neerzitten: sit down in despair. give it up
as a bad job. Niet bij de — ken neerzitten: have
one's teeth in the job.
pakje leder moet zijn eigen dragen: every bird
must hatch her own eggs. let every pedlar carry
his own pack.
pakken lem, to nemen: make a fool of a person.
Gepakt en gezakt: with bag and baggage. 11 with
sack and pack. Zie ook: kraag.
pal — staan: keep one's ground. 11 stand like a post.
palm De — wegdragen: carry off the palm.
pan In de — hakken: cut to pieces.
pantoffel Onder de ' staan: be tied to one's wife's
apronstrings. II be henpecked. II be under petticoatgovernment. Een — held: a henpecked husband.
papier Het loopt in de — en: it runs into a lot of
money. Het — is geduldig: anything may be committed to paper. Goede — en hebben: have good
certificates.

paplepel
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paplepel Het is hem met de — ingegeven: he has

sucked it with his mother's milk.
pappenheimers lk ken mijn —: I know my customers.
pappot Bij moeders ^-i blijven: stay at home. II not go

out into the world.
parade Grote — en klein garnizoen: more cloth than

dinner.
pardon Geen — geven: give no quarter.
pare! Een — aan zijn kroon: a pearl (jewel) to his
crown. —en voor de zwijnen werpen: cast pearls

before the swine.
parket In een lelijk — zitten: be in a scrape. II be in

a box. II be in hot water. II be in a pretty quandary.
lem. in een lastig — brengen: place a person in an

awkward predicament.
part Ik had er — noch deel aan: I had neither part
nor lot in it (neither art nor part). lem. —en spelen:

play a person naughty tricks. II play a person false.
II play one's pranks upon a person.
partij V oor iem. — trekken: take up the cudgels for
someone. De wijste — kiezen: take the wisest
course. Boven de — en staan: be above party-strife.
De twee — en to vriend houden: sit on the fence. II
hold with both sides. Van de — zijn: be of the
party.
pas De — er in houden: keep up a stiff pace. Bij iem.
in de — zien to komen: (fig.) try to get on a person's right side. lem. de — afsnijden: bar a person's
way. II forestall a person. Te — komen: come in
good season. Dat komt niet to —: that is unbecoming. Te — en to onpas: in season and out of
season. Het zal u nog to — komen: it will be of
some service to you. (Het geld) kwam net van —:
(the money) came pat to the purpose. Zie ook:
raad.
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paspoort HU kreeg zijn —: (fig.) he got the sack. 11
he was fired.

passagier Een blinde —: a stow-away.
passen Met — en meten, wordt de tijd versleten:
by useless preparation time is wasted. Dat past
niet bij elkaar: that is not in tune with one another.
Dat past in zijn rol: that suits his part. Zij — niet
bij elkaar: they are not well matched. Zie ook:
schoen.

passeren Dat kan ik niet laten —: that cannot pass
muster.

patent Een —e kerel: a capital fellow. II a brick.
patertje Een — goedleven: a belly-slave.
pauw Stappen als een —: strut like a peacock. Zo
trots als een —: as proud as a peacock (as Lucifer).

pech — hebben: be down on one's luck.
peen Dat is andere —: that is quite another pair of
shoes.

peer lem. met de gebakken peren laten zitten: leave
a person in the cart.

pees Veel pezen op zijn boog hebben: have many
strings to one's bow.
houden: keep up to standard. Het —
te boven gaan: exceed the limits. Men kan Been
— op hem trekken: he is quite unreliable.
pek Wie met — omgaat, wordt er mee besmet: he
who touches pitch will be defiled. II you cannot
touch pitch and have clean hands. II he that blows
in the dust, will fill his eyes.
peke' In de — zitten: be in a scrape. 11 be in a box.
II be in hot water. II be in a pretty quandary. — zonde: (oude) old sin. 11 (kleine) peccadillo.
pen Een welversneden — hebben: carry a good quill.
Het is in de —: it is under the quill. II it is on the
stocks. Een werk in de — hebben: have a work in

peil Op —

What is it. - 8

penarie
hand. Hij is vlug met de —: he has a ready pen.
De — er door halen: run one's pen through it. km.
de — op de neus zetten: press a person hard. II put
the screw on someone.

penarie In de — zitten: be in a scrape, (in the box, in

hot water, in the soup, in a pretty quandary, in a
nice mess).
penning Op de — zijn: be close-fisted.
penningske Het — der weduwe: the widow's mite.
peperduur lets — betalen: pay for something through
the nose.
peperland lem. naar het — wensen: wish a person
over the moon. II wish a person to be at Jericho.
perk Binnen de — en blijven: keep within bounds. Alle
— en te buiten gaan: go beyond all bounds.
pers Een goede — hebben: have a good press.
persoontje Mijn —: my unworthy self. II my poor self.
pest Dat is de — voor: that is pestilential for. Schuwen als de —: shun like the plague.
pet Dat gaat mijn — te boven: that beats me. II that
is beyond (above) me. II (Am.) that is above my
bend. Er met de — naar gooien: make a shot at it.
II use the slapdash method.
petto lets in — houden: have something up one's
sleeve.
peuleschil Dat is maar een —: that is a mere fleabite.
Dat is Been —: that is not an easy row to hoe.
peultje Zijn eigen — s (erwtjes) doppen: be on one's
own wing. II cut one's own grass. II (Am.) peddle
one's own canoe.
pier Zo dood als een —: as dead as a doornail. Voor
de — en zijn: be food for the worms.
Pietje Zie onder: puntje.
pig Hij heeft al zijn —en verschoten: he has shot all
his bolts. 11 he has fired his last shot. II he has come

pup
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to the end of his tether. Als een — uit een boog:
as swift as an arrow. Meer — en op zijn boog hebben: have more strings to one's bow. II have more
irons in the fire. Nog niet al zijn — en verschoten
hebben: have an arrow left in one's quiver.
pijp Een lelijke — token: come to grief. Naar iem's
— en dansen: dance to another man's pipes (tunes).
dance to a person's piping. II be led by the ears.
who finds me bread and cheese, it's to his tune I
dance. In het riet zitten en — en snijden: take time
by the forelock.
pik De — hebben op iem.: have a spite against a
person. II bear a person a grudge. II have a down
upon a person.
pil Bittere — len slikken: swallow bitter pills. De —
vergulden: gild the pill.
pin lem. de — op de neus zetten: put the screw on.
II press a person hard.
pink Hij is bij de — en: he is up to snuff. Il he is all
there. II he is a sly-boots. II he knows how many
beans make five. 11 he has no flies on him. lem.
on2 zijn ' winden: wind a person round one's
little finger. Zie ook: vinger.
pionierswerk — verrichten: (fig.) do spadework. 11
break ground.
pisang Een rare —: a queer customer. II a queer fish.
Dat is de ware —: that is the cheese. II that's the
clean wheat.
pit Er zit — in hem: there is grit (pith) in him. Er
zit ' noch merg in: there is neither pith nor marrow in it.
,
plaat De ' poetsen: cut one's stick. II take to one's
heels. II take one's hook.
plaats De — van een ander innemen: step into (fill)
another's shoes. lem. op zijn — zetten: teach a

plak
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person his place. 1 teach a person manners. Zich
niet op zijn — voelen: feel out of one's element.
1k zou niet graag in zijn — zijn: I would not like
to be in his shoes. Zijn — weten: (fig.) know one's
place. Zie ook: man.
plak Onder de — zitten: be henpecked. II be under the
lash (ferule, thumb). De — ontgroeid zijn: be past
the rod. ii be past childhood.
plank De — misslaan: be beside (wide off) the mark.
Van de bovenste —: first-rate. If top-hole. II capital.
11 a topper.
plat Zo — als een schol (dubbeltje): as flat as a

flounder (as a pancake).
platzak — thuiskomen: return with an empty bag.
pleister Een — op de wond: a salve for wounded

feelings. ll balm poured into the wound.
pleit Het — winnen: (fig.) carry the day. If carry
one's point. If (jur.) gain one's suit. Dat — niet
voor hem: it tells against him. li it does not speak

in his favour.
plezier Hij kon zijn — wel op: he was not exactly
on a bed of roses. Hij heeft — voor zes: he is as
happy as a sandboy. — maken: go pleasuring. II

make merry.
plooi lem. uit de — brengen: take the starch out of
a person. Een zekere — aannemen: take a ply. Hij
komt nooit uit de —: he never unbends. Zie ook:

gezicht.
pluim lem. een — op de hoed steken: stick a feather
in a person's cap. Dat is een — op zijn hoed: that

is a feather in his cap.
pluimpje Hij verdient een —: he deserves a pat on the

shoulder (on the back).
pluis Het is bij hem niet —: he has a tile off (a screw

plunje
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loose). Er is iets niet —: there is something rotten
in the state. II the affair is not clear.
plunje Zijn oude — weggooien: (fig.) turn one's coat.
11 turn cat in pan. II turn Turk. Zijn zondagse ^-:
his Sunday togs. II his Sunday best,
poes Dat is niet voor de —: that's some. II that is no
child's play. Hij is voor de —: he is a goner. —lief:
silky. II all airs and graces. II honey-sweet. -mooi: in full trim. II as sweet as a nut. Voor de
— zijn: be cast at the cocks. 11 go to the dogs.
Zie ook: vogeltje.
poets lem. een — bakken: play a trick upon a person.
II serve one an ill turn.
pof Op de — kopen: buy on tick.
pols Iem. de — voelen (km. polsen): feel a person's
pulse.
pomp Loop naar de —: go to blazes. II go and be
hanged. II go to Jericho for me.
pontificaal In — zijn: be in full feather (regalia,
pontificals). II (ironisch) in full fig.
Pontius lem. van — naar Pilatus zenden: send a
person from pillar to post.
poolshoogte — nemen: take soundings. II find out
one's bearings. II see how the land lies.
poot Op zijn — spelen: be up in arms. II ride rusty. 11
kick up a row (fuss). II play old gooseberry.
— aan spelen: peg hard. 11 slog away. Op zijn poten
terecht komen: fall on one's feet anyhow. Op poten
staan: be on all fours. II be square. Op zijn achterste
poten staan: stand on one's hindlegs. II be on the
high ropes. Dat staat op poten: that is to the point.
Iem. een — uitdraaien: make a hole in someone's
pocket (purse). je kunt Been viji poten aan een
schaap hebben: you can't eat your cake and have
it.
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pootje Met hangende — s: crestfallen. 11 tail down. II
down on one's marrow-bones. Op zijn — s terechtkomen: fall on one's feet anyhow. 11 fall on one's
feet like a cat. Opzitten en –'s geven: fetch and

carry. II sit up and take notice.
pop Toen waren de —pen aan het dansen: then there

was the devil to pay. 11 then the fat was in the fire.
portefeuille In — houden: keep on the stocks. De —
neerleggen: go out of office. 11 resign the portfolio.
post Op zijn — blijven: stand to one's guns.
pot De — verteren: spend the pool. Zoals men de —
kookt, moet men eten: as you brew, so you must
bake. Zo dicht als een —: as close as wax. Eten
wat de — schaft: take pot luck. Zo —, zo deksel: like cover, like cup. II like father, like son. II as
the tree, so the fruit. De — verwijt de ketel dat hij
zwart ziet: the pot calls the kettle black. Er is geen
— zo scheef of er past wel een deksel op: every

Darby finds his Joan. I i no pot is so ugly as not
to find a cover. Het is een ' nat: it is tweedledum
and tweedledee. 11 it is six of one and half a dozen
of the other. Zie ook: bond.
potje Een — kunnen breken: be in hig favour. il be
allowed to do some wrong with impunity. Er staat
een — voor je op het vuur: there is a rod in pickle
for you. II there is a pot boiling for you. II there is
a nut to crack for you. Kleine — s hebben grote
oren: little pitchers have long (great) ears. Een
klein — is gauw warm: a little pot is soon hot.
potjeslatijn Dat is —: that is dog Latin. II that is
apothecary's Latin.
praat Veel — s hebben: talk big. 11 be all tongue. km.
aan de " houden: buttonhole a person. II flatter a
person with fair promises. Hij krijgt to veel —s:
he is getting too forward.

praatje
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praatje Het — van de dag: the gossip of the day.
Mooie 's: soft words. — voor de vaak: fiddlefaddle. 11 tittle-tattle. —s vullen geen gaatjes: fair

words butter no parsnips. 11 talking mends no holes.
II talk is talk but money buys land. 11 beauty buys
no beef. Zoals het — gaat: as the tattle runs. II
as the tale has it, Zonder — s: without more ado.
zitten: be in a rattling vein.
praatstoel Op zijn
pracht Met — en praal: with pomp and splendour.
prates Je hebt mooi —: it is easy enough to say that.
als Brugman: have the gift of the gab. Er omheen —: beat around the bush. Men kan met hem
one can reason with him. Honderduit —: talk
by the yard. II talk nineteen to the dozen.
prestige Zijn — redden: save one's face.
prik Op een —: to a hair. I to a nicety. 11 to a
crumb. Hij weet het op een —: he has it at his
fingers' end. 11 he knows it to a nicety. Voor een
— je: for a mere song (trifle).
prins Van de — geen kwaad weten: be as innocent
as a newborn babe. Leven als een —: lead a
princely life. Hij heeIt de — gesproken: he is halfseas over. II he has had the sun in his eyes.
Procrustesbed Het lijkt wel een —: it is like a Procrustean couch.
proef Dat is de — op de som: that is proof enough.
II the proof of the pudding lies in the eating. lem.
op de — stellen: put a person to the test.
profeet Een — die brood eet: a mock prophet. Een —
is niet geeerd in eigen land: a prophet has no

honour in his own country.
prooi Ten — zijn aan: be a prey to.
prop Op de 'pen komen: come round again. II
recover one's legs. 11 pick up one's crumbs. Kom
er mee op de —pen: out with it. 1k had een — in
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de keel: I had a lump in my throat. Hij is weer op
de —pen: he is on his legs again.
pruimemondje Met een — jets zeggen: say a thing
with a pursy mouth.
prul Een — van een vent: a dud. Allerlei —len: all

sorts of gewgaws (junk).
publiek Een — geheim: an open secret.
punt Op veel —en verschillen: differ on many points.
Op het dode —: on the dead point (centre). Op
het — staan om ...: be on the verge of .... II be
in the act of ....
puntje De —s op de i zetten: dot one's i's (and cross
one's t's). Het was in de — s: it was in applepie
order. Hij was in de — s: he was in full feather.
In de —s gekleed: dressed up to the nines. lets
in de —s kennen: know the ins and outs of a thing.
Als — (Pietje) bij paaltje komt: when it comes to
the point.
purper Hij werd —: he blushed scarlet.
put In de — zijn: be down in the dumps (depths).
De — dempen als het kali verdronken is: lock the
stabledoor when the steed is stolen.
puthaak Over de — getrouwd zijn: be married over
the broomstick. II be married with a curtainring. 11
have jumped the besom.
Pyrrus Een — overwinning: a Pyrrhic victory.

Q.
quitte Nu zijn we —: we are quits.
qui-vive Op zijn --/ zijn: be on the alert. it be on the
qui vive.
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R.
raad Ten einde — zijn: be at one's wits' end. Voor
alles is —: there is a remedy for everything. lem.
met — en daad terzijde staan: assist a person
by word and deed. Er is geen — voor: that is past
remedy. Met zichzelf to rade gaan: consult one's

own feelings. 11 take counsel with oneself. Goede
—komt altijd gelegen (van pas): good counsel is
never out of date.
raadsel In —s spreken: speak in riddles.
raaf Een witte —: a black swan (a white crow, a rare
bird). De raven zullen u geen brood brengen: the
ravens will not feed you.
raak Dat was —: that was a home-thrust. Een —
antwoord (rake opmerking): a reply (remark) that
went home. Wat hij zegt, is —: what he says gets
there. II his remarks tell.
raar Een rare geschiedenis (kwestie): a rum go. Het
ging er — toe: there were strange goings-on.
rad lem een — voor de open draaien: cast a mist
(haze) before (throw dust into) a person's eyes.
II bamboozle a person. Het vijfde — aan de wagen
zijn: be the fifth wheel to the coach. Het slechtste
— maakt het meeste lawaai: the wheel that is weak,
is apt to creak. Zie ook: galg, tong .
rakelings lets — voorbij gaan: brush past a thing. —
tangs de grond gaan: skin the ground.
rammel Een pak — krijgen: get a sound dressing
(flogging, shaking, dusting).
rammelen lk rammel (van de honger): my stomach
cries cupboard. II I am sharp-set.
rang Mensen van allerlei — en stand: all sorts and
conditions of men.

rat
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rat Een oude — (rot): an old hand. Een oude —
loopt niet Licht in de val: an old bird is not caught
with chaff. Ze sterven als 'ten: they are dying off
like flies. Zo kaal als een —: as poor as a churchmouse. Hij zwemt als een —: he swims like a fish.
rate! Zijn — staat Been ogenblik stil: his rattle is al.

ways going. II his clack is always wagging.
rats In de — zitten: be in a blue funk. ll be in a nice

stew. II be in a nice pickle. II (Am.) be in the
soup, ll have the wind up.
recht le hebt de — e getroffen: you have put the
saddle on the right horse. Met het volste —: with
perfect justice. Het — e ervan to weten komen: get
to the bottom of the matter. Het — moet zijn
loop hebben: the law must take its course. Zie ook:
kaars, man.
rechterhand Hij is mijn —: he is my right-hand (man).
redden Hij is niet meet. to —: he is past praying for.
Hij redt zichzelf wel: he pays his own way. II he
shifts for himself.
regel Tussen de — s doorlezen: read between the
lines.
regen Van de — in de drop: from the frying-pan into
the fire. II from the smoke into the smother. Na
— komt zon(neschijn): after rain comes sunshine. 11
after a storm comes a calm, Harde —s duren niet
lang: the sharper the blast, the shorter it will last.
reilen Zoals het reilt en zeilt: with all its belongings.
ii lock, stock and barrel.
rein De —en is alles —: to the pure all things are
pure.
rekenen Reken maarl: you bet! Zie ook: waard.
rekening Eff en — maakt goede vrienden: short
reckonings make long friends. Zie ook: kind, streep.
reuk De — van iets krijgen: get the wind of some-
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thing. ll smell a rat. In een slechte (goede)
staan: be in bad (good) odour.
reus Een — onder de dwergen: a whale among the
minnows.
revue De — laten passeren: pass in review.
rib Men kan zijn — ben tellen: he is all skin and bones.
ridden Hij wend — te voet: he was unhorsed. — van
de droeve figuur: knight of the rueful countenance.
— van de schaar: knight of the needle.
riem De — wat nauwer aanhalen: tighten the belt.
Men moet roeien met de —men die men heeft: if
you cannot turn the wind, you must turn the millsails. 11 a man must plough with such oxen as
he has. Het is goed — en snijden van andermans
leer: men cut large thongs (it is easy to cut thongs)
of other men's leather. 11 it is easy to be liberal out
of another man's pocket. Zie ook: hart.
riet Beven als een —: tremble like an aspenleaf. Zie
ook: pijp.
rijden Hij kan — en omzien: he is an all-round man.
Zie ook: wiel.
rijk Heden —, morgen arm: rich one day, poor the
next. II today a man, to-morrow a mouse.
rijp — en groen: ripe and unripe. II pell-mell. Vroeg
vroeg rot: soon ripe, soon rotten. Zie ook:
beraad.
ringetje Hij ziet er uit om door een — te halen: he
looks as he had just come out of the bandbox. li
he is dressed up to the nines. 11 he looks as sweet
as a nut.
risico Op eigen —: at one's own risk and peril.
roede De — ontwassen zijn: have outgrown the rod.
Wie de — spaart, verwent zijn kind (Wie zijn kind
lietheeft, spare de ' niet): spare the rod and spoil
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the child. Met ijzeren — regeren: rule with a rod
of iron.
roep In een goede — staan: be in good repute.
roepen Je komt als ge—: you come as if you had been
sent for. Velen zijn ge — , maar weinigen uitverkoren: many are called but few are chosen.
roer Het — recht houden: walk straight. Het — in
handen nemen: take the helm.
roes Bij de — verkopen: sell by the bulk (in the
lump). Een — hebben: have a rouse.
roet — in het eten gooien: be a kill-joy. II spoil the

game. II throw a fly in the ointment.
roffel Er met de — overheen gaan: scamp one's work.
roken Als een schoorsteen —: smoke like a chimney.
rokje Zijn — omkeren: turn one's coat. II change

sides.
rol Uit de — vallen: act out of character. De —len
zijn omgekeerd: the tables are turned. Aan de —
zijn: be on the spree (on the loose).
rolletje Alles ging op —s: everything went on wheels.
Rome — is niet op een dag gebouwd: Rome was not
built in a day. Hoe dichter bij —, hoe slechter
christen: the nearer the church, the further from
God. Zo oud als de weg naar —: as old as the

hills (as Troy, as Pendle Hill).
rondje Een — geven: stand a round.
rondkomen Trachten rond to komen: try to make both

ends meet.
rook Er is Been — zonder your: no smoke without
fire. In — vervliegen: vanish into smoke.
roos Slapen als een —: sleep like a top (as fast as a
church). Op rozen gaan: tread a path of roses. Zo
Eris als een —: as fresh as a daisy. Geen rozen
zonder doornen: no roses without thorns. 11 no joy

without alloy. ZUn pad gaat niet over rozen: his
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path is not strewn with roses. Op rozen gaan:
live in clover. Zie ook: tijd.
ros Het stalen —: the iron horse.
rot Een oude —: an old hand.
rouwkoop Een — hebben: have bought with smartmoney. II have got a rue-bargain.
royaal — voor de dag komen (— uit de hock komen):
come down handsomely.
rozegeur Het is niet alles — en maneschijn: it is not
all beer and skittles. II it is not all roses and rapture.

rug Achter iem's —: behind one's back. Een brede —
hebben: have a broad back. 11 have broad shoulders.
Iem. de — toekeren: turn one's back upon a person.
1( give a person the cold shoulder. Dat hebben we
achter de —: that is finished with. De vij[tig achter
de — hebben: have fifty years on one's back. De
fortuin (Fortuna) heeft hem de — toegekeerd:
fortune has frowned on him. Een hoge — zetten:

put (set) up one's back.
ruiken Dam. kan hij zelfs niet aan —: that leaves him
simply nowhere. II that puts out his pipe. Zie ook:
lont.
rust — noch duur hebben: be on the fidgets. — roest:
rest makes rusty.

S.
samenspreking Kwade —en bederven goede zeden:
evil communications corrupt good manners.
sas In zijn — zijn: be as pleased as Punch. fl be in
high spirits (feather). ll be as happy as a pig in a
turnipfield.
scene Een — maken: blow a person up.

scepter

130

schaduw

scepter De — zwaaien: sway the sceptre. 11 hold
sway.
Schaaf Er met de ruwe — overheen gaan: scamp one's
work. Er met de fine — overheen gaan: file one's
work.
schaakmat Hij is —: he is checkmated.
schaal Dat doet de ' overslaan: that turns the scale.
Op brede (ruime) —: on a large scale.
schaamrood lem. het — op de kaken jagen: put a person to the blush.
schaap Onnozel —: silly goose. Eên schurftig —
steekt de ganse kudde aan: one scabby sheep infects
the whole flock. Er gaan veel makke schapen in
een hok: heartroom makes houseroom. Als er een
— over de dam is, volgen er meer: come one,
come all. II one sheep follows another. De een
scheert de schapen, de ander de varkens: one beats
the bush, and another gets the hare. Het verloren
the lost sheep. Het zwarte — van de [amilie:
the black sheep of the family. Zie ook: poot.
schaapje Hij heeft zijn — s op het droge: he has
feathered his nest. II he is in a dry ditch. II he is a
warm man. II he has made his pile.
schaar Daar hangt de — nit: they make you pay
through the nose there. 11 that's a cut-throat place.
Zie ook: oog.
schade Door — en schande wijs worden: wit bought
is twice taught. ll bought wit is best. II experience
teaches fools. 11 adversity makes wise, tho' not rich.
I I it is costly wisdom that is bought by experience.
schaduw Hij is nog slechts de — van wat hij vroeger
was: he is the ghost of his former self. Hij kan niet
in Naar — staan: he cannot touch her. II he cannot
hold a candle to her. II he can not be put on a
level with her. De --- (schijn) voor het wezen
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nemen: take the shadow for the substance. Grote
dingen (gebeurtenissen) werpen hun — vooruit:

great (coming) events cast their shadow before
them. lem. in de — stellen: cast (put) a person
into the shade.
scheen Een blauwe — oplopen (Een blauwtje lopen):

meet with a refusal. II get the mitten.
scheiden Bij het — van de markt leery: men de kooplui

kennen: all the honesty is in the parting. II one
cannot judge the flour before the bread is made.
M the proof of the pudding is in the eating. Zie

ook: kaf,
scheiding — van tafel en bed: divorce from bed and

board.
schel De — len vielen hem van de ogen: the scales

fell from his eyes.
schelden — als een viswijf: scold like a fishwife.
— doet Been pijn: hard words break no bones.
schering — en inslag: warp and woof. Dat is — en
inslag bier: that is of daily occurrence here.
schermen Achter de —: (fig) behind the scenes. De
mensen achter de —: the hidden wire-pullers. Achter
de — zitten: pull the strings (wires). In het wild
—: talk at random. Zie ook: woord.
schertsen Met hem valt niet to —: he is not to be

trifled with.
schietgebedje Een — doen: say an ejaculatory prayer.
schijf Schijven hebben: have tin (brass). Dat loopt
over veel schijven: there are wheels within wheels.
schijn De — redden: save appearances. De — bewaren: keep up appearances. Zonder — of schaduw
van bewijs: without a shred of evidence. Zich vergapen aan de —: take the shadow for the
substance. Met enige — van waarheid: with some
colour. — bedriegt: appearances are deceptive.
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Geen — van kans: not the ghost of a chance. Zie
ook: schaduw.
schik In zijn — zijn: be as pleased as Punch. II be in
high feather (spirits).

schikken Zich zo goed mogelijk —: make the best of
a bad job. Zich in het onvermijdelijke —: reconcile
oneself to the inevitable.
schild Hij voert jets in zijn —: he is up to something.
II he is up to some game. Ik weet niet wat hij in
z'n — voert: I don't know what he is after.
schip Schoon — maken: make a clean sweep. Een —
met zure appelen: a brewing storm. Als het — met
geld aankomt: when my ship comes home. Zijn
schepen achter zich verbranden: burn one's boats
(behind one). Groot —, groot water: the more one
spends, the more one wants. Klein —, klein zeil:
little wealth, little care. Een — op het strand, een
baken in zee: one man's fault is another man's
lesson.
schipbreuk Het plan leed —: the plan failed (fell
through).
schitteren — door afwezigheid: be conspicuous by
one's absence.
schoen lem. jets in de — en schuiven: lay something
at a person's door. De stoute — en aantrekken: take
heart of grace. 11 pluck up courage. Daar wringt 'm
de —: that's where the shoe pinches. Vast in zijn
— en staan: stand firm in one's shoes. lk zou niet
graag in zijn — en staan: I should not like to be in
his shoes. Wie de — past, trekke hem aan: if
the cap fits, wear it. Men moet Been oude —en
weggooien vOOr men nieuwe heeft: one should
not cast off old shoes before one has got new ones.
Met loden — en: with (on) leaden feet.
schoenmaker — blijf bij je leest: let the cobbler stick
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to his last. II every one to his trade. II every man
to his mousetrap. II let not the fiddler play the fife,
nor the fifer play the fiddle.
schoenriem Hij is niet waard hem de — to binden:
he is not fit to tie his shoestring (not worthy of
loosening his latches).
schol Zo plat als een —: as flat as a pancake.
school Tait de — klappen: tell tales (out of school). II
blab.
schoon — aan de haak: carcass weight. Uiterlijk —
is slechts vertoon: beauty is but skindeep. Alles —
opeten: eat all to the last crumb. Zie ook: bezem.
schoorsteen Roken als een —: smoke like a chimney.
Daar kan de — niet van roken: that won't keep
the pot boiling.
schoot In Abrahams —: in Abraham's bosom. De —
vieren: pay out the sheets. De handen in de —
leggen: fold one's hands.
schop De — krijgen: get the boot. II get the kick-out.
il get the sack.
schopstoel Op de — zitten: be likely to get the kickout.
schorpioen lem. met —en geselen: chastise a person
with scorpions.
schot Er zit — in: we are making head-way. Er zit
geen — in: it is hanging fire. Hij is geen — kruit
waard: he is not worth powder and shot. Ieder —
is geen eendvogel: every shot does not mean the
death of a rabbit. Buiten — blijven: be out of
gunshot. 11 keep out of harm's way.
schotje Ergens een — voor steken: put one's foot
down. II put a lid on the practice. II put a stopper
to it.
Schots Het ging er — toe: it was a perfect bear-garden. 11 everything was turned topsy-turvy. — en
What is it. — 9
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scheef: higgledy-piggledy. II all of a jumble. II criss-

cross.
schouder Iem. over de — aanzien: give a person the
cold shoulder. — aan — staan: stand shoulder to
shoulder. Zijn — s er onder zetten: put one's shoulders to the wheel.
schraalhans Daar is — keukenmeester: it is all holiday
at Peckham there. II they are on short commons
there.
schrap Zich — zetten: put one's back to the wall. I I
set one's face like a flint. II set one's teeth. II pull
up one's socks.
schreef Buiten de — gaan: exceed the bounds. II go
beyond the line.
schreeuwen — v(56r men geslagen wordt: cry before
one is hurt.
schrik Met de — vrijkomen: come off with a fright.
ii escape with a shaking. Hij bestierf het bijna van
de —: he was frightened to death.
schrikken Zich de stuipen (dood) —: have blue and
purple fits.
schroef De — wat aandraaien: turn the screw (s). Alles staat op losse schroeven: everything is still in
the air.
schuilen Er schuilt meer achter: more is meant than
meets the ear. Zie ook: addertje.
schuilevinkje — spelen: play at hide-and-seek.
schuim Het — der natie: the scum of the nation.
Zie ook: goud.
schuitje We zitten in hetzelfde —: we are in the same
boat (box). Wie in het — zit, moet meevaren: in
for a penny, in for a pound. Hij komt al in mijn —:
he is coming round to my opinion.
schuiver Een — maken: give a lurch.
schuld Iem. de — van lets geven: lay the guilt at
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a person's door. De — op zich nemen: shoulder
the fault. Vergeef ons onze — en: forgive us our
trespasses.
schulp In zijn — kruipen: draw in one's horns. ll
climb down. II come down a peg or two. Uit zijn
— kruipen: come out of one's shell.
schutting Waar de — het laagst is, klimt men er het
eerst over: men leap over where the hedge (dyke)

is lowest.

Scylla Tussen — en Charibdis: between Scylla and
Charibdis. Van — in Charibdis vervallen: drift

into Scylla in trying to avoid Charybdis.
servet Te groot voor — en to klein voor tatellaken:

between hay and grass.
sfeer In hoger sferen zijn: be in the clouds.
sier Goede — maken: make merry. II make good

cheer.
sim Iem. onder de — hebben: have a person under

the harrow.
sip — kijken: look blue. 11 look glum.
sisser Met een — allopen: end in a fizzle. 11 be a flash

in the pan. 11 end in a savour of red herring.
Sisyfusarbeid Dat is een —: that is a task of Sisyphus.

11 that is a Sisyphean labour.
sjouw Het is een hele —: it is a heavy grind. Aan de
— zijn: be on the loose. II be going the pace.
slaan Zich er doorheen —: rough it. II manage it. Zie
ook: kort, spijker.
slaapje Een — doen: take a nap. II take forty winks.
slaatje Ergens een — uit slaan: make a coup (a bit).
sladood Een lange —: a sky-topper.
slag Mensen van allerlei —: all sorts and conditions
of men. Van hetzel[de —: of the same kidney. II
of the same cut. Dat is voor hem een — in het gezicht: that is a smack in the eye for him. Het
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is maar een —: it is only a knack. lk heb er geen
— van: I am no hand at it. 1k kon niet aan de —
komen: I could not get in. Met de Franse —: with
a lick and a promise. Hij heeft er de — van: he has
got the knack of it. Hij hield een — om de arm:
he kept a backdoor open. II he kept himself a
loophole. Een — van de molen beet hebben: have
a tile off (a screw loose). ii have a knock in one's
cradle. Sla er maar een — naar: just make a random
guess. II have a shot at it. Er zullen — en vallen:
there will be a give and take of blows. Hij heeft
geen — gedaan: he has not done a stroke of work.
Er de — van beet hebben: have got the hang
(knack) of it. Zijn — slaan: look to one's hit. ii
do a good stroke of business. Zonder — of scoot:
without drawing a sword. De — is aangekomen: the
blow has gone home. Zie ook: klap.
slang Een — aan de boezem koesteren: nourish a
viper in one's bosom.
slaven — en zwoegen: toil and moil.
sleeptouw Op — nemen: take in tow.
sleur De oude —: the humdrumway, the old sentry-go.
Met de — breken: break the lock-step.
slib — vangen: miss one's aim (purpose). ll (zakken
voor een examen) get a slip.
slijk Het — der aarde: the worldly muck. li the filthy
lucre. lem. door het — sleuren: drag a person
through the mud. Met — gooien naar: fling mud at.
slikken Dat slik ik niet: that won't go down with me.
slim Hij was ons te — af: he was one too many for us.
Wie te — wil zijn, bedriegt zichzelf: too much
cunning undoes.
slinks Op —e wijze (manier): in an underhand way.
slippertje Een — maken: take French leave.
slof Llit zijn — schieten: 1. flare up; 2. come out of
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one's shell. II go off the deep end, lem. uit zijn —
doen schieten: draw a person. Hij kan het op zijn
—fen af: he has plenty time for it.
slok In een —: at one gulp (swallow). Dat scheelt
een — op een borrel: that makes a great difference.
sloot Hij loopt in geen zeven sloten tegelijk: he looks
before he leaps. Zie ook: wal.
slot Een ' voor de mond: a bridle for the tongue.
lem. een — op de mond doen: shut a person's
mouth. Zonder — noch zin: without rhyme or
reason. 11 with neither rhyme nor reason. Achter —
en grendel zitten: be under lock and key.
sluier De — oplichten: lift the veil (curtain).
sluis De sluizen der welsprekendheid: the flood-gates
of eloquence.
smaak Over /— valt niet to twisten: there is no accounting for tastes. De — ktvijt zijn: be out of taste.
In de — vallen: hit the popular fancy. II be approved of.
smaakje Daar is een ' aan: there is a tang about it.
II it has a taste.
smaken Dat smaakt naar meer: that tastes moreish.
smaldoek Dat is geen —: that is no small peaches. 11
that is not to be sneezed at. 11 that is no small
beer.
smart Gedeelde — is halve —: company in distress
makes the sorrow less.
smeer Om der wille van de — likt de kat de kandeleer: many a one for land takes the fool by the
hand. 11 so we have the chink, we'll bear the stink. 11
it is a case of cupboard-love. lem. — geven: smite a
person hip and thigh.
smeren Hij smeerde 'm: he cut his lucky. 11 he made
himself scarce. II he made tracks. II he scratched it.
Het gaat als gesmeerd: the things go smoothly. II
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it goes swimmingly. II it runs on wheels. II it is
plain sailing. Zie ook: hand.
smet Het is een — op zijn blazoen: it is a blot on his
scutcheon.
smoor Er de — in hebben: have the blues. H have the
hump. — verliefd: over head and ears in love.
snaar Een gevoelige — aanraken: touch upon a tender
string. le hebt de verkeerde — aangeraakt: you did
not sound the right chord. Hij heeft meer dan een
— op zijn viool: he has more than one string tc
his bow. Zie ook: Naar.
snappen Snap je het?: do you twig it?
snater Zijn — roeren: set one's clapper going.
snede Juist ter —: in the nick of time. II just to the
purpose. Hij heett een — in het oor: he is half seas
over.
sneeuw Als — voor de zon verdtvijnen: disappear like
snow under a hot sun.
sneu — kijken: look blue.
snik Hij is niet goed —: he is not all there. II he is a
little cracked. II he is a bitt off. II (Am.) he is nuts.
II he has a kink in the brain.
snip Zo dronken als een —: as drunk as a lord. Zo
verkouden als een —: be drowned in a cold.
snoek Een — vangen: get a ducking. II (bij roeien)
catch crab. II (Am.) catch a lobster.
snoepen Graag —: have a sweet tooth.
snoer De — en zijn mij in lief lijke plaatsen gevallen: the
lines are fallen unto me in pleasant places.
snoeshaan Een vreemde —: a queer customer, an odd
(queer) fish, a rum fellow.
snuiter Zie onder snoeshaan.
soep Het is niet veel —s: it is but small potatoes. In
de — zijn: be in the soup.
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sokken De — erin zetten: cut and run. 11 cut one's
stick.
soldaat Een fles — maken: crack a bottle.
sollen Hij laat niet met zich —: he stands no nonsense.
soort Hij is een goed —: he is a good sort. Ze zijn
alle van dezelfde —: they are all of the same kidney. — zoekt —: like will to like. II birds of a
feather flock together.

sop Het --, is de kool niet waard: the game is not
worth the candle. Dat is — en geweekt brood: it
is six of one and half a dozen of the other. Met
hetzelfde — overgoten zijn: be tarred with the same
brush. II be kneaded in the same trough. Laat hem in
zijn eigen — gaarkoken: let him stew in his own
juice (grease).
soppen Niet vet kunnen —: be in straitened circumstances.
spaak Een — in het wiel steken: put a spoke in a
person's wheel.
spaander Waar gehakt wordt, vallen — s: from chipping come chips.
span Verwissel niet van — als de wagen op de helling staat: never swop horses in mid-stream (midriver) .
spannen Het zal er om —: it will be a near thing.
Het zal er —: there will be hot work, Zie ook:
paard.
sparen — doet garen: a penny saved is a penny
earned. Wie wat spaart, die wat beef t: waste not,
want not. Zie ook: kosten, moeite.
speelbal Een — der golven zijn: be at the mercy of
the waves.
speelman De — zit nog op het dak: they are still in
their honeymoon.
spek Met — schieten: draw the long bow. II stretch
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one's legs. Voor — en bonen meedoen: sit mum.
11 be the odd man out. Dat is geen —je voor
jouw bekje: that is meat for your master. II that is
not for the likes of you. Met — vangt men muizen:
fishes follow the bait. II good bait catches fine fish.
Zie ook: beurs, kat.
spel Op het — staan: be at stake. Alles op het — zetten: stake one's all upon the throw. Het — gewonnen geven: throw up one's cards. Het — is verloren: (fig.) the game is up. Vrij — hebben: have
free scope. lem. vrij — laten: leave a person a free
hand. Hoog — spelen: play for high stakes. Het
in handen hebben: have the ball at one's feet. ll hold
all the trumps. II have all the cards in one's hands.
Hij speelt zijn — met u: he is making a toy of you.
Het — opgeven: lay down the cards. Zie ook:
hand.
speld Er was geen — tussen to krijgen: a) you could
not get a word in edgeways. ll b) his reasoning was
airtight. Men kon een — horen vallen: you might
have heard a pin (feather) drop. Het is een —
in een hooiberg zoeken: it is like looking for a
needle in a bottle of hay. Op —en zitten: be on the
jumps.
speldeprik lem. —ken geven: stick pins into a person.
speldje Wij zullen er een — bij steken: we shall put
in the pin.
spelen Hij last niet met zich —: he stands no nonsense.
Zie ook: baas, beest.
spelenderwijs Hij doet zijn werk —: his work is but
play to him.
speling Een — der natuur: a freak of nature.
spiegel Zo glad als een —: as smooth as a mirror.
spiegelen Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich
zacht: one man's fault is another man's lesson. ii he
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spitsroede

is a happy man that takes warning from another
man's mistakes.
spier Zonder een — te vertrekken: without changing
(moving)a muscle. 11 without wincing. II with a
pokerface.
spiering Een — uitgooien om een kabeljauw te vangen: throw out a sprat to catch a whale. II bait with
a sprat to catch a mackerel.
spijker Zo hard als een —: a) as hard as nails. II b)
as poor as a churchmouse. De — op de kop slaan:
hit the nail on the head. —s met koppen slaan: get
down to brass tacks. —s op laag water zoeken: pick
holes in a person's coat. II split straws. Een gloeiende —: a pin-point of light.
spijkervast Alles wat — is: the fixtures.
spijs Verandering van — doet eten: new dishes beget
new appetites. II a change of food whets the appetite. — en drank: meat and drink,
spiksplinternieuw Het is —: it is spick-and-span-new.
1 it is brand-new.
spil Dat is de — waar alles om draait: that is the
pivot on which everything hinges. Hij is de — van
alles: he is the pivot of everything.
spin Zo nydig als een —: as cross as two sticks. 11 as
cross as the tongs.
spits Aan de — staan: lead the van. 11 hold pride of
place. Het op de — drijven: push things to extremes.
Op de — gedreven: carried to an extreme. It
pushed too far. Het — afbijten: bear the brunt
of the battle (onset). Het — bieden: make head
against.
spitsen Zijn oren --: prick up one's ears.
spitsroede Door de — n lopen: pass through the line.
11 run the gauntlet.
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spitsvondigheid Zich met spitsvondigheden ophouden:
split straws.
splinter De — in het oog van een ander zien, maar
niet de balk in eigen oog: see the mote in one's
brother's eye and not the beam in one's own.
spoed Haastige — is zelden goed: what is done in a
hurry, is seldom done well.
spoeden De dag spoedt ten einde: the day is wearing
away quickly.
spoken Je bent al vroeg aan het —: you are an early
bird. Het heeft vannacht erg gespookt: the night
has been boisterous.
spons De — er over halen: pass the sponge over it.
spoor Zijn sporen verdiend hebben: have won one's
spurs. lem's — volgen: follow in a person's wake.
lem. op het — komen: get on a person's track. Een
verkeerd — volgen: follow a wrong scent. lem. in
het rechte — houden: keep a person straight. Zijn
sporen uitwissen: cover up one's tracks. Het —
bijster raken: lose the scent.
spotprijs Voor een —: for a mere song. II dirtcheap.
Voor een — opruimen: clear out at a sacrifice.
sprake Ter ' brengen: bring on the tapis.
spreekwoordelijk Zijn domheid is —: he is stupid to
a proverb.his stupidity is a proverb.
spreken Veel livan zich doen —: make a great stir in
the world. Hij weet van zich of to —: he has a
tongue of his own. —: is zilver, zwijgen is goud:
speech is silver, silence is gold. Zie ook: hart.
sprinkhaan Een magere —: a threadpaper.
sprong Een — in het duister: a leap in the dark. II a
plunge in the unknown. Met grote — en omhoog
gaan: go up by leaps and bounds. Kromme ^-en
maken: cut capers. De ' wagen: take the plunge.
Zie ook: stet,
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spuigat Dat loopt de — en uit: that goes beyond all
bounds (goes too far).
spul Zijn — len bij elkaar pakken: pack one's traps.
Zijn zondagse — len: his Sunday togs. II his Sunday
best.
spulletje Een armoedig —: a twopenny concern.
staan Wie staat, zie toe, dat hij niet valle: let him
who standeth take heed lest he fall. Het zal je duur
te — komen: you will pay dear for it. Op —de
voet: forthwith.
staart Afdruipen met de — tussen de benen: drop off
with the tail between one's legs. il slink off like a
whipped dog.
staat Een grote -- voeren: live in great style. II do
the grand.
staatsruif Uit de — eten: eat treasury pap. II have
one's nose in the public bin. II touch the king's
coin.
stade Goed te — komen: come in due time. ll stand
one in good stead.
staf De — breken over iem.: break the staff over a
person. 11 pass censure on a person.
stag Over — gaan: (fig.) change one's tacks.
stal Van — halen: (fig.) trot out again. Hij werd op
— gezet: (fig.) he was shelved. 11 he was laid on
the shelf.
stand Meisjes van haar —: girls of her set. Dat kan
peen — houden: that can't continue. Dat is beneden
zijn —: that is below his (social) status. Boven
zijn — leven: live above one's station.
standje Een opgewonden —: a regular little tempest.
Een — krijgen: be blown up. Een — maken: pick
a quarrel with a person.
stang lem. op de — rijden: keep a stiff rein over a
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person. II ride a person on the curb. ll get a
person's dander up.
stank — voor dank krijgen: get censure for pains. 11
get more kicks than half-pence (than thanks). II
meet with a bad return.
stap Pas op voor de eerste —: beware of the thin end
of the wedge. De — wagen: take the plunge. Dat
brengt ons geen — verder: that does not carry us a
step further. Een — in de goede richting: a step
in the right direction. Hij is al vroeg op —: he is
on the wander at an early hour. 11 he is an early
bird.
stapel Op — staan: be on the stocks. II be on the
ways. De zaak liep goed van —: the business
passed off without a hitch.
stapelgek Hij is —: he is as mad as a hatter (as a
March hare).
steek 1k begrijp er geen — van: I cannot make head
nor tail of it. Dat komt er geen — op aan: it does
not matter one iota. 1k kan geen — zien: I am as
blind as a bat. II I cannot see a wink. tem. een —
onder water geven: have a sly dig (hit) at a
person. li give someone a side-thrust. Hij lief ons
lelijk in de —: he left us in the lurch (the suds, the
cart). lem. een — geven: give a person a sidethrust (a hit, a stab, a wipe). Hij heeft geen — uitgevoerd: he has not done a stroke of work. II he
has not done an earthly thing.
steekje Er is een — aan los: there is a screw loose.
Er is bij haar een — los: she is no ironclad.
steel De — naar de bijl gooien: throw the helve after
the hatchet. ll throw the rope after the bucket.
steen De — des aanstoots: the stumblingblock. II the
stone of offence. Geen — op de andere laten: not
leave one stone on the other. Het ligt mij als een —
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op het hart: it weighs heavily upon my heart. — en
been klagen: complain bitterly. Een — van het hart:
a weight off one's mind. lem. stenen voor brood
geven: give a person a stone for bread. Een rollende — vergaart Been mos: a rolling stone gathers
no moss.
steg Over heg en —: up hill and down dale.
steil 1k viel — achterover (van verbazing): you
could have knocked me down with a feather,
stekeblind — zijn: be stone-blind,
steken Daar steekt meer achter: more is meant than
meets the ear. Daar steekt jets achter: there is
something at the bottom (back) of it. Zie ook:
neus.
stel Hij heett een goed — hersens: he is a brainy
fellow. Op — en sprong: then and there. II straight
off. II like a shot. II with a foot in the stirrup.
stelen Hij kan me gestolen worden: he may go to
blazes. II let him go hang. Hij steelt alles wat los
en vast is: he steals whatever he can lay his hands
on. — als de raven: steal like magpies. Een kind
om te —: a ducky child. Wie eens steelt, is altijd
een dief: once a knave, always a knave. Zie ook:
goed.
stellen 1k heb wat te — met die jongen: that boy
gives me a peck of trouble. Zie ook: eer,
stelten Alles op — zetten: turn the house out of doors.
il throw the house out of the window. Il overturn
the whole house. Alles stond op —: things were at
sixes and sevens,
stem De meeste —men Belden: most votes carry the
day. II the majority have it. Een — in het kapittel
hebben: have a voice in the matter (chapter). Met
gebroken —: with a break in one's voice. Slecht bij
zijn: be in poor voice. De " eens roependen in
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de woestijn: a voice crying in the wilderness.
stemming In de beste — zijn: be in the very best of
spirits. Er heerste een feestelijke —: there was a
festive air. — maken tegen: rouse a popular feeling

against.
stempel Zijn — drukken op: put one's stamp on. II
leave one's mark upon. Mensen van de oude —:
people of the old stamp (die).
sterk Wie niet — is, moet slim zijn: the weak should
supplement strength by astuteness. Daar ben ik niet
— in: I am no great hand at that. II I am no good
at it. Dat is — gezegd: it is a bold word.
sterven 1k mag— als het niet waar is: I will eat my
hat if it is not true. II I am a Dutchman if it is not
true. Zie ook: dood, rat.
stiefmoederlijk De natuur heeft hem — bedeeld: nature
has not lavished her gifts upon him (has not given
him a fair chance). — behandeld worden: be treated
in a stepmotherly fashion.
stiekemerd Een —: a dark horse.
stierlijk Zich — vervelen: be bored to death. JJ be
bored stiff. — het land hebben: have the hump properly. II be as humpy as anything.
stiff Hij hield het — en strak vol: he stoutly
maintained.
stil Hij behoort tot de — len in den lande: he is not
given to blowing his own trumpet. Zie ook: muis.
stillen De eerste honger (dorst) —: take off the edge
of hunger (thirst).
stilte De — voor de storm: the lull before the storm.
Een doodse —: a dead silence.
stoel Voor — en en banken preken: preach to empty
pews (benches). Het niet onder —en of banken
steken: make no secret of it. Tussen twee —en in
de as zitten: have come down (fall) between two
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stortvloed

stools. II between two stools one goes (falls) to the
ground.
stoep Zijn eigen — schoonvegen: sweep before one's
own door.
stof Dal geeft — voor praatjes: that will give food
for gossip. Kort van — zijn: be short-tempered
(short-spoken). Lang van — zijn: be long-winded.
Gij zijt — en tot — zult gij wederkeren: dust thou
art and unto dust shalt thou return. Veel — opjagen: raise (kick up) a dust.
stoffel Een — van een vent: a block-head. ii a
dummy.
stok Het met iem. aan de — krijgen: fall out with a
person. II be at logger-heads with a person. II get
into hot water with a person. Hij is er met Been
— naar toe to krijgen: wild horses would not drag
him there. Hij springt niet verder dan zijn — lang
is: he does not outrun the constable. Men moet
niet verder springen dan zijn — lang is: do not
stretch your hand further than your sleeve will
reach. Zie ook: hond.
stokje Er een — voor steken: put a lid on the practice. 11 put one's foot down. II put a stopper on it.
11 put in the pin.
stokpaardje Op zijn — rijden: ride one's hobbyhorse.
II have a crotchet going.
stom — dronken: as tight as a drum. Zie ook: duivel,
vis.
stoot De eerste — geven: set going, ii be the prime
mover. Een — geven aan: give an impetus to.
storen Hij stoort zich aan alles: he stumbles at a straw.
Zich aan God noch gebod —: be without religion.
storm Een — in een glas water: a storm in a teacup.
stormen Het zal er —: (fig.) there will be a breeze.
stortvloed Een — van woorden: a deluge of talk.
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stoten Het hookd tegen de muur —: knock one's head

against the wall.
straal lem. '' negeren: cut a person dead.
straat Op — gezet worden: get the key of the street.
11 be flung in the gutter.

Langs 's Heren — lopen:

knock about the streets. Op — staan: have the key
of the street. Men moet straten voor stegen kennen:
one should know one's distance.
straatje Zijn — schoonvegen: (fig.) clear one's own
street. II sweep before one's own door.
straf Zijn gerechte — niet ontgaan: meet with condign
punishment. Zijn — uitzitten: serve time.
stramien Op hetzelfde — borduren: harp on the same
string.
streek Van — raken: lose one's head. 11 lose one's
bearings. Weer op — komen: get into one's stride
again. Met een — van de pen: with one dash
(stroke) of the pen. Gemene streken hebben: have
devilment in one. II have underhand ways. II be a
wily customer. Zie ook: vos.
streep Er loopy bij hem een — door: there is a mad
streak in him. II he has a tile off (a screw loose).
Dat is een — door de rekening: that upsets the
apple-cart (plan, calculations). II that was a balk!
II that is a spoke in the wheel. Een — aan de
balk maken: mark with a white stone.
streepje Een -- voor hebben: be the favourite. II be
in the good books.
streng De derde — maakt de kabel: three is company.
II one man's company is no company.
strijd De goede — strijden: fight the good fight. Een
— op leven en dood: a life-and-death struggle.
strijk ^.' en zet: time after time. ll time and again.
strijkstok Er blijft heel wat aan de — hangen: much
sticks to the fingers.
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strik In zijn eigen — gevangen raken: set a trap to

catch one's own feet. II be caught in one's own
trap (snare, toils). 1 hoist on one's own petard.
stro Dat is niet van —: that is not half bad. Iem. geen
— breed in de weg leggen: not to hinder a person
in the least.
strohalm Zich aan een — vasthouden: clutch at a
straw,
stroom Tegen de — ingaan (oproeien): (fig.) strive
against the stream. II swim against the tide. Niet tegen
de — op kunnen roeien: be unable to stem the tide.
De — van welsprekendheid: the tide of eloquence.
stroop km. — om de mond smeren: butter a person
up. Zie ook: vlieg.
stroopkwast Met de — lopen: butter up people. II
make use of the sugarbasin.
strooppot Zie onder stroopkwast.
strootje Over een '' vallen: stumble at a straw. Hij
is met een ' to lijmen: he can be fetched with a
wet finger. — trekken om jets: cut lots for some-

thing.
strop Spreek niet van de — in het huis van de gehangene: name not a rope in the house of him that

hanged himself. II in the hangman's house no one
speaks of the rope.
strowis Hij is hier op een — aan komen drijven: he
came here as poor as a churchmouse (as poor as
Job).
strum Men moet geen — om een ei bederven: don't
be penny-wise and pound-foolish.Men kan geen —
maken zonder eieren: omelettes can't be made
without breaking eggs.
struikelblok Dat vormde het —: that was the stumblingblock.
struisvogelpolitiek Dat is —: that is an ostrich policy.
What is it. —10
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stuurlieden

stuipen Zich de — schrikken: have blue and purple

fits. 11 have the fright of one's life.
stuiver Een aardige — verdienen: earn a pretty penny.

a penny saved
is a penny gained. 11 a penny saved is twopence
got.

Ben ' gespaard is een — gegaard:

stuivertje Men weet nooit hoe een — rollen kan:

things may take strange turns.
stuk Van zijn ' raken: lose one's head. li be knocked

off one's perch. II be thrown off one's balance.
lem. van zijn ' brengen: stagger a person. Een man
van een —: a man all of a piece. Op zijn — blijven
staan: stick to one's guns (tale). ll stand one's

ground. II maintain one's point. II have a stiff
upperlip. Bij — ken en brokken: bit by bit. II piecemeal. Klein van —: short of stature. Een — in de
kraag hebben: have a guest in the attic. II have a
brick in the hat. II be in one's cups. 11 be in liquor.
1 be half seas over. Aan een —: at a stretch. Op
Been — ken na: not by far.
stukje Bij — s en beetjes: by inches (bit by bit, piecemeal). — s en brokjes: odds and ends. — voor —:
inch by inch. Een brutaal —: a piece of cheek. Geen
not a scrap. Hij kent het van — tot beetje: he
knows it backwards. Van — tot beetje: bit by bit.
II inch by inch.
stuur Het — kwijt zijn: be quite at sea. Hij kan zijn
-- niet houden: he cannot walk straight. Aan het
— zitten: be at the helm (ook fig.)
stuurlieden, stuurlui De beste '— staan aan wal:

bachelors' wives and maidens' children are well
taught.
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tang

T.
taai Zich — houden: bear one's age well. Zie ook:

leer.
taal Hij gaf — noch teken: he gave not a word nor
sign. Duidelijke — spreken: put it quite plainly. 11
speak plain words. In alle talen zwijgen: be silent

in three languages.

taart lem. van de — geven: give a person beans.
tabak Dat is andere —: that's another cheese. II that's

a different pair of shoes.
tabernakel Wij zullen hier geen — en bouwen: we are
not going to take up our abode here. Ergens zijn
— en opslaan: pitch one's tent somewhere.
tafel Ter — brengen: bring upon the carpet (tapis). II
bring upon the table. De groene —: the green
table. Open — houden: keep open table.
tafellaken Te groot voor servet en to klein voor —:

between hay and grass.
talhout Zo mager als een —: as thin as a lath. Zo
stiff als een —: as stiff as a poker.
tand De — des tijds: the wear and tear of time. II the
tooth of time. lem. aan de — voelen: put a person
through his paces. De — en laten zien: show one's
teeth. II lift up the horn. Op de — en bijten: set
one's teeth. II bite the bullet. Van de — zijn: be
long in the tooth. Tot de — en gewapend zijn: be

armed cap-a-pie. ll be armed (up) to the teeth.
Zie ook: haar, hand, mond.
tang Dat slaat als een — op een varken: that is

without rhyme or reason. 11 that is neither here
nor there. ll that is as fit as a shoulder of mutton
for a sick horse. lk zou hem met geen — aan
willen taken: I would not touch him with a bargepole.
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tantaluskweiling Een —: a torture of Tantalus.
tante Een lastige —: a shrew.
tapijt Op het — brengen: bring on the carpet (tapir).
teen Hij is gauw op z'n tenen getrapt: (fig.) he is
touchy. II he is ready to take offense. tem. op de
tenen trappen: (lett.) tread on a person's corns
(toes). 1 i (fig.) tread on a person's kibes. Zie ook:

top.
teerling De — is geworpen: the die is cast.
Teeuwis Hij weet van — noch Meeuwis: he knows

neither buff nor stye. 11 he does not know chalk
from cheese.
tegen lem. — krijgen: get on the wrong side of a
person. Zie ook: voor, wind.
tegenblinken Alles blinkt je tegen: everything is as
bright as a new penny.
tegeneten lets —: take a loathing to.
tegenlopen Alles loopt me tegen: everything goes
against me.
tegenstaan Zie tegeneten.
tegenstand — ondervinden: meet with opposition.
teken Een — des tijds: a sign of the times. Een —
van vriendschap: a mark (token) of friendship. Een
— van leven geven: give a sign of life.
tekening Er begint tekening in de toestand to komen:

the situation is clearing up.
tekst — en uitleg geven: give chapter and verse.
tel Niet in —: little esteemed. De — kwijtraken: lose
count. Pas op je — len: mind your P's and Q's.
tellen Hij staat daar of hij Been tien kan —: he looks

as if butter would not melt in his mouth. II he looks
as if he could not say „boo - to a goose.
tempelier Drinken als een —: drink like a fish
(fiddler).
tent Ergens zijn —en opslaan: pitch one's tent some-
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where. De —en opbreken: strike tents. lem. uit zijn
lokken: draw a person from his tent.
terecht Daar komt niets van —: it will come to no
good. Alles kan nog — komen: all may be well yet.
tering De — naar de nering zetten: cut one's coat
according to one's cloth. II make both ends meet.
term In bedekte —en: in veiled terms. Uiterste en
middelste —en: extremes and means.
terrein Het — verkennen: (fig.) see how the land
lies. 11 feel one's way. Op bekend —: on familiar
ground. Zie ook: meester.
terug lk ben zo —: I shan't be a minute. lk ben er
van — gekomen: I don't hold with it any longer.
testament Hij kan zijn — wel maken: he may say his
prayers. il it is all up with him.
teugel De — strakhouden: keep a tight rein. Zijn gedachten de vrije — laten: give free rein to one's
thoughts. lem. de vrije — laten: give a person the
bridle. De — s afwerpen: throw off all restraints.
lem. niet genoeg de vrije — laten: not give a person
rein enough.
thee Dat is andere —: that's another cheese. II that's
another pair of shoes. II that's a horse of another
colour. Boven zijn —water zijn: be in one's cups.
II be half seas over.
Thomas Een ongelovige —: a doubting (unbelieving)
Thomas.
thuis oost, west, — best: there is no place like
home. II East or West, home is best. Daar heeft hij
niet van —: he won't hear of it. Niet — geven: deny
oneself. — liggen: be henpecked. Zie ook: klokje.
tien Hij kan geen — tellen: he can't say „boo" to a
goose. Hij keek of hij tot geen — kon tellen: he
looked as if butter would not melt in his mouth.
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tik

Voordat je — kunt tellen: before you can say
Jack Robinson.
tij Het — is verlopen: the tables are turned. Bij het
kenteren van het —: at the turn of the tide. Zie
ook: getij.
tijd Te rechter —: in due time. Van — tot —: from
time to time. In onze —: in our days. Hij is uit de
—: he is past his day. De — baart cozen: time and
straw make medlars ripe. De — schikt naar niemand: tide and time wait for no man. De — is de
beste heelmeester: time cures more than the doctor.
V erloren — komt nooit weer: time lost is never
found again. II time lost cannot be won again. Komt
—, komt raad: with time comes counsel. Andere
— en, andere zeden: other times, other manners. De
— zal het leren: time will show. Dat zal mijn — wel
uitdienen: that will last my time. Alles op zijn —:
everything in its time. 11 there is a time for everything. lk heb de — aan mezelf: my time is my own.
Met zijn — Been raad weten: find time heavy on
one's hands. Aan — gebonden zijn: be tied down
for time. Dat heeft zijn — gehad: it has had its day.
Als men maar — van leven heeft: if only one lives
long enough. Er is een — van komen en een — van
gaan: there is a season and a time to every purpose. — gewonnen, al gewonnen: he who gains
time, gains everything. Beidt uw —: bide your time.
Sedert onheugelijke —en: from time immemorial.
Niet met zijn — meegaan: be a stick-in-the-mud.
Zie ook: werk.
tijdelijk Het — e met het eeuwige verwisselen: depart
this life. II kick the bucket. II go to one's last home.
tijding Geen —, goede —: no news is good news.
tik Een — van de molen beethebben: have a tile off
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(a screw loose). II not have all one's buttons on.
II be crackbrained.
til Op — zijn: be at hand. 11 be brewing.
timmeren Er op blijven —: keep harping on the same
string. Hij timmert niet hoog: he has not much of a
head-piece. H he will not set the Thames on fire.
Zie ook: weg.
tinnegieter Een politieke —: a pothouse politician.
tip Een — van de sluier oplichten: lift a corner of the
veil.

tippel Aan de — zijn: be on the trot. Het is een hele
—: it is a long tramp.
tippen Hij kan er niet aan —: he is nowhere.
tittel Geen — of jota: not one jot or tittle.
toe Hij praatte maar —: he talked away nineteen
to the dozen. Zie ook: koop.
toegaan Het ging er warm toe: it was a hot shop.
toehappen Hij hapte dadelijk toe: he rose to the bait

at once.
toer Het is een hele —: it takes some doing. il it needs
a strong pull. ii it is a tricky thing to do. Het is
zo'n — niet: it is not much of a feat.
toeten Van — noch blazen weten: not know chalk

from cheese. II know neither buff nor stye.
toets De — doorstaan: stand the test.
toeval Bij —: by chance. H by accident. Het — wilde,
dat ...: it so happened that ....
toga — en beE: bands and gown.
toilet Een beetje — maken: smarten oneself up a bit.
tol De — aan de natuur betalen: pay the debt of (to)

nature.
toneel Ten tonele verschijnen: appear on the stage. If
come upon the scene. Van het — verdwjnen: make

one's exit.
tong Een kwade — hebben: have an evil tongue. Een
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toppunt

Lange -- hebben: be long-tongued. If be talkative.
Een fluwelen —: a honeyed tongue. Het zweeft mij
op de — (Het ligt op de punt van mijn —): it is

on the tip of my tongue. Zijn — slaat dubbel: he
speaks thick. Zijn — roeren: wag one's tongue. Een
fijne — hebben: have a delicate palate. Veel over
de — gaan: be the talk of the town. II be very much
on the tongue. II be in everyone's mouth. Iem.
over de — laten gaan: backbite a person. Hij heeft
zijn — ingeslikt: he has lost his tongue. Iem.
de — schrapen: pick (suck) a person's brain.
II pump a person dry. Rad van — zijn: have the
gift of the gab. Dat maakte de — en los: that set
the tongues wagging.
tongriem Van de — gesneden zijn: have the gift of the
gab. If have a ready tongue. If have one's tongue
well hung. 11 have a well-oiled tongue.
toom In — houden: keep in check (bridle). II hold in
leash (curb). Streng in — houden: hold a tight rein
over.
toon De — aangeven: lead the fashion. ft give the
tone. Een hoge — aanslaan: ride the high horse.
II speak in a sharp key. II talk in a high strain.
Een andere — aanslaan: sing another tune. II change
one's note (tone). De juiste — treffen: (fig.) strike
the right key. Op vriendelijke —: in a kind tune. Op
gebiedende —: in a tone of command.
toontje Een — lager zingen: pipe down. If sing a little
smaller. II sing another tune. II come down a buttonhole. if come off the high horse. 11 come down a
peg or two. Iem. een — lager doen zingen: cut a
person's comb. II take a person down a peg or two.
top Van — tot teen: from top to toe. II from head to
foot. Voor — en takel: under bare poles.
toppunt Dat is het ~: that is the limit. II that is the
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troef

last straw. II that puts the lid on. Het — van verrukking: the agony of delight.
torenhoog — uitsteken boven: tower above.
touw Op — zetten: set on foot. II place on the stocks.
Altijd in — zijn: be always in harness. 1k kan er
geen — aan vast knopen: I cannot make head or
tail of it. ll I cannot make top, tail or root of it.
Er is geen — aan vast to knopen: it does not make

sense. II it is neither chalk nor cheese.
touwtje De —s in handen hebben: pull the strings.

II work the ropes (wires). II have the matter in
hand.
toverslag Als bij —: as by magic. II by the wave of
the wand.
traan Tranen met tuiten huilen: cry one's heart (eyes)
out. II blubber like a whale. Hij zal er geen —
om laten: he will not shed a tear over it. Zich
tranen lachen: laugh till the tears come. Een — uit
het oog pinken: blink away a tear.
tramontane Zijn — kwijt zijn: lose one's bearings. II
be quite at sea.
tred Gelijke — houden met: keep step with. 11 keep
abreast with.
trek In brede — ken schetsen: sketch in broad outline.
In — komen: come into favour. lem. een ' spelen:
play a person a trick. Hij kreeg zijn — ken thuis:
his chickens came home to roost. Met een — : with
one stroke. — in iets hebben: have a mind for something.
trekken Men moet het uit hem —: one has to worm
it out of him. Wij zullen er om —: we shall draw
lots for it. Zie ook: Naar.
troef — bekennen: show one's colours. — krijgen: get
a drubbing. Zijn laatste — uitspelen: play out one's
trumps. II play one's last cards. lem. — geven:

trom
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take a person up roundly. Dat was zijn hoogste
—: that was his big gun.
trom Met slaande —: with drums beating. De grote
— roeren: beat (bang) the big drum. Met stale —
vertrekken: shoot the moon. 1 I go away in a mist.
leave between two lights. II take French leave.
leave without drum or trumpet.
troost Een kopje (kotnmetje) —: a cup of comfort.
Het is een schrale —: it is a cold (poor) comfort.
trouw Te goeder — zijn: be true-hearted. Te kwader
— zijn: be insincere. Zijn — breken: break one's
faith. — op tijd: true to time.
trouwen Wij zijn er niet aan (mee) getrouwd: we are
not tied down (not wedded) to it. Zo zijn we niet
getrouwd: that was not in the bargain. Haastig getrouwd, spoedig gerouwd: marry in haste, repent
at leisure.
tuin lem. om de — leiden: lead a person by the nose.
II do a person brown. II hoodwink a person.
tuk Op iets — zijn: be hot (keen) about a thing. II be
as keen as mustard.
tukje Een — doen: take a nap. 11 take forty winks. II
have a little snooze.
tureluurs Het is om — to worden: it makes one run
mad.
turf Hij is maar een — groot: he is no taller than my
boot. — naar de venen sturen: carry coals to
Newcastle. II throw water into the Thames. Zie
ook: veen.
tussen tem. er — nemen: pull a person's leg. Zie ook:
woord.
twee — aan —: by two's. II two by two. — weten
meer dan een: two heads are better than one. —
zielen, een gedachte: two people, one mind.

tweestrijd
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tweestrijd In — staan: be in two minds. 11 halt between
two opinions.
twijfel Dat is aan Been — onderhevig: that admits of
no doubt. II that is beyond doubt. Het is zeer aan
— onderhevig: it is very much open to question.
twistappel Een — vormen: make an apple (bone) of
discord.
twisten Over smaak valt niet te —: there is no accounting for tastes.
type Hij is een —: he is a character. II he is a
specimen.
u.
uil Elk meent zijn — een valk te zijn: every one
thinks his own geese swans. li the crow thinks its
own birds fairest. 11 every mother thinks her sprats
are herrings. —en naar Athene dragen: send owls
to Athens. II carry coals to Newcastle. II throw
water into the Thames.
uiltje Een — knappen: take a nap. II take forty
winks. 11 have a little snooze.
uit Een — duizend: one in a thousand. Het is — tussen ons: it is all off between us. En daarmee —:
and there an end. 11 so there. lk ben er helemaal —:
I'm utterly out of it.
uitblazen Laten —: give a breather.
uitbrander Iem. een — geven: give a person a wigging
(scolding). 11 bolw a person up. 1 i pitch into a
person. II haul (call) a person over the coals. 11
take a person up short.
uitdienen Het zal mijn tad (dagen) wel —: it will
last my time.
uitdrukken Om het zo eens uit te drukken: so to speak.
Zich met grote nauwkeurigheid —: speak by the
card.

uiterlijk
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uiterlijk Hij gaat op het -- af: he goes a great deal
by countenance.
uiterste Van het ene — in het andere vallen: fall from
one extreme into another. II rush to extremes. lem.
tot het — brengen: drive a person to extremities.
11 put a person to his last shift. Tot het — gaan:
go (to) any (all) lengths. De vier — n: the four last

things.

uithalen Het zal niet veel —: it will not be of much
avail. Er — zoveel men kan: get every ounce out
of it. II run the thing for all it's worth. Wat halen
ze uith what a grand feed!
uithangen De vrome (de brave) —: play the saint.
Zie ook: beest, meneer.
uithoren Geheel —: pump dry.
uithouden Dat is niet om uit te houden: there is no

standing it.
uitkleden lem. —: (fig.) strip a person to the skin.
uitlaten 1k heb niets uitgelaten: I have not let on.
uitlopen Waar zal het op —?: what is it to end in?
Hij loopt veel nit: he is always on the run.
uitpraten Daarover raakt hij niet uitgepraat: it is a

never failing topic with him. 11 that is a theme of
which he never tires.
uitscheiden Met werk —: knock off work.
uitspreken Een moeilijk uit te spreken naam: a crackjaw name.
uitstaan 1k kan hem niet —: I can't bear the sight of
him. II I can't stand him.
uitstel Van — komt afstel: delays are dangerous. II
procrastination is the thief of time. — is Been afstel:
forbearance is no acquittance.
uitstellen Stel niet uit tot morgen wat ge heden doen
kunt: don't put off until to-morrow what you can
do to-day.

uitvlakken
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vandoor

uitvlakken Dat moet je niet —: that is not to be
sneezed at.
uitzien Dat ziet er mooi nit: (sarcastisch) this is a rum
go. II that's a pretty kettle of fish. Het ziet er
slecht voor hem nit: things look black for him.
uitzondering —en bevestigen de regel: the exception
proves (confirms) the rule.
uur Te elf der ure: at the eleventh hour.
uurtie In een verloren —: in an off-hour. II at odd
moments.

V.

vaarwater Elkaar in het — zetten: be at cross-purposes.
vaatdoek Zo slap als een —: as limp as a cloth.
vaatje Uit een ander — tappen: change one's tune.
Wij zullen het — op zijn kant zetten: (fig.) we shall
empty the cask.
vader Tot zijn —en gaan: be gathered to one's fathers.
Zie ook: wens.
vaderland Het — verdedigen: (fig.) hold the fort.
vak Hij praat altijd over zijn —: he is always talking
shop. Wij zijn vele jaren in het — geweest: we
have been in the line for many years.
val In de — lopen: walk into the trap. if rise to
the bait. In zijn eigen — gevangen worden: be
hoisted with one's own petard. Zie ook: hoogmoed.
vallen Al naar het valt: if things so shape themselves.
Het valt zo het valt: come what may. Zie ook:
appel, deur, klap, lucht, woord.
vaireep Een glaasje op de —: a glass in the stirrup.
II a stirrup-cup.
vandoor 1k ga er —: I am off. Hij is er —: he has
cut his stick.

vangen
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veelbetekenend

vangen Zich niet laten —: not walk into the trap.
Zie ook: gat, vlieg.
varen fie zult er niet slecht bij —: you will be none

the worse for it. Er wel bij' - - - : find one's account
in it. Zie ook: (kiel)zog.
varken 1k zal dat —tje wel wassen: I shall straighten
things out. Veel —s maken de spoeling dun: where
the hogs are many, the wash is poor. 11 the fewer
the better cheer. Het — is op een oor na gevild: all
is over but the shouting. Schreeuwen als een mager
squeal like a stuck pig. Vieze —s worden niet
vet: dainty pigs never grow fat,
vastroesten Vastgeroest in vooroordelen: steeped in
prejudice.
vastzitten 1k zit er aan vast: I am booked for it. II I
am landed with it. 11 I am pinned to it. 1k zit er
niet aan vast: I am not wedded to it. Daar zit meer
aan vast: there is more to it. II more is meant than
meets the ear.
vat 1k heb nog wat in het — voor je: I have a rod
in pickle for you. Wat in het — is, verzuurt niet:
forbearance is no acquittance. Holle — en klinken
(bommen) het meest: the empty vessel makes the
greatest sound. 11 bean-pods are noisiest when dry.
Geen '' op iem. hebben: have no hold on a person.
vee — van Laban: sad cattle.
veeg lem. een — uit de pan geven: give a person a
lick with the rough side of one's tongue.
veel Wie te — wil hebben, krijgt niets: grasp all,
lose all. Niets is hem te —: nothing is too much
trouble for him.
veelbelovend Een — zoontje: (ironisch) a young hopeful.
veelbetekenend lem. — aankijken: look meaningly at
a person.
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veen In het — ziet men op geen turfje: plenty

excludes parsimony. li have much and spend much.
veer Hij is nog niet uit de veren: he is still between
the sheets. Hij is vroeg uit de veren: he is an early
bird. Zo licht als een —: as light as a feather,
(as thistledown). Met eens anders veren pronken:
deck oneself in borrowed plumes. II adorn oneself
with borrowed plumes. Hij heeft een — moeten
laten: he has singed his feathers (wings). II he is
fleeced. Aan de veren kent men de vogel: a bird
is known by its plumage. Men kan geen veren
plukken van een kikvors: you cannot get blood
out of a stone. Zij zitten elkaar steeds in de veren:
they are always at loggerheads. Van de veren op
het stro komen: go from clover to ryegrass (from
the bed on the straw).
vel Hij steekt in een slecht —: he is in a bad state of
health. lk zou niet graag in zijn — steken: I should
not like to be in his skin. Uit zijn — springen van
woede: be nearly choked with anger. il (ook
van blijdschap) almost fly (jump) out of one's skin.
Het is om uit je ^- to springen: it is enough to
make a saint swear (to make you jump in your
skin). Iem. het — over de oren halen: fleece (skin)
a person. Hij is — over been: he is nothing but
skin and bone. II he is a bag of bones.
veld Het — ruimen: yield the field. 11 be beaten out
of the field. Het — behouden: hold the field. -winnen: gain ground. Uit het — slaan: put out of
countenance. Hij was geheel uit het — geslagen:
he was quite disconcerted. Te — e trekken tegen:
be up in arms against. Hij laat zich niet gemakkelijk
uit het — slaan: he is not a man to be easily
daunted.
velen Hij kan niets —: he is very touchy. Ik kan hem

venijnig
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vergelijking

niet —: I cannot stand him. II I cannot bear the sight
of him.
venijnig lem. — aankijken: look daggers at a person.
ventje Dan is men het —: then you are a made man.
ver Het — brengen: make one's way. II go far. We
zijn nog even —: we are still no further forward.
Wat men — haalt, is lekker: far fetched and dear
bought is good for ladies. Zie ook: heinde.
verandering Alle — is geen verbetering: let well alone.
verbazing Hij was een en al —: he was lost in wonder.
verbloemen lets —: palliate (disguise) something.
verbouwereerd — zijn: be dumbfounded (flurried,
flabbergasted) .
verbruien Het bij iem. —: be in a person's black
books.
verdeeldheid — in eigen boezem: division in the camp.
verderf Het hellend pad ten verderve: the down - hill
path to perdition.
verdienen Hij wil graag wat —: he is eager to turn
an honest penny. Zie ook: loon, paard.
verdragen Elkaar —: live on good terms. II bear with
each other.
verdrukking In de — zitten: be under hatches. Tegen
de — in groeien: rise like a kite in the wind's eye.
verduren Hij zal het hard to — hebben: he will be
hard put to it.
vergaan Het zal hem slecht —: he will fare badly. Het
zal je er naar —: you will meet with due reward.
vergelijk Een mager — is beter dan een vet proces:
a lean compromise is better than a fat lawsuit.
vergelijking De — kunnen doorstaan: sustain a comparison with. Die — gaat mank: comparisons never
go on all fours.

vergetelheid
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verlakkerij

vergetelheid Aan de — ontrukken: rescue from
oblivion. Aan de — prijs geven: give up to oblivion.
vergeven — en vergeten: forget and forgive.
vergrijsd Door de tijd —: hoary with time.
verhaal Een — opdissen: spin a yarn. Daar is Been
op: there is no recourse. Hij kwam weer op —:

he pulled round. il he picked up his strength. II
he recovered his health (loss). Tijd om op — to
komen: a breathing space.
verheffen Wie zich verheft, zal vernederd worden:

whosoever shall exalt himself, shall be abased (humbled).
verhogen zie onder verheffen.
verijdelen Zijn plan werd verijdeld: his plan was
knocked on the head.
verkeerd Het — aanpakken: be on the wrong tack.
De —e voor hebben: mistake one's man. Zie ook:
hand, kantoor.
verkenning Op — uitgaan: make a reconnaissance.
verkeren Het kan —: it is a long lane that has no
turning. Waar men mee verkeert, wordt men mee
gederd: a man is known by the company he keeps.
II tell me what company you keep and I'll tell you
who you are.
verkopen Je bent verkocht en geleverd: you are signed
and sealed.
verkorven Het — hebben: have torn it. II have spilt
the milk.
verkrijgen Hij kon het niet over zich —: he could not
find it in his heart.
verkroppen Hij kan het niet —: he cannot stomach
it. 11 it sticks in his throat.
verlakken Iem. —: take a person in. H do a person
brown. H (Am.) gum someone.
verlakkerij Het is maar —: it is all a do.
What is it. —11

verlegen
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verzenen

verlegen Zij is niet gauw —: she is not easily put out.
Zie ook: figuur.
verloochenen Zijn afkomst (kom-af) verloochende
zich niet: his descent did not belie itself. De natuur
(aard) verloochent zich niet: what is bred in the
bone, comes out in the flesh. II a leopard cannot
change its spots.
verplichting Zijn — en nakomen tegenover iem.: keep
faith with a person.
verrassen Onaangenaam verrast zijn: be taken aback.
verschil Zij hebben altijd — van mening: they are
always at odds. Het — delen: split the difference.
verschrijven Zich —: make a slip of the pen.
verstaander Een goed — heeft maar een half woord
nodig: a word to the wise is enough. 11 a nod is as
good as a wink to the blind man.
verstand Hij is niet bij zijn —: he is out of his senses.
Dat gaat mijn — te boven: it passes my understanding. Het — komt met de jaren: wisdom comes
with age. 11 you can't expect an old head on young
shoulders. Het — komt met het ambt: to whom God
gives an office, He also gives the sense to fill it.
Daar staat mijn — bij stil: that is beyond me.
verstopt In het hoofd — zijn: have got the snuffles.
II have a clogged nose.
verteren Verteerd worden door jaloezie (verdriet):
eat one's heart out with jealousy (grief).
verwachting Niet aan iem's — en beantwoorden: fall
short of someone's expectations. Zijn — en hoog
spannen: pitch one's expectations. Grote — en koesteren: nourish high hopes.
verwikken Niet te —: firm as a rock.
verwoed Een — conservatiet: "a rampant Tory.
verzenen De — tegen de prikkels slaan: kick against
the pricks.

verzetten
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verzetten Zich tegen (een maatregel) —: make a stand
against (a measure). Zie ook: geloof, voet.
vet 1k heb hem zijn — gegeven: I have given him a

piece of my mind. II I have polished him off. II I
have given him his gruel. 11 I have cooked his
goose. Zijn — krijgen: catch it nicely. 11 get it
hot. Op zijn — teren: live on one's own fat (one's
earned money). Het — is van de ketel: the cream
has been skimmed off. 11 the best morsels are eaten.
Laat hem in zijn — gaarkoken: let him stew in his
own juice. Jets voor iem. in het — hebben: have a
rod in pickle for someone. Nog wat in het — hebben: have something in store. Het — der aarde genieten: live on the fat of the land. Zie ook: jaar,
modder.
vete Een oude —: a quarrel of long standing.
veto Zijn — uitspreken over jets: put one's veto upon
a matter.
vetpot Het is daar geen —: it is all holiday at
Peckham there. 1 they are on short commons there.
victorie " kraaien: cry victory. 11 be cock-a-hoop.
Te vroeg — kraaien: shout victory at half-time.
vier Veel — en en vijven hebben: carry a lot of wind.
11 be hard to please. Zie ook: oog.
vierkant lem. — de waarheid zeggen: tell a person
the truth to his face, 1k ben er — tegen: I am dead
against it. lem. — de deur uitgooien: bundle a
person neck and crop.
vijand Zij zijn geslagen (gezworen) — en: they are at
daggers drawn (at loggerheads) with one another.
vijf Veel vijven en zessen hebben: carry a lot of
wind. ll be hard to please. Geer mij de —: tip us
your fives. II give me your fist (your fives, your
fin). Een van de " is op de loop: he has not all
his buttons on, ll there is a screw loose. II he is
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short of a sheet. II he has got a tile off. Zie ook:
poot.
vijg — en na Pasen: after meat mustard. ll after death

the doctor. —en van distelen lezen: gather figs of
thistles.
yin Hij verroerde geen —: he did not stir a finger. 11
he did not move a muscle (a limb). II he did not
move hand or foot.
vinden 1k zal hem wel —: I shall teach him manners. II
I'll drop upon him. Zij kunnen het niet goed samen —: somehow they don't hit it off.
vinger Zijn — s branden: burn (cut) one's fingers.
Hij heeft Lange —s: he is sticky-fingered. II he is
long-fingered. II his fingers are limetwigs. lem. op
de — s kijken: keep an eye on a person. Mijn —s
jeuken om ...: (fig.) my fingers are itching to ....
De — op de wond leggen: put one's finger upon
the sore spot (on the real blot). Door de — s glippen: slip through one's fingers. Dat kan je op je
— s natellen: you can count it on your fingers. Hij
durft geen — in de as to steken: he dares not say
„boo- to a goose. ii he dares not call his soul his
own. Iem. op de — s tikken: rap a person's knuckles.
Lem. om de — kunnen winden: twist a person round
one's little finger. II carry someone in one's pocket.
Als men hem een — (pink) geeft, neemt hij de hele
hand: give him an inch and he will take an ell. Hij
kan zijn — s niet thuis houden: he is long in the

fingers. Een beetje door de — s zien: make allowances. 11 stretch a point. II look at a thing through
one's fingers. Iem. met een natte — kunnen lijmen:
be able to fetch a person with a wet finger. Hij
zal er zijn — s niet aan blauw tellen: he may whistle
for it. lem. met de — nawijzen: point (finger) at a
person.
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vinketouw Op het — zitten: lie in wait.
viool Hij speelt de eerste —: he plays the first fiddle.
vis Het is geen — en geen kuit (vlees): it is neither
hawk nor buzzard. ii it is neither fish nor flesh
(head nor tail). Als een — op het droge: like a fish
out of water. Zo gezond als een —: as sound as a
bell. II right as a trivet. Hij is. — noch vlees: he
is neither fish nor flesh. ' moet zwemmen: fish
must swim thrice. Zo stom als een —: as mute as
a fish. De grote —sen eten de kleine: the big fishes
eat the small ones. Hij kan een — uit het water
praten: he can charm a bird off a tree. Zie ook:
boter.
visje Een klein — is een zoet —: still he fishes that
catches one.
visser Aan een goed — ontsnapt wel Bens een aal:

the best may have a slip. II it is a good horse that
never stumbles.
vizier In het — krijgen: catch sight of. Met open —
strijden: come out into the open. II fight openly
(with open visor).
vlag Onder valse — varen: sail under false colours. II
wear false colours. Onder iem's — varen: be under a person's protection. De — dekt de lading:
free flag makes free bottom. II the flag covers the
cargo. Met — en wimpel: with flying colours. Dat
staat als een — op een modderschuit: it is like
harnessing a racehorse to a rubblecart. 11 it is like
a blacksmith with a white silk apron. II it suits
you as a saddle suits a sow. De — strijken: lower
(strike) the flag (one colours). II cave in,
vlakte Een jongen van de —: a flash companion. II a
game cove.
vlam Dat is een oude — van hem: that is an old flame
of his.
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vlees lem. in den vleze zien: see a person in the flesh.
Het gaat hem naar den vleze: he is doing well. ii
he is thriving. De weg van alle — gaan: go the
way of all flesh. 1k weet wat ik voor — in de kuip
heb: I have his measure (his gauge). 11 I know the

length (measure) of his foot.
vleespot Terugverlangen naar de — ten van Egypte:
regret the fleshpots of Egypt. II (Am.) be sick for
the beanpots of Boston.
vleet Hij heeft geld bij de —: he has loads (bushels)
of money.
vlerk lem. bij de — en pakken: collar a person.
vleugel lem. de —s korten: clip a person's wings. lem.
onder zijn — s nemen: take a person under one's
wings.
vlieg Hij zou Been — kwaad doen: he would not hurt
a fly. Iem. een — afvangen: steal a march upon
a person. II get the whip-hand over someone. Twee
— en in een klap vangen: kill two birds (crows)
with one stone (with one blow). lk zit bier niet
om — en to vangen: I am not here to pick straws.
Men vangt meer — en met (een lepel) stroop dan
met (een vat) azijn: more flies are caught with

(a drop of) honey than with (a ton of) vinegar.
Zie ook: arend.
vliegen Hij ziet ze —: he has a bee in his bonnet. ll

he has a maggot in his brain. Er in —: walk into
the trap. Hij vliegt voor Naar: he is at her beck and
call. Zie ook: haast.
vlieger Die — gaat niet op: that cock won't fight. II
that cat won't jump. 11 that won't wash. II that
balloon will burst. II that kite won't fly.
vloed Een — van scheldwoorden: a torrent of abuse.
vloek Er rust een — op dat huis: a curse rests on that
house. HO deed 't in een — en een zucht: he did
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it in two shakes of a lamb's tail (in a pig's whisper,
in a jiffy, in the twinkling of an eye, in a turn of
the hand).
vloer Hij komt er veel over de —: he is in and out
of the place a good deal. Daar kun je van de —
eten: you can eat your dinner off the floor there.
vlot Het gaat —: it goes off swimmingly (smoothly,
without a hitch). Zijn les — opzeggen: get his
lesson off pat,
vlucht Op de — gaan (slaan): take to one's heels.
Een hoge — nemen: fly high. II soar high.
viug Hij is niet —: he is a slow study. Hij is — met
de pen: he has a ready pen.
vod lem. achter de —den zitten: be at a person's
heels. II ride a person on the curb. lem. bij de —den
krijgen: catch hold of a person.
voelen Hij voelt zichzelf: he rather fancies himself.
voerman Een oud — hoort nog graag het klappen van
de zweep: an old hunter likes to talk of game (likes

to hear the blowing of the horn).
voet Vaste — krijgen: obtain a firm footing. II obtain
a foothold. De zaak wordt op dezelfde — voortgezet: the business will be continued on the same
lines. Op staande —: on the spot. 11 foothot. 11 out of
hand. II instantly. Hij wilde geen — verzetten: he
would not stir. Op bescheiden —: on a modest
footing. Op grote — leven: live in grand style. II do
the grand. Op te grote — leven: live beyond one's
means. Zij staan op geen al te goede —: there is
no love lost between them. lem. de — dwars zetten: cross a person. Met — en treden: tread underfoot. lem. lets voor de 'en werpen: cast some-

thing in a person's teeth. Op

vrije —en:

at large.

lem. de — op de nek zetten: put one's foot on a
person's neck. Alles onder de — halen: turn the
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house out of windows. Zich uit de — en maken: take
to one's heels. II give leg-bail. II cut the painter.
Een — in de (stijg)beugel hebben: have a foot in
the stirrup. — bij stuk houden: stand to one's
guns. II stick to the point. Het heeft veel — en in
de aarde: it is a difficult task. Dat gaat zover als
het —en heeft: all well as far as it goes. Hij zal
geen — meer bij mij in huffs zetten: he shall not
darken my door again. Hij volgt inij op de —: he
treads upon my heels. Niet goed uit de — en kunnen: be weak on one's legs. II be a bad walker.
Hij krijgt bij mij geen —: I don't humour him in
that respect. Op gespannen — staan: be at loggerheads with a person. 11 be at daggers drawn. lem.
de — en spoelen: make a person walk the plank.
Op geen — en of vamen: not by a long chalk,
voetangel Hier liggen veel — s en klemmen: this is
slippery ground to tread upon. II it is full of pitfalls, — s en klemmen: snakes in the grass.
voetje Een wit — bij iem. hebben: be in a person's
good books (graces). Hij trachtte bij Naar een wit
— to krijgen: he tried to creep up her sleeves (to
get on her right side). — voor —: step by step. II
pace for pace.
voetspoor lem's — volgen: follow in a person's track.
voetstap lem's --pen drukken: tread in a person's
steps. II follow in a person's footsteps.
voetstuk km. op een — plaatsen: place a person on a
pedestal.
vogel Een slimme —: a sly dog. De — is gevlogen:
the bird is flown. Zo vrij als een — in de lucht:
as free as a bird on the wing. Beter een ' in de
hand dan Lien in de lucht: a bird in he hand is
worth two in the bush. II a wren in the hand is
better than a crane to be caught. II one to-day
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is worth more than two to-morrow. Men kent de
aan zijn veren: a bird is known by its plumage.
vogeltje Elk — zingt zoals het gebekt is: a bird is
known by its note, and a man by his talk. II every
fool has his jargon. — s die zo vroeg zingen, zijn
voor de poes: sing before breakfast and cry before
night. 1k heb er een — van horen zingen: a little
bird has told me.
vogelverschrikker Er uitzien als een —:

look a fright.

look a perfect haybag (a perfect guy).
vol Het getal — maken: complete the number. Zij
zien hem niet voor — aan: they don't consider him
grown-up. 11 they don't take him seriously.
volkomen Wij zijn het — eens: on those matters we
have one heart and one mind.
vonnis Toen was zijn — getekend: then his doom was
sealed.
voor 1k ' mij: I, for one. Veel — hebben op: have
many advantages over. — en achter: in front and
at the rear. 1 1 back and front. Eên — een: one by
one. Er is veel — te zeggen: there is a strong case
for it. Mijn horloge is —: my watch is fast. — geII

daan en na bedacht, heeft menigeen in leed gebracht: look before you leap. Het — en tegen: the

pro's and con's. II the merits and demerits.

voorbarig Zij is hiermee wat —: she is a little previous in doing this. Dat is nog wel wat —: that is

rather early in the day.
voorbeeld Goed — doet goed volgen: example is

better than precept.

voordoen Goed — is goed volgen: example is better
than precept. Goed voorgedaan is half verkocht:

please the eye and pick the purse. ll pleasing ware
is half sold. Hij weet zich goed voor te doen: he

voorgaan
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has a good address. Zich op zijn best —: put one's
best side foremost.
voorgaan Goed — doet goed volgen: example is better
than precept. 11 example does the whole. ll a good
example has many imitators. 11 a good Jack makes
a good Jill.
voorkomen — is beter dan genezen: prevention is
better than cure.
voorland Dat is je —: that is in store for you.
voorman Iem. op zijn — zetten: take a person down
a peg or two. il tell a person what is what. II
bring a person to his bearings.
voorspoed In -- en tegenspoed: in good and evil
report.
vooruitzicht Ben betrekking zonder —: a blind-alley
occupation.
voorzichtigheid ' is de moeder van de porseleinkast:
prudence is the mother of wisdom.
voorzorg — voorkomt nazorg: prevention is better
than cure.
vork Weten hoe de — in de steel zit: know the ins
and outs of the matter. ii know the real hang of the
thing. II know how the land lies. Te veel hooi op
zijn ^- nemen: have too many irons in the fire. ii
bite off more than one can chew. ii grasp more
than the hand will hold.
vos Een slimme —: a sly old dog. Een — verliest wel
zijn Karen, maar niet zijn streken: what is bred in
the bone, comes out in the flesh. II the fox will
grow grey, but never good. H Reynard is still
Reynard though he put on a cowl. Men moet —sen
met —sen vangen: set a thief to catch a thief. ills
de — de passie preekt, boer pas op je ganzen: when
the fox preaches, then beware of your geese.
vraag Dat is nog de —: that remains to be seen. 11
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it is still an open question. Een lastige (gewetens-)
: a 64 (64.000) -dollar question. Een open —: an
open question.
vragen — staat vrij: you lose nothing for the asking.
Zie ook: kind, weg.
vrede Ter wille van de lieve —: for the sake of a
quiet life.
vreemd Hij keek er — van op: he sat up at that. Dat
is mii —: that is alien to my nature.
vreemde Dat heeft hij van Been —: like father, like

son. 11 he is a chip of the old block.
vriend Kwade — en worden: fall out. Ze zijn dikke
— en: they are as thick as thieves (hand in glove
together). Even goede — en!: as good friends as
ever! Beide partijen te — houden: run with the
hare and hunt with the hounds. — en in de nood,
honderd in een food: a friend in need is a friend

indeed. II in time of prosperity friends will be
plenty, in time of adversity not one among twenty.
Zie ook: nood.
vriendschap De — kan niet van een kant komen: one
hand will not clasp.
vriezen Het vriest dat het kraakt: it is freezing as
hard as nails.
vrijgevochten Het is daar een '' boel: it is Liberty
Hall there. II it is go as you please there.
vrijheid Het is hier — blijheid: this is Liberty Hall. 11
it is go as you please here.
vroeg Niets te —: none too soon. — of laat: sooner
or later. — genoeg: in good time. ' rijp, — rot:
soon ripe, soon rotten.
vrolijk Een — e Frans: a merry dog. II a jolly blade.
Zo — als Jan Klaassen: as pleased as Punch. 11 as
merry as a grig.
vrucht Geen — en meer dragen: be past bearing. Aan

vuil

176

vuurzee

de — ke p t men de boom: as the tree is, so is the
fruit. II a tree is known by its fruit. Verboden —en
zijn het zoetst: forbidden fruit is sweetest. II stolen
waters are sweet.
vuil Hij is — in de mond: he is foulmouthed. Met
gooien: sling mud. II fling dirt.
vuiltje Er is Been — aan de lucht: there is not a

rift in the lute.
vuist Met ijzeren —: with a rod of iron. II with a
mailed fist. Voor de — weg: off-hand.
vuistje In zijn — lachen: laugh up one's sleeve.
vuur Zich het — uit de sloffen lopen: run one's legs
off. ii spare no leather. II do one's level best. — en
vlam spuwen: be all fire and flame. 11 breathe fire
and slaughter. 11 be in a towering rage. li spit tin
tacks. Hij vatte dadelijk —: he was up in arms
at once. Bereid om voor iem. door het — te gaan:
willing to go through fire and water for a person.
In het — van het gesprek: in the heat of the
conversation. Tussen twee vuren: between the devil
and the deep sea. II between two fires. Het jeugdig
— laten uitrazen: sow one's wild oats. lk heb wel
voor p eter vuren gestaan: I have been in warmer
corners. lem. het — na aan de schenen leggen:
make it hot for a person. 11 press a person closely.
Wie het dichtst bij het — zit, warmt zich het best:

the horse next the mill carries all the grist. Te —
en te zwaard verwoesten: put to fire and sword.
Dicht bij het — zitten: hug the fire. Zie ook: kind,
oog, potje, water.
vuurproef De — doorstaan: stand the test.
vuurtje Zich als een lopend ' verspreiden: spread
like wild fire (like a running fire).
vuurzee Het was een —: it was one sheet of fire. I I it
was one blaze.
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w.
waagschaal Alles in de — stellen: lay all in the
balance. In de — liggen: be in the scales.

waaien Het zal er —: (fig.) there will be wigs on the
green. ll there will be a breeze. Zie ook: boel,
wind.
waan In de — brengen: lead to believe. lem. uit de
helpen: undeceive a person.
waar Alle — is naar zijn geld: a bad bargain is dear

at a farthing. II the dearer it is, the farther it goes.
Goede — prijst zichzelf: good wine needs no bush.
Goede — is half verkocht: good wares make quick
markets.
waard Buiten de — rekenen: reckon without one's
host. Zoals de — is, vertrouwt hij zijn gasten: ill
doers are ill deemers. II he measures his corn by
his own bushel. II he measures other people's cloth
by his own yard. 11 he who has been in the oven
himself knows where to find the pastry.
waarde Van nul en generlei —: null and void. Zijn
woord heeft Been —: his word counts for nothing.
waarheid Een — als een koe: a truism. Iem. (onbewimpeld, ongezouten) de — zeggen: give a person
a bit of one's mind. II say beans to a person. II
tell a person some hometruths. 11 tell a person one's
candid opinion. Ze zei hem geducht de —: she made
mincemeat of him. De — is aan de dag (aan het
licht) gekomen: the murder is out. De — ligt in het
midden: the thruth lies midway.
wacht lets in de — slepen: collar (pinch, grab, walk
away with) something.
wachten Dan kun je lang —: catch me at that! Het
is goed —, maar slecht vasten: he that waits for
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fortune is never sure of his dinner. Hij zal zich wel
— om: he knows better than to. Op zijn geld —:
lie out of one's money.
wachter —, wat is er van de nacht?: watchman, what
of the night?
wagen Vertvissel niet van span (paard), als de — op
de belling staat: never swop horses in mid-stream
(midriver). Ze zijn aan ellcaar gewaagd: they are
well matched. II it is diamond cut diamond. Wie
waagt, die wint: fortune favours the bold. Die niet
waagt, die niet wint: nothing venture, nothing have.
Krakende — s lopen het langst: creaking doors hang
longest (on the hinges). De — recht houden: keep
things on the square.
wal Aan lager — raken: get into low water. I I be

thrown on one's beam-ends. 11 be in reduced
circumstances. I I be on the rocks. Steek maar eens
van —!: fire away! Het raakt karat noch —: it has
neither rhyme nor reason. Van de — in de sloot:
from the fryingpan into the fire. Van twee —len
eten: hold with the hare and run with the hounds. II
run with the hare and hunt with the hounds. 11
make the best of both worlds.
wandeling In de —: commonly, popularly.
wang Met rode — en: ruddy-cheeked.
wanhoop — nooit: never say die.
wankelen Van Been — weten: stand as firm as a
rock. Aan het — brengen: make waver.
want Van — en weten: know a move or two. II be up
to every move in the cupboard.
wapen Hoog in zijn — s zijn: be high in the instep. II
be uppish. 11 carry it high. 11 ride the high horse.
II think no small beer of oneself. I I be on the high
ropes. lem. het — uit de hand slaan: (fig.) take
the wind out of a person's sails. tem. met eigen —s
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bestrijden: fight a person with his own weapons.
Naar de — s grijpen: rise in arms. De — s neerleggen: lay down arms.
war in de — zijn: be in tangles. II be all north. 11

be at sea. H be in a muddle. ii be off the hooks
(out of square). lem's plannen in de — sturen:
throw a person's plans out of gear. lem's Naar in de
— brengen: make hay of a person's hair. Het weer
is helernaal in de —: the weather has gone topsyturvy. Hopeloos in de —: all in a tangle. Alles liep
in de —: everything went awry. It everything was
at sixes and sevens.
warm Het ging er — toe: it was hot work. Hij zit er
— in: he has feathered his nest.
warmpjes Hij zit er — in: Zie onder warm.
was De voile — niet buiten hangen: wash one's dirty
linen at home.
wassen De rivier is aan het —: the river is in spate.
De maan is aan het —: the moon is waxing (is
on the increase). Zie ook: oor.
water In het — vallen: (fig.) fall through. I I come to
nothing. — dragen in de ene hand en vuur in de
andere: blow hot and cold. — in zijn wijn doen:
water one's wine. II come down a peg or two. II
draw one's horns in. II come down a buttonhole. Ze
zijn — en vuur: they are at daggers drawn. Het —
loopt altijd naar de zee: money begets money. Stille
—s hebben diepe gronden: still waters run deep.
— naar de zee dragen: throw water into the
Thames. 11 carry coals to Newcastle. II hold a candle
to the sun. Over het — wonen ook mensen:
common sense is a universal, good. /n zulke
—s vangt men zulke vissen: you cannot expect
a boor to be a gentleman. Weer boven — komen:
turn up again. In troebel — vissen: fish in troubled
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waters. 11 it is good fishing in foul water. Al het
— van de zee kan dat niet afwassen: all the water
of the seas will not cleanse him of that. Bang zijn
om zich aan koud — to branden: be overcautious.
Hij is weer boven — gekomen: he has popped
up again. Stilstaand — stinkt: stagnant waters
stink. Van het zuiverste —: of the first (purest)
water. Het — komt je in de mond: it makes your
mouth water.
waterhoofd Hij heeft een —: he has water on the
brain.
watertanden Het doet mij —: it makes my mouth
water.
wedden lk zou er niet op durven —: I should not like
to bet on it. Durf je met me —?: will you wager
anything?
weduwnaar Een onbestorven — (weduwe): a grass
widower (widow).
wee — je gebeentel: woe betide you!
weelde In — baden: swim in luxury.
weer In — en wind: in storm or shine 11 wet or
shine. 11 wet or dry. In de — zijn: be up and about.
II be astir. Mooi — spelen: do the grand. 11 be all
airs and graces. Het — werkte mee: the weather was
kind to us. Het — knapt op: the weather is looking
up.
weerklank — vinden: be re-echoed. II find a response
in the heart.
weeromstuit Van de — huilen (lachen): weep (laugh)
for company.
weet Het is maar een —: you must know the knack
of it. — van jets hebben: be in the know. Zijn —je
hebben: know a hawk from a hand-saw. II know
what's what. II know how many beans make five. 11
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know chalk from cheese. Wat niet — dat niet deert:
what the eye does not see, the heart does not rue.
weg Zijn eigen — gaan: take one's own line. De —
van alle vlees gaan: go the way of all flesh. It go
the way of nature. Op de goede — zijn: be on the
right path. lem. nit de — gaan: keep out of a
person's way. lem. jets in de — leggen: place
obstacles in a person's way. lem. op de verkeerde
— brengen: lead a person astray. Van de rechte —
afdwalen: stray from the right path. Aan de —
timmeren: build by the roadside. II seek the limelight. Wie aan de weg — timmert, heeft veel raads,
lieden: he that buildeth in the street, many masters
hath to meet. Naar de bekende — vragen: ask what
one knows already. II inquire after things known.
Zo oud als de — naar Rome (Kralingen): as old
as the hills (as Troy, as Pendle Hill). De gemakkelijkste — kiezen: choose the line of least
resistance. Een andere — inslaan: (fig.) shape one's
course differently. De verkeerde — inslaan: (fig.)
set about in the wrong way. Alle — en leiden
naar Rome: all roads lead to Rome. Het ligt niet
op min — om: it is not up to me to. 1k weet
bier — noch steg: I am a stranger in Jerusalem. De
kortste — is wel eens de langste: short cuts are
sometimes longest. Langs de gewone —: through
the usual channel. Nieuwe —en openen voor de
handel: open up new avenues for trade. lem. op
zijn — ontmoeten: come across a person. Hij stond
zichzelf in de —: he stood in his own light. De
naar de hel is geplaveid met goede voornemens:

the road to hell is paved with good intentions.
Zich een — banen: push (force) one's way through.
Gebaande —en: the beaten road. Kromme — en gaan:
go crooked ways. Zie ook: wil.
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wegen Gewogen en to licht bevonden: weighed in the
balance and found wanting. Zie ook: zwaar.
wegnemen Dat neemt niet weg, dat: that does not
alter the fact that.
wegvallen Tegen elkaar —: cancel one another.
wei In de — lopen: be out at grass.
weinig Het is — maar nit een goed hart: it is little
but from a kind heart. Zie ook: beloven.
wel Het — en wee: the weal and woe. Als ik het —
heb: if I am not mistaken.
weldaad Ontvangen weldaden schrijft men in het
zand: eaten bread is soon forgotten.
wenden Men kan er zich — noch keren: there is not
room to swing a cat.
wending Het gesprek een andere — geven: give
another turn to the conversation.
weak lem. op zijn — en bedienen: be at a person's
beck and call. I I wait on a person hand and foot.
wennen Men went aan alles: custom makes all things
easy. Zie ook: jong.
wens De — is , de vader der gedachte: the wish is the
father to the thought.
wennen Van — alleen wordt niemand rijk: if wishes
were horses, beggars would ride. Zie ook: maan.
wereld Naar de andere — helpen: launch into eternity. Naar de andere — verhuizen: go to kingdom
come. Zo gaat het in de —: so wags the world.
Een man van de —: a man of the world. Laat
ons de zaak uit de ' helpen: let's have it out
once and for all. Praatjes uit de — helpen: dispose
of gossip.
wereldkundig lets — maken: rumour a thing abroad.
werk Geen half — doen: not do things by halves. II
go the whole hog. Het was afgesproken —: it was
a put-up job. lk zal er dadelijk ' van maken: I'll
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wieg

see to it at once. Dat is onbegonnen —: it is the
work of Penelope. II it is a bootless affair. II it is
like looking for a needle in a haystack. Hij heeit
lang — om het te vinden: he is long in finding it.
Er is — aan de winkel: there is much work to do.
Verschillend te — gaan: work on different lines.
Na gedaan — is het goed rusten: after the work
is done, the rest is sweet. Aan het — kent men de
meester: the master (workman) is known by his
work. — op tijd maakt welbereid: a stitch in time
saves nine. Op zijn eigen manier te — gaan: take
one's own line. Zie ook: hand.
werkelijkheid De — onder de open zien: look reality
in the face.
werken Met — de kost verdienen: work out one's
board. Hij kan heel wat naar binnen —: he can
negotiate a lot of food. Die niet werkt, zal ook
niet eten: no mill, no meal.
wespennest Zich in een — steken: bring a hornet's
nest about one's ears. II stir up a hornet's nest.
wet Een — van Meden en Perzen: a law of the Medes
and Persians. Buiten de — stellen: place beyond
the pale of the law. lem. de — ten voorschrijven:
lay down the law for a person. Zie ook: nood.
weten Het samen —: be hand and (in) glove. Hij weet
niet wat hij wil: he doesn't know his own mind.
W at niet weet, dat niet deert: what one doesn't
know, causes no woe. II what the eye does not see,
the heart does not grieve over. Twee — meer dan
een: two heads are better than one. Al ons — is
stukwerk: our knowledge is only patchwork. Zie
ook: Abraham.
wezel Zo bang als een —: as timid as a hare.
wieg Daar moet men voor in de — gelegd zijn: you
must be born to it. Hij is niet in de — gesmoord:

wiek
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wijsmaken

he did not die in his cradle. lets in de — smoren:
stifle a thing in the cradle. nip a thing in the bud.
Van de — tot het graf: from the cradle to the
grave. Dat is hem ook niet aan de — voorspeld:
there was no fairy who foretold this at his cradle.
wiek Op eigen — en drijven: stand on one's own legs.
11 cut one's own grass. 11 shift for oneself. II be on
one's own wings. II (Am.) paddle one's own canoe.
Hij was in zijn geschoten: he was dipped in the
wing.
wiel lem. in de —en rijden: put a spoke in a person's
wheel. Elkaar in de —en rijden: cut one another's
throats.
wierook lem.
toezwaaien: extol a person to the
skies.
wijd — en zijd: far and wide.
wijn Als de — is in de man, is de wijsheid in de kan:
when wine is in, wisdom (wit) is out. Klare
schenken: set forth clear facts. II speak in plain
behoeft Been krans: good wine
terms. Goede
needs no bush. Een Iles ineens en een Lucifer in
twean: penny-wise, pound-foolish. Zie ook: water.
wijs Helemaal van de — zijn: be at sea. II have lost
one's bearings. Zich niet van de — laten brengen:
keep a level head. 's Lands —, 's lands eer: when

you are in Rome, do as Rome does.

as many

lands, as many customs. II so many countries, so

many customs. lem. van de ' brengen: throw a
person out of his stride. Hij is niet goed —: he is
crack-brained. II he has a screw loose. I I he has
a tile off. he has a bee in his bonnet.
wijsheid De — in pacht hebben: be a wise-acre. 11
have a special lease of wisdom.
wijsmaken Maak dat een ander wijs: tell that story
somewhere else. 11 that won't go down with me.
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wind

Iem. jets —: stuff (cram) a person up with some-

thing.
wijten le hebt dat aan jezelf to —: you have yourself
to thank for that.
wijzer Tegen de — s van de klok in: anti-clockwise.
wijzertje Het — rondslapen: sleep the clock round.
wikken — en wegen: weigh the pro's and con's. Zie
ook: mens.
wit Tegen — en dank: in spite of oneself. 11 against
one's will (grain). De — voor de daad nemen: take
the will for the deed. Elk wat — s: all tastes are
catered for. II something for everybody. Waar een
— is, is een weg: where there is a will, there is a
way. 's Mensen —, is 's mensen leven: my mind
to me my kingdom is. II man's sweetest of dishes
is that which he wishes. Uit vrije —: of one's own
will. Het was zijn eigen —: is was his own wish.
wild In het — e weg redeneren: talk at random. 11 talk
at large.
willen Het lot heeft het anders gewild: fate has decreed otherwise. ' is kunnen: where there is a
will, there is a way. — s en wetens: knowingly and
willingly. Wie wil, die kan: where there is a will,
there is a way. Wat gij niet wilt, dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet: do by others as you
would be done by. Dat wil er bij mij niet in: that
won't go down with me. Wie niet wil wanneer hij
mag, krijgt neen op later dag: he that will not
have when he may, when he will he shall have
nay. — en doen is twee: willing is one thing,
performing another.
wind Zien uit welke hoek de — waait: find out
how the wind blows. Weten uit welke hoek
de — waait: know in which quarter the wind
sits. — en weder dienende: weather permitting. In

windei
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wip

de — praten: preach to the winds, De — van voren
krijgen: catch a scolding. Van de — kan men niet
leven: you can't live on air. Met alle — en waaien
(draaien): trim one's sails to every wind. II hang
one's cloak to the wind. 11 turn with every wind.
Er tvaait geen — of hij is iem. dienstig: it is an ill
wind that blows nobody any good. Wie — zaait,
zal storm oogsten: who sows the wind will reap
the whirlwind. Hij kreeg er de — van: he got the
wind of it. 11 he smelt a rat. lem's waarschuwing in
de — slaan: fling (throw) a person's warning to
the winds. 1 I make light of a person's warning.
Het ging hem voor de —: he sailed before the
wind. Ik gat hem de — van voren: I gave it him
hot. Zoals de — waait, waait zijn jasje: he is a
Jack of both sides. II he hangs his cloak to the
wind. II he will turn with every wind that blows.
De ' tegen hebben: have the wind against one.
Zie ook: huik.
windei Dat zal hem geen —eren leggen: that will
bring grist to his mill.
windmolen Tegen — s vechten: tilt at (fight) windmills. II throw straws against the wind.
windstreek Naar alle windstreken verstrooid: scattered
to the four winds of heaven.
winnen lk heb aan je gewonnen: you seem to have
put on flesh. Zo gewonnen, zo geronnen: easy come,
easy go. II light come, light go. lk heb er niets bij

gewonnen: I haven't been a gainer by it. Het glansrijk van iem. —: score heavily off a rival. II get

the better of a person.
wip Op de — zitten: (fig.) hold the balance. Loop
naar de —: go and eat coke. Il go to blazes. In een
in a trice (in a turn of the hand, in a jiffy). Het
is maar een —je: it is but a cock's stride.

wis
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wonder

wis Wel — en zeker: as sure as eggs are eggs.
wissel Betalen met een — op de eeuwigheid: pay over
the left. 1k kan niet — en: I have no change.
wisselvalligheid De wisselvalligheden des levens: the
ups and downs of life. II the vicissitudes of life.
wit Zo — als een doek: as white as a sheet. —jes
lachen: smile blandly.
woede Zijn — koelen: vent one's anger (spleen).
woest Hij werd — op me: he got wild with me.

wol Door de — gevertd: dyed in the grain. il have
been through the mill. Onder de — gaan: go
between the sheets. 11 dive into the eider. Zie ook:
geschreeuw.
wolf Huilen met de wolven in het bos: cry (howl)
with the wolves. 1 I hold with the hare and run with
the hounds. il run with the hare and hunt with the
hounds. II set one's cap to the winds. II sing and
dance all weathers. Wee de — die in een kwaad
gerucht staat: give a dog a bad name and hang
him. Wolven verslinden elkaar niet: dog does not
eat dog. De — tot herder maken: set the fox to
keep the geese. Een — in schaapskleren: a wolf
in sheep's clothing. Zie ook: honger.
wolk Een — van een kind: the baby is a picture of
health. Hij is in de — en: he is in the seventh
heaven. 11 he is in high feather. lem. tot in de —en
verheffen: extol a person to the skies. LIM de —en
vallen: drop from the clouds. il be brought back to
earth. Achter de — en schijnt de zon: every cloud
has a silver lining. Er was Been — je aan de lucht:
there was not a cloud in the sky.
wond Oude — en openrijten: rip up old sores. De —e
plek: the sore spot.
wonder De — en zijn de wereld nog niet nit: wonders
will never cease. Het is haast een —: it is little

woord
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woord

short of a wonder. — boven —: wonder of wonders.
Zie ook: geloof.
woord Het — nemen: take the floor. Het laatste ^-'
is nog niet gesproken: finality has not yet been

reached. — voor —: word for word. il verbatim.
Hij kan heel goed zijn — doen: he is never at a
loss for a word. — houden: keep one's word. 11
stick to one's word. lem. aan zijn — houden: take a
person at his word. Het hoogste — hebben: a) talk
loudest. II b) do most of the talking. ll c) talk big.
—en wekken, voorbeelden trekken: example is
better than precept. Hij heeft maar een half — nodig: he understands at half a word. Het hoge — is
er uit: at last the truth is out. II the bare thruth
is said. II the murder is out. —en met iem. hebben:
have words with a person. II come to high words
with someone. II get on the wrong side of someone.
Hij liet er geen — over vallen: he did not drop a
word on it. Hij viel over dat —: he tripped over
that word. Er vielen —en: there were high words.
Men kon er geen — tussen krijgen: you could not
get a word in edgeways. Een — to pas: a word
in season. De — en bestierven op zijn lippen: the
words died on his lips. Over zijn eigen —en struikelen: trip in one's speech. II stumble over one's
(own) words. Hij is een man van zijn —: he is as
good as his word. Op mijn —!: across my heart.
Hij is een man van weinig — en: he is a man of few
words. Zijn — en wikken en wegen: pick one's
words. le haalt me de — en uit de mond: you take
the words out of my mouth. lem, de — en uit de
mond kijken: hang on a person's lips. lem. de —en
in de mond leggen: suggest the words to a person.
Het — is aan u: the word is with you. Luister naar
mijn — en, maar zie niet naar mijn daden: do not as,

woordje
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zadel

I do, do as I tell you to do. —en in daden omzetten: translate words into actions. Met —en
schermen: fence with words. Hij kon niet uit zijn
— en komen: he was unable to put two words
together. Een goed — vindt altijd een goede plaats:
a kind word is never wasted. 11 a kind word is never
out of season. II a kind word goes a long way. 1k
weerlegde hem met zijn eigen —en: I refuted him
out of his own mouth.

woordje Een — meespreken: put in a word. II have
a say (word) in the matter. Een goed — voor
iem. doen: put in a word for a person.
Z.
zaad Op zwart — zitten: be hard up. 11 be put on
short commons. 11 be on the rocks.
zaaien Gelijk men zaait, zal men oogsten: as you sow
you will reap. Zie ook: maaien.
zaak Een betere — waardig: worthy of a better cause.
Voor een verloren — pleiten (strijden): play a
losing game. II fight a losing battle. Dat doet niets
ter zake: it is neither here nor there. II that is not
to the purpose. Gedane zaken nemen Been keer: it
is no use crying over spilt milk. II what is done
is done (cannot be undone). leders — is niemands
everybody's business is nobody's business.
Zaken gaan 1,66r het meisje (Zaken gaan voor
vermaken): business before pleasure. Gemene —
maken: make common cause. De — is beklonken:

the matter is clinched
zaaks Dat is niet veel —: (tam.) that is small
potatoes.
zadel lem. in het — helpen: give a person a leg up.
11 put a person on his legs. Vast in het — zitten:

zak
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zegen

be on sure ground. II be saddlefast. lent uit het —
lichten: put a person's nose out of joint.
zak km. de — geven (lem. de bons geven): sack a
person. II give a person the boot (push, bag, sack,
bullet, mitten). lem. in zijn — hebben: know the
length of a person's foot, I I know a person like
one's trouser-pocket. lets in zijn — hebben: (fig.)
have something in one's pocket. Hij denkt alleen
maar om zijn —: he keeps his soul in his pocket.
/n de — tasten: put one's hand to one's pocket.
In — en as zitten: be in dust and ashes. I I repent
in sackcloth and ashes. De hand op de — houden:
button up one's pocket. Steek dat in je —: put that
in your pipe and smoke it. II put that in your
pocket. II you may pocket that. Een kat in de —
kopen: buy a pig in a poke. Zie ook: pakken.
zand In het — bijten: bite (kiss) the dust (the sand).
Als droog " aan elkaar hangen: be without any
coherence. lem. — in de ogen strooien: throw dust
in a person's eyes. II pull the wool over a person's
eyes. II blear a person's eyes. Op — bouwen: build
on sand.
zeden — en gewoonten: manners and customs.
zee Recht door — zijn: be straight-forward. Hij kan
niet tegen de —: he is a bad sailor.
keep Om — gaan: kick up one's heels. II hop the
twig. II kick the bucket.
zeepbel Als een — uiteenspatten: burst like a soapbubble.
zeer lem. in zijn — tasten: rub upon a person's sore.
il touch a person on the raw.
zegel Zijn — aan lets hechten: set one's (put the)
seal to a thing.
zegen Aan Gods — is alles gelegen: God's blessing
gained is all obtained.

zeggen
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zelf

zeggen Op alles jets te — hebben: find fault with
everything. lem. — waar het op staat: speak
reason to a person. Hoe minder gezegd, hoe beter:
least said, soonest mended. Zo gezegd, zo gedaan: no sooner said than done. Er is alles voor te
zeggen: there is everything to be said for it. 1k heb
er niets in te —: I have no say in the matter. Er
is nooit jets op hem te — geweest: there has never
been a mark against his name. — en doen is twee:
saying and doing are different things. ll saying is
one thing and doing another. 11 to promise is one
thing, to perform another. Als ik het voor het —
had: if I had my way. Al zeg ik het zelf: though I
say it, who should not. W at zal men ervan —?:
what will Mrs. Grundy say? Zie ook: zo.
zeil Alle — en bijzetten: leave no stone unturned.
1 I do one's utmost. 11 make all sail. Met opgestreken —: in high dudgeon. II in one's high ropes.
Met opgestoken — naar iem. toekomen: bristle up to
(bear down on) a person. Onder — gaan: go away
to the land of Nod. if get under way. Het ' hood
in top voeren: live in grand style. Met voile —en:

with flowing sheets. 11 under press of canvas. II
with full sails. 11 with full canvas. Met een nat
thuiskomen: have a sheet (three sheets) in the
wind.
zeker Het — e voor het onzekere nemen: take a certainty for an uncertainty. — van zijn zaak zijn: be
sure of one's ground. Zo goed als —: for a cer-

tainty.
zelf Het spreekt van —: it stands to reason. — is het
beste kruid: self do, self have. 11 if you wish to have
a thing well done, do it yourself. [lit zich —: of its
(one's) own accord. Zij is de beleefdheid —: she is

the essence of politeness.

zelfgevoel
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zien

zelfgevoel — hebben: know one's worth.
zenuw Hij leeft op zijn — en: he lives on his nerves.
Het op de — en krijgen: have a nervous fit. li fall

into hysterics.

zes Van —sen klaar zijn: be fit for all waters. Hij is
van — sen klaar: he can see through a (brick, stone,
mud) wall. Zie ook: vijf.
zet lem. een — geven: give a person a shove. Een
handige —: a clever move.
zetten Alles op alles —: stake everything. Zich tot
jets —: set oneself to do something. Zie ook: bloed.
zich leder voor — en God voor ons alien: everyone

for himself and God for all of us.
zichzelf Een op — staand geval: a solitary case. Dat
is jets op —: that is a thing apart.
ziek Zich — houden: sham Abraham. Het is om je
to lachen: it is enough to make a cat laugh. Zie
ook: bond.
ziel Zijn — in lijdzaamheid bezitten: possess one's soul
in patience. Hoe meer — en hoe meer vreugd: the
more, the merrier. lem. op zijn — geven: give a

person a sound drubbing. 11 give a person socks.
Tot in de — geroerd: touched to the heart. Ter
— e zijn: be dead and gone. Met zijn — onder zijn
arm lopen: be at a loose end. II moon about killing
time. II moon away one's time.
zien Hij zal je — aankomen: he will see you! lem.
niet willen —: cut a person. Dat mag ge' worden:
that may be seen. lets niet willen —: turn a blind
eye to something. lk kan hem niet —: I cannot bear
the sight of him. Zich laten —: put in an appearance. Ik zie hem liever niet dan wel: I prefer his
room to his company. lk zie hem nog voor mij:
I still see him in my mind's eye. Laat hem naar
zichzelf —: let him look at home. Dat zul je tvel —;

zier
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zitten

wait and see. Het ziet zwart van de mensen: the
place is black with people. — kost niets: seeing
costs nothing. Tot — s!: see you again!
zier Het kan me geen — schelen: (tam.) fat lot I care.
11 I don't care a straw (pin, toss). Geen 'tje verstand: not a particle of sense. Er geen — om
geven: not care a straw (pin, two pins) about it.
Geen — beter: not a whit better.
zijde Van bevriende —: from a friendly quarter. Van
ter — horen: hear by a sidewind. Hij stond aan Naar
—: he stood on her left. Van welingelichte —:
from a reliable source. 1k schaar mij aan tuv —:
I stand in with you. Met beide armen in de —: both
arms akimbo. lem's — kiezen: side with a person.
Dat wordt van alle — n erkend: it is admitted on
all hands. —spinnen bij: reap profit from. Daar
zal hij geen ' bij spinnen: it will bring him no
profit. II it will not bring grist to his mill.
zijdelings Een — e toespeling maken: make an oblique
reference to.
zijn leder het — geven: every one his due.
zin Dat heett geen —: it has neither rhyme nor reason.
Zijn — krijgen: have one's wish (one's own way).
Zijn — nen op jets zetten: set one's mind (heart)
to a thing. lets in de ' hebben: be up to something. Hij wil altijd zijn eigen — doen: he always
wants to follow his own head. Wat is hij van —s?:
what is he driving at? Hij heeft zijn — nen goed bij
elkaar: he has all his wits about him. In de eigenlijke —: in its literal sense. Een mens zijn --- is een
mens zijn leven: a man's will is a man's heaven.
11 a man's mind to him a kingdom is.
zit Hij heeft geen — in zich: he cannot sit still. II he

is a fidget.
zitten Daar zit meer achter: more is meant than meets
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zo

zorg

the ear (eye). Het zit in de familie: it is in the
family. Hij lief dat niet op zich —: he gave as good
as he got. 1k zit er om verlegen: I am in want
(need) of it. Dat zit er alweer op: that char is

chared. 11 that job is jobbed. Daar zit het 'm: there
is the rub. Hij zit er achter: he is at the bottom of
it. Daar — we nu!: here we are in a nice scrape!
zo Nu eens —, dan weer —: now one way, now
another. — gezegd, — gedaan: so said, so done.
zode Dat zet Been — n aan de dijk: that brings no
grist to the mill. II that cuts no ice. Onder de
groene — n liggen: sleep beneath the sod. II turn
up one's toes to the daisies.
zoeken Hij zoekt overal wat achter: he suspects something behind everything. Wie zoekt, die vindt: seek
and ye shall find. Naar een gelegenheid —: be on
the lookout for an opportunity.
zog In iem's — varen: follow in a person's wake.
zon Er is niets nieuws onder de —: there is nothing
new under the sun. Hij kan de — niet in het water
zien schijnen: he is (like, he plays) the dog in the
manger. Met de " mee: sunwise. De opgaande —
aanbidden: worship he rising sun. Zie ook: regen.
zondaarsbankje Op het — zitten: sit on the stool of
repentance.
zondagskind Een — zijn: be born under a lucky star.
II be born on a Sunday. II be born with a silver

spoon in one's mouth.
zondebok Een —: a scapegoat. II a whipping-boy.
zonnetje Een — in huis: the joy of the home. II a
veritable ray of sunshine. tem. in het — zetten:
roast a person. ll put a person in the basket (chair,
cart).
zorg Geen — en voor morgen: care killed the cat.

zot
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zwaluw

zot Elke — heeft zijn marot: every fool has his hobbyhorse,
zout Het ' der aarde: the salt of the earth. Zo —
als brem: as salt as Lot's wife. II as salt as brine.
Met een korreltje — nemen: take with a grain of
salt.
zuinig — kijken: look glum. Il look blue.
zuinigheid Zo'n — bedriegt de wijsheid: such niggardliness is not good husbandry. II penny-wise, poundfoolish. — met vlijt bouwt huizen als kastelen: take
care of the pence and the pounds will take care of
themselves.
zuiver — en alleen daarom: merely and purely for
that reason. Zie ook: graat.
zus Het was — en zo: it was touch and go. Nu eens
dan weer zo: now this way, now that.
zusje Het is — en broertje: it is six of one and half
a dozen of the other. ii it is tweedledum and
tweedledee.
zuur Lem. het Leven — maken: embitter a person's
life. — verdiend geld: hard-earned money. — kijken: look sour.
zwaar Wat het — st is, moet het —st wegen: first
thing first. ll first things must come first. — op de
hand zijn: be heavy on (in) hand.
zwaard Het ' van Damocles: the sword of Damocles.
zwak De — ke broeders: the weaker brethren. Een —
hebben voor jets: have a weakness for something.
Lem. in zijn — aantasten: attack a person on his
weak side. 1 I get the blind side of a person. II take
a person where he is takeable. Dat is zijn —: that
is his foible (his weak side). Zie ook: broeder.
zwaluw Een '' maakt nog Been zomer: one swallow
does not make a summer. 1 i one woodcock does not
make a winter,

zwanezang
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zwijgen

zwanezang lem's —: someone's swan song (dying

strains).
zwang In — komen: get into vogue. II come in favour.
zwart De dingen ,---- inzien: take a gloomy view of

things. — op wit: in black and white. II in black
on white. — zien van de honger: look half-starved.
II have had black fasting. — van de mensen: black
with people. Zie ook: kleur, lijst.
zweem Geen — van bewijs: not a shred of evidence.
Geen — van twijfel: not a shadow of doubt.
zweep De — er op leggen: put (lay) the whip across
a person's shoulders. Hij moet met de — hebben:
he wants the whip. Zie ook: klappen, voerman.
zweet In het — uws aanschijns zult gij uw brood
eten: in the sweat of thy face (brow) shalt thou
eat bread. Zich in het — werken: sweat one's life

out.
zweren Bij hoog en bij laag —: swear by all the saints
in the calendar. II swear by all that is holy. lk zou
er op durven —: I could swear by it.
zweven Het woord (De naam) zweeft mij op de tong:
I have the word (name) at the tip of my tongue.
zwier Aan de — zijn: kick up one's heels.
zwijgen Hij kan niet —: he cannot keep a secret. lk
kan niet Langer —: I cannot keep my counsel any
longer. Wie zwijgt, stemt toe: silence gives consent.
Het — opleggen: impose silence. Er het — toe

doen: hold one's peace. Zie ook: graf, spreken, taal.
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