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VOORBERICHT. 

HET denkbeeld een verzameling Idiomen als det.e uit 
te geven, is uit do behoefte, bij eigen onderwijs gevoeld, 
ontstaan. Daar toch de Syllabus voor het Hollands in de 
Universiteits-en Taalbond Eksamens een zekere alge
mene taalkennis vereist, ziet de student zich genood
zaakt een min of meer uitgebreide studie van het Hol
landse taaleigen in het algemeen te maken. 

Om hem in die veelomvattende, weinig omschreven 
taak enigermate te hulp te komen, is een systematiese 
uiteenzetting van de meest belangrijke spreekwijzen en 
wendingPn een dl'ingende noodzakelikhoid. Te meer is 
een stelselmatige vergelijking van het Hollandse en 
Engelse taaleigen gewenst, omdat er in een land als Zuid 
Afrika voortdurend gevaar voor verwarring van de beide 
talen bestaat. Bovendien is een meer uitgebreide kennis 
van het idioom onmisbaar bij de steeds stijgende eisen 
der eksamens. 

Daar wij ons werk ten dienste wilden stellen van 
allen, die zich voor een van de Universiteits-of Taalbond 
Eksamens voorbereiden, meenden wij de omvang en uit
breiding ervan niet te veel te moeten. beperken, opdat 
ieder, hetzij voor zelfstudie, hetzij voor klassikaal onder
wijs, een keus zou kunnen doen. Met het oog op ons doel 
kon er van meerdere of mindere volledigheid natuurlik 
geen S!Jrake zijn, maar hebben wij ons zekere grenzen 
moeten stellen. 

Om het opzoeken te vergemakkeliken is in beide af
delingen, Holl.-Eng. en Eng.-Holl., de alfabetiese volgorde 
van de hoofdwoorden streng in acht genomen; ook zoveel 
mogelik bij de rangschikking der afleidingen en samen-



stellingen van elk hoofdwoord. Om een bepaalde zegs
wijze te vinden, zal men dikwels onder verschillende 
hoofdwoorden moeten zoeken. Waar het te pas kwam, 
zijn wij van het werkwoord nitgegaan en hebben daarna 
substantieven en adjektieven van dezelfde stam behandeld. 
Waar een uitdrukking onder verschillende hoofdwoorden 
viel, hebben wij die meestal herhaald, niet alleen om het 
nut van herhaling, maar ook om het opzoeken te verge
makkeliken. Hetzelfde geldt ook voor tal van uitdruk
kingen, die in bei<le afdelingen voorkomen. 

Het Aanhangsel is ter herhaling van enkele hoofd
punteu van de Spraakkunst aan de verzameling Idiomen 
toegevoegd voor hen, die zich de beginselen van de Hol
landse Grammatika r\:)eds hebben eigen gemaakt. 

Wij hopen, dat dit boekje moge bijdragen tot verge
makkeliking van de studie van het Hollands en tot ver
hoging van de standaard van idiomatiese taalkennis. 

Voor welwillende opmerkingen houden wij ons ten 
zeerste aanbevolen. 

Graham stad, 
Julie, 1908. 

G. F. D. 

P. v. B. 



VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN. 

Blz. 15 r. 41: onmiddelik, teP-s: onmiddellik. 
,, 3! r. 28: middle ages, lees: l\fiddle Ages. 
,, ';)] 1·. 13. Many a one for land, etc., v,ql. ook: To court the child 

for the nurse. 
,, 38 r. 16: Kennis nemen van iets, vok= To acquaint oneself with. 
,, 48 r. 20: had stolen, lees: was guilty of theft. 
,, 83 noot: der voorbij gangers, ll'es: aan de spot der voorbij-

gangers. 
,, 85 noot: ka unniken, tees: kanunniken. 
,, 1:18 r. 1:~: een verdieping, lees: een verdieping. 
,, 103 r. 27: 1575, lees: ] 574. 
,, 108 r. 20: Kotlege, lees: kollege . 
. , 113 r. 27: Voortaan, lees: Mettertijd. 
,, 113 r. 26: 'ro come off scot-free, lees: To come (get) off s0ot-free. 
,, 11~ r. 17: verslagen wMden, v,ql. oak: het onderspit delven. 
,, 135 r. 34: Aldoende ... , lees: AI doende ... ; vgl. ovk: Oefening 

kweekt kennis. 
,, 157 r. 10: at quick time (at double quick time), lees: in quick 

time (in double-qnick time). 
,, 167 r. 8: brengen dezes, lees: brenger dezes. 
,, 169 r. 5: n amwoord, lees: naamwoord. 
,, 169 r. 9: blijft het onverbogen, tees: blijft het moestal onver

bogen. 
,, 176 r. 33: =et, lees: et=. 
,, 179 r. 46: to the 1 ft, lees: to the left. 



Jiollands-engels. 

AAP. 
In de(n) aap gelogeerd zijn. 

Eerst begrepen wij niet, waar 
hij heen (naar toe) wou, manr 
eindelik kwam de aap uit cle 
mouw. 

APPEL. 
De a ppel valt niet ver van de 

stam. 
Ik had er lang tegen opgezien 

om ruiterlik mijn ongelijk te be
kennen; maar eindelik heb ik 
moedig door de zure appel heen 
gebeten. 

Door ons overhaast vertrek wa
ren wij genoodzaakt onze meubels 
voor een appel en een ei te ver
kopen. 

I'k heb een apneltje met je te 
schillen. 

1,,aten wij, hetgeen wij niet 
strikt nodig hebhen, terzijde leg
gen, a~s een appeltje voor de 
dorst. 

Dit stuk land is iaren achtereen 
een twistappel tussen de twee aan
grene.end~ gemeenten geweest. 

ARBEID. 
Arbeid adelt. 

To be in the wrong box (to have 
one's money on the wrong horse). 

At first we did not un<lerstan<l 
what he was driving at, but at 
last we discovered what was at 
the back of his mind. 

He is a chip of the old block. 
(Like sire, like son.) 

For a long time I shrank from 
the idea of candidly admittin,g 
that I was in the wrong, but at 
last I bravely £ulfilled the un
pleasant duty. 

Owing to our hurried departure 
we were obliged to let our :fur
niture go for a mere song (for 
next to nothing). 

I have a bone to pick with you. 
(crow to pluck with you). ' 

Let us put aside what we do not 
absolutely require. to have some
thing for a rainy day. 

For years past this piece of land 
has been a bone of rontention be
tween the two adioininQ' com-
munities. - · 

Labour ennobles. 

BAAN. To postpone 
lets op de lange baan schuiven. definitely. 

something m-
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BIJL. 
Het bijltje er bij neerleggen 'l'o throw up the sponge. 

BLA.UW. 
- Iets blauw-blauw la ten. To wush oue s hands of Ronie-

thing. 
Hij heeft een blauwtje gelopen. His proposal was refused. 

BIES. 

Zijn biezen pakken (op de loop, 
er vandoor gaan). 

BOEK. 

Mijn oudste broer speelt in ons 
letterkundig gezelscha p de eernie 
viool; hij spree kt als een boek. 

Bij de meeRte mensen staat hij 
te boek als een onbetrouwbaar 
persoon, (hij gaat door voor ... ). 

De Gemeenteraa<l lieeft de heer 
A. opge<lragen de geschiedeniR 
van de stad te hoek te stellen. 

Ik heh me uitsl'uitend op taal
wetem;chappen lt:oegelegd en de 

natuurwetenschap is mij een geslo
ten boek ( een boek met zeven ze
gelen gesioten). 

J e hadt geen rec'ht om het op 
eigen verantwoonling te doen ; je 
bent buiten je boekje gegaan. 

Hij is zeer knap in zijn vak, 
maar eenzi jclig ontwikkeld. Za
dra hij buiten zijn boekje gaat, 
kan hij de zonderlingste theorieen 
te berde brengen. 

Als ,je doorgaat je zo te gedra
gen, zal ik naar je vader gaan en 
een boekje van je open doen. 

Ik zal niet nalaten er hem nog 
eens aan te herinnNen; ik: zal 
zorgen, <lat het niet in het ver
geetboek geraakt. 

Boekbeoorcleling. 

To take to one's heels. 

My eldest brother takes the 
lead in our literary society; he is 
a very good speaker. 

·with most people he has ihe 
name of being unreliable. 

The l\lunieipal Council l1as en
trusted to Mr. A. t.hr task o.f re
cording the history of the town. 

I have applied myself exclu
sively to linguistic studies ·and 
natural science is a close<l hook 
(closed with seven seals) to me. 

You had no right to do it 011 

your own responsibility; you went 
beyond your bounds. . 

He is very clever in his special 
suh-jeet but his mental training 
has been one-sided. As soon as 
he goes beyond his own subject, 
he is capable of propounding- the 
strangest theories. c 

H you continue to behave in 
this way, . I shall go to your 
:father and tell him wl1at I know 
about you. 

I shall not fail to remind hiin 
of it once more; I shall take care 
that it is not forgotten. 

Review. 



-Boekhandelaar (boekvorkoper). 
Enkel, dubbel boekhou<len. 

V ergeet niet die som le boeken . 
Boekerij (bibliotheek). 
Hij is een ochte boekwurm. 

BOOG. 
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Bookseller. 
Bookkeeping by single, double 

entry. 
Do not forget to enter that sum. 
Library. 
He is a real bookworm. 

Vele pijlen up zijn boog hebben. To .have many string·s tu one's 
bow. 

BOON. 
Honger maakt rauwe bonen 

zoet (honger is de beste sa us). 
""' Boontje komt om zijn loontje. 

Een heilig boontje ( een brave 
Hendrik). 

BOTER. 

Hunger is the best sauce. 

Everyone gets his <leHerts. 
A goody-goody. 

Het is boter aan de galg ge- It is (like) washing a blacka
smeerd (het is <le Moriaan gewus- moor white. 
sen), zie Moriaan. 

BREKEN. 
De kruik gaat zo lang te water 

tot ze (hij.) breekt (berst). 
-Ik kan hem maken en breken. 

Wacht u de sta£ over ieman<l 
te breken, <lie u niet goc<l kent. 

N ood breekt wet. 
Men knn geen ijzer met han<lo11 

breken. 
Al hst lan<l ligt braak. 

,,... De breuk. 
Woorcl-, vrede-, trouwbreuk. 

Toen de £eestdag aanbrnk, kwu
men de gasten van alle kanteu op
zetten. 

Voor bet aanbreken (hot krie
ken) van do chg opstuan. 

Breek geeu nieuwe fies wiju 
voor mij aan. 

The pitcher goes to the well 
once too o£ten. 

I can beat him any day. 
Take care not to condemn anv-· 

one whom you do not know well. 
N ecossity knows no law. 
One cannot do the impossible. 

All the land lies follow. 
'L'he rupture; the fraction. 
The breaking o:f one's word .. 

- 0£ the peace, ·-0£ faith. 
When the :festive day dawned, 

the guests arrived from all parts. 

T'o rise brfore dawn. 

Do not opeu a new bottle ;if 

wine :for me. 



6 

Met het ufbreken vau he! oude 
postkantoor zal morgen een Lcgiu 
gemaakt worden. 

Het schip is voor afbraak ver
kocht. 

A£brekem1e kritiek. 
De vredeson<lerhandeliugen tus

sen de twee regeringen werden 
plotseling .afgebroken. 

Op vele plaatsen in .Zuid Afrika 
is er gebrck aan water. 

~ijpend broodsgebrek brengt 
mensen dikwels tot stelen. 

Al heeft hij vele gebreken, mag 
ik hem toc.h wel. 

Gebrekkig. 
Br is gister(en) nacht in de 

hank inge broken. De iubrekers 
hebben zich met een aanzienlike 
som gelds uit de voeten gemaakt. 

In braak plegen. 
Het heeft ons aan niets ontbro

ken; niets heeft ons ontbroken. 
De werkstakers braken de straat 

op, en wierpen een barrikade op. 
De vel<lheer brak het beleg op, 

daar hij geen kans zag de stad tot 
overgave te dwingen. 

V oor zonsopgang brak het leger 
op en trok met "\ersnelde marsen 
naar de vesting. 

Pas op, die ondoordachte 
woorden zullen je opbreken. 

Na enige ti jd aandachtig ge-
1 uisterd te hebben, verbrak hij het 
stilzwijgen. 

In plaats van de banden, die ons 
verbinden, te verbreken, moesten 
wij ze nauwer aanhalen. 

BRENGEN. 
Brong* deze bor<len naar dekeu

ken, en breng het Ylees binncn. 

To-morrow a beginning will be 
ma<le with the demolishing of the 
old post office. 

The sl1ip has been sold :for fire
wood. 

Destructive criticism. 
'l'he peace negotiations between 

the two governments were sud
denly broken o:it. 

In many places in South Africa 
there is lack of water. 

Pangs of hunger often lead to 
theft. 

Although he has many faults I 
rather like him. 

Defective, :faulty. 
Last night the bank was broken 

into. 'l'lie burglars made o:it with 
a considerable sum of money. 

'l'o commit burglary. 
We lacked nothing. 

The strikers broke up the street 
and constructed a barricade. 

The general raised the siege as 
he su w no chance of forcing the 
city to surrender. 

Before sunrise the army broke 
up and by forced marches pro
ceeded to the fortress. 

Look out, you will rue those 
rash words. 

After having listened a"ttentive
lv for some time he broke the 
s'ilence. 

Instead 
which bind 
them closer 

of severing the ties 
us we should draw 
together. 

Take these plates to the kitchen 
an<l bring in the meat. 

" Ur.engen van de srreker af-to take. Brengen naar de spreker toe-tu bring. 



0£schoon het tegenwoordige 
ministerie he£tig is aangevallen, 
kan het toch niet ontken<l worden, 
dat het veel goeds tot stand hee£t 
gebracht (zie: tot stand komen). 

De deserteur werd door de 
krijgsraad veroor<leeld en terstonJ 
ter dood gebracht (terecht ge
steld). 

De tuin is verwilderd; wi;i moe
ten hem zo gauw mogelik in orde 
la ten brengen. 

Door Z'ij1n volhardende 1vlijt 
hee£t hij het ver in de wereld ge
bracht. 

Ik kon hem er niet toe brengen 
(er toe bewegen, over halen) aan 
onze onderneming deel te nemen. 

Wij konden het hem niet aan 
het verstand brengen, dat hij zich 
tegenover zijn meerderen beschei
dener moet gedragen. 

Vrienden bewijzen de oprecht
heid van hun vriendschap door 
elkaar hun £outen onder 't oog te 
brengen. 

Marskramers gaan van de ene 
plaats naar de andere om hun 
waren aan de man te brengen. 

Te berde brengen. 

In hotels wordt alles, wat men 
breekt, in rekening gebracht. 

Gee£ als je blie:ft brenger dezes* 
het antwoord mee. 

Het was een gevaarlike onder
neming; ik had niet gedacht, dat 
hij het er levend a£ zou brengen. 

Ik hoop, dat je in het aanstaun
de eksamen het er goed zult af
brengen. 

Ik zal hoogstens drie weken m 
Parijs <loorbrengen. 
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Although the present ministry 
has been vehemently attacked, it 
cannot be denied that it has ac
complished much good. 

'I'he deserter was condemned by 
court martial and was at once put 
to death. 

The garden has been neglected; 
we must have it put in order as 
soon as possible. 

Tiy his persevering industry he 
got on very well in the world. 

I could not induce him to take 
part in our enterprise. 

We could not make him under
stand that he should conduct him
self with greater modesty towards 
his superiors. 

Friends prove the sincerity 0£ 
their :friendship by showing each 
other their faults. 

Hawkers go from £arm to :farm 
to sell their wares. 

Ter sprake brengen (zie spre
ken). 

In hotels all that is broken is 
eharge<l to one's account. 

Please give the answer to 
bearer. 

It was a dangerous undertaking, 
I did not think he would escape 
with his life. 

I hope that you will be success
ful in the forthcoming examina
tion. 

I Rhall spend three weeks at the 
outside in Paris. 

* Dezes eig. van deze brief, vgl. de 20ste dezer, nl. maand. 
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Hij heeit er niet alleen zijn 
eigon vermogen, maar ook <lat van 
zijn vrouw doorgebracht (ver
brast). 

Doorbrenger; doordraaier; ver
kwister. 

Die huizen brengen me gemid
del<l £200 per jaa r in (op). 

Denk je, <lat hij iets tegen ons 
voorstel zal inbrengen? 

,Te bent (hi er) niet in je eigen 
h uis. J e hebt hi er niets in te 
brengen (te zeggen). 

De Turken overrompelden het 
<lorp en bra<'hten <le gohele bevol
king om (joegen ... over de kling). 

Ons land brengt (ons) elk jaar 
veel op (in). 

Wij brengen verschillen<le soor
ten van belasting, direkte en in
direkte, op. 

N.B. Een belasting heffen op 
vlees. 

Kinderen opbrengen (groat 
brengen). 

De opbrengst van een verko
ping. 

Hij was zo aangedaan, <lat hij 
geen woor<l kon uitbrengen. 

De kommissie, die benoem<l was 
om de zaak te onderzoeken, heeft 
zijn rapport uitgebracht. 

Ik ben op weg naar bet stad
huis om mijn stem uit te brengen. 

De samenzwering is aan bet 
licht gekomen, maar men weet 
niet, wie het uitgebracht heeft. 

:Egypte bracht in de oudheid 
veel koren voort. 

Voortbrengselen. 

Ik kom ie vanavonrl om negen 
uur halen ;- ik moet eerst mijn 
zuster naar <le trein (weg) bren
gen. 

Ile has gone not only through 
his own fortune, hut also through 
that of his wife. 

Spendthrift. 

Those houses bring in £200 a 
year on an average. 

Do you think that he will raise 
any objections to our proposal? 

You are not in your own house. 
You have no authority here (you 
have no say in matters here). 

The Turks surprised tho village 
and put the whole population to 
the sword. 

Our land brings (gives) us a 
good return every year. 

We pay different kinds of taxes, 
direct and indirect. 

To impose u duty on meat. 

To bring up children. 

The proceeds of a sale. 

He was so much move<l that he 
could not utter a word. 

The committee appointed to in
quire into the matter, have pub
lished their report. 

I am on mv way to the town
hall to record my vote. 

The conspiracy has come to 
light but it is not known who has 
disclosed it. 

Egypt produced much grain in 
ancient times. 

Products. 

I shall call £or you at nine 
o'clock this evening"; I mURt see 
my sister off first. 

c 

* 
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BROOD. 
De(n) een zijn doocl is cle(n) 

ancler zijn brood. 
\Viens brood ik eet, diens woord 

ik spreek. 

BRUI. 
Er de brui van geven. 

BUI. 
Hij is in een goecle (slechte) 

bui* (luim). 

D.A:G. 
Keulen en Aken z1Jn niet op 

een dag gebouwd. 
Voor dag en dauw. 
De Mohammedaan hidt vijf 

ma al per dag. 
Sommige mensen werken 's 

nachts en slapen overdag (des 
daags). 

Ov iemand, die bij de dag ver
aridert, kun je geen staat maken 
(niet rekenen). 

Van dag tot dag. 
Om de and ere dag. 
Op zijn oude dag zag V ondel 

zich genoo<lzaakt voor zijn <lage
liks brood te werken. 

Internationale kongressen zijn 
tegenwoordig aan de orde van de 
dag. 

We moesten lang wachten, 
maar eindelik kwam hij voor de(n) 
dag. 

Na iaar en clag keerde de bal
ling naar zijn land terug. 

Alle misdaden komen eens- aan 
de(n) dag (aan het licht). 

Oud van dagen (bedaagd). 

One man's meat is another 
man's poison. 

Do not quarrel with your bread 
and butter. 

To have had enough of it. 

He is in a good (bad) humour. 

Rome was not built in a day. 

Before dawn (sunrise). 
T'he Mohammedans pray five 

times a day. 
Some people work during the 

night ancl sleep in the day time. 

One cannot rely upon a man 
who changes by the day. 

From day to day. 
Every other day. 
In his old age Vandel was com

pelled to work for his daily bread. 

International congresses are 
now-a-days the order of the day. 

We had to wait a long time but 
at last he made his appearance. 

After many years the exile re
turned to his native land. 

}dl crimes come to light some 
day. 

Old. 

• To be bad.tempered-een slccht humeur hebben; he flew into a temper-hij werd 
driftig; quick-tempered-oplopend, opvliegend. 
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Dagdief. 
Ilet daagt in het Oosten. 
Ret zal mij benieuwen, of hij 

nog komt opdagen. 
De enige wijze om in het gelijk 

gesteld te worden, is hem voor het 
gerecht te dagen. 

De officier daagde ziju tegen
stander tot een tweegevecht (duel) 
uit. 

Het Parlement nam tegen Karel 
I een uitdagende houding aan. 

De vergadering werd tot de 
volgende \Voensdag verdaagd. 

D.ANKEN. 
\Vil u een kopje tee drinken? 

Dank u. (Als 't u blieft). 
Ondank is 's werelds loon. 

DAN.SEN. 
Daar heb je de poppen aan het 

dansen. 
Hij is de dans on tsprongen. 
N aar iemands pij pen dansen. 

DE1KKEN. 

De veldheer slaagde er m zijn 
aftocht te dekken. 

De meid heeft de tafel al ge
dekt. 

Hij is wel is waar failli et 
(bankroet) gegaan, maar zijn be· 
zittingen dekten het tekort. 

De (het) deksel ; het dak. 
Dekking zoeken. 
Bedekken (bedekking). 
Columbus heeft Amerika ont-

dekt. 
Het hoofrl ontdekken (onthlo

ten). 
Zich verdekt opstellen. 

Luzy fellow, loafer. 
The day dawns in the East. 
I wonder whether he will turn 

un (put in an appearance). 
The only way of getting justice 

is to take him to Court (to go 
to law with him). 

The officer challenged his ad
versary to single combat (duel). 

Parliament assumed a defiant 
attitude towards Charles I. 

The meeting was adjourned till 
the following \Vednesday. 

\Vill you take a cup of tea? No 
thank you. (Yes, thank you). 

The world pays with ingrati
tude. 

The fat is in the fire. 

He ·got oft scot-free. 
To dance to someone's tune. 

'l'he general succeeded in cover
ing his retreat. 

The servant has already laid the 
cloth. 

It is true he failed (went 
bankrupt) but his property cover
ed the deficit. 

The lid, cover; the roof. 
To seek covering, shelter. 
To cover ( covel'ing). 
Columbus discovered America. 

To bare the head. 

11
0 place oneself under cover. 



11 

DENKEN. 
Denk er aan (om) 't boek rnee 

te brengen. 
Ik denk (ben voornemens) hem 

<le volgende week op te zoeken 
(hem te bezoeken). 

Hij <lacht er lang over (na), 
maar kon geen antwoord vinden. 

Eerst gedaan en dan gedacht, 
hee£t menigeen in leed gebracht. 
(Bezin eer gij begint). 

Het deed mij denken aan mijn 
reis van verletlen iaar. 

Bij zijn vertrek ga£ ik hem een 
boek als aandenken (als een her
innering). 

Ik heb zijn aandacht op die zaak 
gevestigd, maar hij hee£t mijn 
raad in de wind geslagen. 

Hij trok mijn aandaeht door 
zijn vreemde klederdracht. 

Luister aandachtig (toe). 
• Ik heb daaraan nooit enige aan

dacht gewijd. 
Bedenk wel, wat je doet. 
Ik kan (me) zijn naam niet be

<lenken (mii z. n. niet te binnen 
brengen; nl.et op z. n. komen). 

Zander zich een ogenblik te be
denken, sprang hij in 't water. 
-Hij hee£t mij goed in zijn testa
ment bedacht. 
-Bed en kin gen (bezwaren) op

peren ( te berde brengen). 

Het is zaak hierin bedachtzaam 
te handelen. 

A.anzien doet gedenken. (Uit 't 
oog uit 't hart). 

Gedenk te sterven. 

Wij zullen de ge1luchtenis aan 
hem (zijn nagedachtenis) altijd 
levendig houden. 

Do not forget to bring the book 
with you. 

I intend to pay him a visit next 
week. 

Re thought a. long time about 
it but eould find no answer. 

Look before you leap. 

It reminded me 0£ the journey 
I made last year. 
~H his departure I gave him a 

book as a souvenir (keepsake). 

I drew his attention to it but he 
did not heed my advice. 

He drew my attention by his 
strange attire. 

Listen attentively. 
I never devoted any attention to 

the matter. 
Consider what you are doing. 
I cannot think 0£ his name. 

Without a moment's reflection 
he jumped into the water. 

Re <lid not forget me in his will. 

To raise objections. 

It is advisable to act with cau
tion in this matter. 

Out 0£ sight out 0£ mind. 

Remember thou shalt die (Me
mento mori). 

We sha 11 ever keep him in re
membrance (we shall always keep 
his memory green). 
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Wij herdenken v.andaag de 'fo-day we commemorate the 
stichting van de HogeschooP'. foundation of the University. 
(llniversiteit, .Akademie). 

• • Ik kan me er niet indenken ooit 
eeu millionnair te zullen zijn. 

Wees uw goede naam indach
tig. 

Na rijp nadenken (beraad) be
sloot hij <le stap te wagen. 

Voor wij han<lelen, dienen wij 
<le zaak goed te overdel'trnn (over
wegen ). 

Hij werd in zijn overdenkingen 
( overpeinzingen) gestoord. 

Wij verdenken hem er van onze 
kipnen gestolen te hebben. 

Op wie rust verdenking? 
Het komt mij nogal verdacht 

voor, dat hij een kleur kreeg, toen 
ik de zaak aanroerde. 

DIENEN. 
Onze meid heeft al jaren bij ons 

gediend. 
Hoeveel jaar (jaren) heeft hij 

gediend? 
Met (van) zulk werk ben ik niet 

gediend. 

I cannot imagine t.hat I shall 
ever be a millionaire. 

Be mindful of your reputation. 

.After mature consideration ho 
decided to risk it. 

Before we act we ought to give 
the matter our earnest considera
tion. 

He was disturbed in his medita
tions. 

We suspect him of having 
stolen our fowls. 

Upon w horn does suspicion rest i' 
It seems rather suspicious to me 

that he got red when I touched 
upon the matter. 

Our domestic has been in our 
service for many years. 

How many years has he been 
in the army? (has he served?) 

I am not satisfied with such 
work. 

- W aarmee kan ik ie dienen? What can I offer you? What 
.. can I do for you? 

Zijn uitno<liging dient tot be-1 His invitation serves to prove 
wijs van zijn goede gezindheid that he is kindly disposed towards 
jegens ons. us. 

W aartoe dient deze oude ma- What is the use of this old 
chine? machine? 

Hij client tot niets (nergens toe). It serves no purpose whatever. 
Hij doet <lienst als bemiddelaar. He acts as mediator. 
Dit dient (behoort) zo spoedig It should be done as soon as 

mogelik ge<laan te worden. possible. 
U w dienstwilligc dienaar. (U w Yours truly. 

dw. d.) 

* HeL wooril "High School" komt in 't Hollands overeen met "Gymnasium" 
(waar Latijn en Grieks gedoceerd wordt) of met '' Hogerc Burgerschool" (zonder 
Latyn en Grieks). Het Engelse "Gymnasium" m0et vert.aald worden door 
"Gymnastiekzaal." 



U w. onderdanige dienaar. 
Diender ( politieagen t). 

• Iemand dienste11 bewijzen. 
, In dienst gaan. 
In dienst treden bij iemand. 
In iemands dienst staan. 

Al, wat ik bezit, staat u ten 
di enste (is te uwer beschikking, 0£ 
daarover kunt u beschikken). 

Iemand de dienst opzeggen. 

De ene dienst is de andere 
waard. 

De kennis, die ik 011 mijn vele 
reir.en op<leed, is mij later van 
grote dienst geweest ( zeer te Rtarle 
gekomen). 

Ons paar<l is wel oud, maar kan 
nog wel een tijd dienst doen. 

De dienst doencle o:fficier. 

De clienstbare stand. 
Hij maakt zijn e.igP11 helangen 

dienstbaar aan het welziin van <le 
Staat. -

Dienstbode (meicl). 
Dienstig zijn tot ( dienen tot, 0£ 

van clienst zijn). 
· Dienstplicht. 

In verscheidene Europese lnn
clen is algemene clienstplicht in
gevoenl. 

• Dienstplichtig. 
Dien me alsjeblie£t bij je mees

ter aan. 
In die winkel wordt men 

prompt bediend. 
· Bedienen (aan tafel). 

J e moet niet denken, <lat ik je 
altij<l zal bedienen. 

Zich van iets bedienen. 

Your obe<:lient servant. 
Policeman. 
To render services to someone. 
To enlist (in the army). 
To enter someone's service. 
To be in someone's service (to 

be employed by). 
All I possess it at your disposal. 

To give notice (warning) to 
someone. 

One good turn deserves another. 

The k11owledge which I acquir
ed on my travels stood me in good 
stead later on. 

Our horRe is old but it can still 
lie useful for some time. 

The officer on duty (the orderly 
officer). • 

The servant-class. 
He renders his own interests 

subservient to the welfare 0£ the 
State. 

Domestic (maid). 
To be serviceable. 

Compulsory military service. 
In several European countries 

universal military service has been 
ins ti tu ted. · 

Liable to (military) service. 
Please announce me to your 

master. 
In that shop one is promptly 

attended to. 
To wait at table. 
You must not imagine that I 

am going to dance attendance up
on you. 

To make use 0£ something. 
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Gedienstig (voorkomen<l, of 
r1ienstvaardig). 

Zodra ik mijn tijd heb uitge
dien<l, ga ik in de handel. 

De mensen hebben hem leren 
kennen; hij heeft hier uitge
diend. 

Hoeveel verdien je per maand? 

Hij verdient opgehangen te 
worden. 

De <lief heeft tenslotte zijn ver
diende loon gokregen. 

De verdienste (het salaris). 
Verdienste (in figuurlilrn bete-

kenis). 
Een verdien stelik sch rijver. 
Een verdienstelike daad. 
Zich verdienstelik maken Je

gens het vaderland. 

DOEN. 
De pelgrims gingen naar Rome 

om boete te doen. 
Ik heb het mijne voor hem ge

daan, maar bet helpt niets en wij 
moeten hem aan zijn lot overlaten. 

Hij deed, also£ hij niets van de 
zaak af wist. (Hij wendde voor 
niets ...... af te weten). 

Al doende leert men. (Oe£eni11ig 
kweekt kennis). 

Doe wel en zie niet om. (Laat 
uw rechter hand niPt weten, wat 
uw linker doet). 

Ik zal uw schuldbekentenis te 
niet doen (vernietigen). 

lets op zijn oHendertigRt* docn. 

Doe also£ je thuis was (waart). 
Gedane zaken nemen geen keer 

Obliging, helpful. 

AR soon as l have served my 
time, I am going into business. 

Poop]e have got to know him 
(found him out); he haR made 
himself impossible. 

How much do you earn a 
month? 

He de<ierveA to be hanged. 

'I'he thief has at last got his 
deserts. 
E.arnings (pay, salary). 

::'lierit; deserts. 

An author of merit. 
A meritoriouA udiou. 
To be of service to one's coun

try. 

The pilgrims went to n ome to 
do penance. 

I did what I coul<l for him, but 
it is no use unrl we muRt leave 
him to his fate. 

TI e pretended not to know anv-
thing about the matter. · 

Practice makeA perfect. 

Let not your right hand know 
what your left hand doeR. 

I shall destroy your I.O.U. 

To do something very slowly 
(and deliberately). 

Make yourr;eJT at home. 
.It is no use crying over spilt 

milk. 

* Een uitdrukking aan 't weven ontleend. 
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Ik smeek u, doe mij dit leed 
niet aan. 

Het levendige verhaal vun <le 
spoorwegramp (het ...... ongeluk) 
deed het hele gezelschap zeer aan; 
allen waren aangedaan door de 
b?eiende, en aan~loenlike beschrij
vmg. 

Wij doen zeR havens aan, voor 
wij de plaats onzer bestemming 
bereiken. 

Aandoen (van kliwen), (aan
trekken). 

Hij kon zijn aandoening nauwe
liks bedwingen. 

Een lichte borstaandoening. 

Doe eerst je oude schuldeu n:f, 
voor ie nieuwe maakt. 

Het doet er niets aan a:f (toe), ol' 
je 't goed vindt; ik doe 't in elk 
geval. 

Ik beschou w die zuak als a:fge
daan. 

Ontdaan (sterker dan: a,ange-
daan). 

Doe het licht uit. 
Kleren uitdoen (uittrekken). 
Hij hee:ft veel tijd en geld ver-

daan, en nu is hij geruineerd en is 
het te laut iets te beginnen om 
zijn brood mee te verdienen. 

Met nieuwjaar voldoen wij al 
onze rekeningen. 

Onze nieuwe knecht voldoet 
µitstekend; wij zijn allen zeer 
voldaan over zijn werk. 

Met voldoening (voldaanheid) 
kunnen wij op ons werk terug
zien. 

De belediging was te gro:f ; ik 
eiste onmiddelik voldoening (ge
noegdoening). 

I beseech you do not grieve me 
so. 

The graphic account o:f the rail
way accident affected (moved) the 
whole company very much; all 
were moved by the interesting and 
touching description. 

\Ye shall touch at six ports be
fore reaching our destination. 

To put on*. 

He could sciarcely control his 
emotion. 

A slight inflammation o:f the 
lungs. 

Pay your old debts first before 
contracting new ones. 

It does not matter in the least 
whether you approve; I shall do 
it in any case. 

I look upon that matter as 
settled. 

~loved, beside onesel:f with 
grief. 

Put out the light. 
To take o:f£ clothes. 
He has wasted much time and 

money and now he is ruined and 
it is too late for him to take up 
something to earn his living. 

With the new year we pay all 
our bills. 

Our new servant gives every 
satisfaction; all o:f us ·are very 
well satisfied with his work. 

·we can look back upon our 
work with satisfaction. . 

It was too gross an insult; I at 
once demanded satisfaction. 

* To put on a hat-een hoed opzetten. 
To take off one's hat-zijn hoed afnemen (afzetten). 
To raise one's hat-voor it'mand zijn hoed afnemen. 
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Er was een voldoende voorraad 
levensmiddelen in de stad voor 
een lang beleg. 

Het spijt mij, <lat ik <le papie
ren weggeclaau hob; ik wisJ uiet,, 
dat je er belang in steldo. 

Ik moet mijn paarden wegdoen 
( a£schaffen) ; zij kosten mij te 
veel. 

DOOD. 
Een jongen dood verklaren. 
Ik heh er (daar) een broertje 

aan dood. 
DRAGEN. 

Kleren dragen. 
Zijn klederdracht is vreemd. 
Draag <leze emmer naar de keu-

ken. 
Tracht <leze smart to dragen. 
Het kanon <lraagt vier mijl. 
Dragelik, (adject). 
Dragelik, (a<lv). 
.Te moet dit pak a£dmgen, voor-

<lat je een nieuw krijgt. 
Afgedragen kleron. 
De rekening bedraagt £50. 
Hoe groat is het bed rag? 
V roeger liet je gedrag* veel te 

wensen over, maar nu gedraag je 
je goe<l. 

Ik kan het niet langer verdra
gen. 

Wij moeten leren ons met el
kaar te verdragen. 

Een verdrag sluiten. 
(On)verdraaglik; (on)verdra~g

zaam ; (on )verdraagzaamheid. 

DUIM. 
Hij zuigt het uit zijn duim. 
Iemancl onder de(n) duim Jrnb

ben. 

There was a sufficient store of 
p_rovisions in the city for a long 
swge. 

I am sorry I deRtroye<l the 
papers; I did not know that they 
interested you. 

I must get ri<l 0£ my horses; 
their keep costs too much. 

·To send a boy to Ooventry. 
It is my pet aversion. 

To wear clothes. 
His costume is strange. 
Carry this pail to the kitchen. 

Try and hoar this sorrow. 
The gun carries four miles. 
Bearable; tolerable. 
Tolerably. 
You must wear this suit out be-

fore you get a new one. 
Cast oft clothes. 
1'ho bill amounts to £50. 
What is the amount? 
Formerly your behaviour left 

much to be desired, but now you 
behave well. 

I cannot endure (stand) it any 
longer. 

We must learn to bear witl1 one 
another. 

To conclude a treaty. 
(In \tolerable; (in )tolerant; 

(in) t.ol era.nee. 

He clmws on his imagination. 
To have someone under one's 

thumb. 

* Mrv. ge<lragingen-behaviour. 
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lets op zijn duimpje kmmen To have Romething at one's fin-
(iet's op een prikje kenneu). gers' ends. 

EENVOUD. 
Eenvoud is het keumerk van 't 

ware. 
EiRE:N, EVEN. 

Wie het kleine niet eert, is 't 
grote niet wee rd ( eig. waard). 

Ik stel er een rer in, het beste 
eksamen te doen. 

Eerlik du-urt het langRt. 
Even (on even). 
Het is mij om het even. (Het 

is mij volkomen onvernd1il1ig). 
Evenaren. 

EZEL. 
Een ezel stoot zich niet twee

maal aan dezel:fde steen. 

GAAN. 
Hoe gaat 't met u? (hoe maakt 

u het?) 
Alles ging van een leien dakje. 
Het gaat ans tr~enwoordig zeer 

voor de wind. 
Het gaat zo niet langer; je 

moet je beteren. 

Sto:ffelike achteruitgang gaat 
dikwels hand aan hand (gaat ge
paard) met zedelik verval. 

Het bloed kruipt, wpar het niet 
gaan kan. 

Hij hee£t geen zelfbeheersing; 
hij laat zich te veel gaan. 

Welke dokter gaat over onze 
zieke? 

Door zijn spekuJcren is diekoop
man op de fies gegaan. 

Het volgend jaar zu11en wij in 
de zomervakantie op rcis gaan. 

Simplicity is the seal of truth. 

Take care of the pence and the 
pounds will take care 0£ them
selves. 

I consider it a point 0£ honour 
to pass first in the examination. 

Honesty is the best policy. 
Even (odd). 
It is all the same to me. (It 

is quite immaterial to me). 
To equal. 

Once bitten twice shy. 

How are you? 

Everything went smoothly. 
At present we are doing very 

well. 
It cannot go on any longer in 

this way; you must mend your 
ways. 

Moral degeneracy is often ac
companied by a decfine in material 
prosperity. 

Blood is thicker than water. 

He has no self-control; he lets 
himself go too much. 

Which doctor attends our 
patient? 

Owing to his speculations that 
merchant has gone bankrupt. 

Next year we Rhall go on a jour
ney in the summer holid:ivR. 
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Zijn ongeluk gaat mij zeer aan 
't hart. 

Als wij niet oppassen, zal de 
hele onderneming te niet (te g1·r•n
cle) gaan. 

De kassier van die bekende 
bank is er met de kas van doorge
gaan. 

Om kort te gaan, ik geloo£ niet, 
dat hij de waarheid spreekt. 

Ik begrijp niet, hoe die benoe
ming in 't werk (in zijn work) is 
. gegaan. 

Het gaat u niet aan. (Het raakt 
u niet). 

W anneer gaat de kerk aan? 
Met wie gaat. zij een huwelik 

aan? 
Mijn horloge ging (liep) giste

ren achter, maar nu gaat 't voor. 
Na vele moorden begaan te heb

ben, is de rover gearresteerd. 

De veel begane weg. 

Ik ben zeer met hem begaan. 

Laat hem begaan. (Laat hem 
zijn gang gaan). 

Hij gaat door voor een knap 
advokaat. 

Er gaat veel om in onze zaak. 

Wie met pek omgaat, wordt er 
mee besmet. 

Met iemand omgaan. 

In de omgang is hij een heel 
amusant mens. 

Wees zo goed mij per omgaande 
te melden, 0£ je met mijn voon;'el 
meegaat. 

De zon gaat onder. 

De ondergang van hot Romein -
se Rijk. 

His misfortune affects me very 
much. 

H we do not look out (take 
care), the whole enterprise will be 
a failure. 

The cashier of that well-known 
bank has absconded with the cash. 

In a word, I do not believe thut 
he speaks the truth. 

I do not understand how that 
appointment was made . 

It does not concern you. 

When does the service begin? 
\Vhom is Rhe going to marry? 

Yesterday my watch was Rlow, 
but now it "is fast. 

After having committed many 
murders the brigand has been ar
rested. 

The much frequented road. 

I feel very sorry for him. 

Let him go his own way. (Do 
not interfere with him). 

He is considered a clever ad
vocate. 

We do a large business. 

He who touches pitch becomes 
clefiled. (Evil communications 
corrupt good manners). 

To associate with someone. 

He is an amusing companion. 

Kindly inform me by .return of 
post whether you are in favour of 
my proposal. 

The sun sets. 

The decline 0£ the Roman Em· 
pire. 
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Op ontdekkingsreizen ondergaat 
men noodzakelikerwijze vele ge
varen. 

De misdadiger zal zijn stra£ 
niet ontgiaan. · 

De datum is mij ontgaan. 

De zon gaat op. 
Mijn grap ging niet op. 

Die redenering kun je niet vol
houden; hij gaat niet op. 

Toen hij die opmerking maakte, 
ging mij plotseling een licht op. 

Die roman maakte grote op
gang. 

Onkruid vergaat niet. 

Het schip is met man en mms 
vergaan. 

Hoe is het je vergaan, sedert wij 
elkaar 't laatst zagen? 

GAD ING. 
Dat is van mijn gading. 

GEK. 
Met iemand de gek steken 

( iemand voor de gek houden ; de 
draak steken met). 

Alle gekheid op een stokje. 
Hij la.at niet met zich geksche

ren (spotten). 

GELD EN. 
In de ganse omtrek geldt onze 

dokter voor een bekwaam man 
(gaat door voor, 0£ wordt gehou
den voor). 

On exploring expeditions one 
necessarily experiences many 
dangers. 

The eriminal will not escape 
punishment. 

The date has escaped my mem
ory. 

The sun is rising*. 
My joke fell flat (did not come 

off). 

You cannot maintain that ar
gument; it won't do. 

When he made that remark, a 
light suddenly dawned upon me. 

That novel created a great 
sensation. 

Naught never comes to harm. 
(Ill weeds grow a pace). 

The vessel went down with all 
hands on board. 

How have you been getting on 
since last we met ? 

That is the very thing I want. 

To make £un of somebody. 

Joking apart. 
He does not allow himseli to be 

made £un 0£. 

Our doctor is considered an 
able man in the whole neighbour
hood. 

Hee£t u niet gemerkt, dat zijn Did you not notice that his re-
opmerkingen u gelden? marks annlT- to you? 
-------

* N.B.-We rise early-wij staan vroeg op. 
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Weldra zagen wij, <lat het ons 
leven gold (ons leven op 't spel 
stonJ), on vochten wij met de moe<l 
van de wanhoop. 

J e eerste worp geldt niet; go01 
nog eens. 

Ik ben vast besloteri mijn aan
spraken op dit stuk land te doen 
(la ten) geld en. 

Zijn invloed Joen (laten) gel
den; (zich doen (laten) gelden). 

Kunt u mij voor een pond klein 
geld geven P (Kunt u een sove
reign wisselen P) 

Ilij maakt geld a]s water. 
Geld in een onderneming ste

ken (beleggen). 
Een goede geldbelegging. 
Zijn bezittingen te gelde ma-

ken. 
Baar (kontant) geld. 
Geld voorschieten. 
Een geldschieter. 
N.B. Een woekeraar. 
Deze kast is een er!stuk ; hij is 

voor geen geld of goede woorden 
(voor geen geld ter wereld) te 
krijgen. 

Hi.i weigerde eerst hardnekkig 
zijn land te verkopen, maar per 
slot van rekening heeft hij eieren 
voor zijn geld gekozen* en 't aan
bod voor zijn land aanvaard ( aan
genomen). 

Geld verkwisten. 
Een geldverkwister. 
Geld uitgeven. 
Geldzucht. 
Dit is geen geldige (gangbare) 

munt. 
Geen geldig ekskuus. 

Soon we saw that our lives were 
at stake and we fought with the 
courage of despair. 

Your first th-row does not 
count, throw again. 

I am fully determined to assert 
my claims to that piece of lanrl. 

To make one's influence :felt. 

Can you give me change for a 
sovereign P 

He coins money: 
To invest money rn an enter

prise. 
A good investment. 
To realize all one's effects. 

Gash. 
To advance money. 
A money-lender. 
A usurer. 
This chest is an hrirloom; it 

cannot be had for love or money. 

At first he persistently refused 
to sell his land, but in the end he 
thought better of it and accepted 
the o.ffer. 

To waste money. 
A spendthrift. 
To spend money. 
j_ varice, covetousness. 
This is no current coin. 

No valid excuse. 

* T emand, die eieren 1voor zijn geld kie~t. hand cit vol gens 't principe: "Better 
half a loaf than no loaf at all" (or, "better a small fish than an empty dish"). 
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Onze (spoorweg) kaartjes zijn Our (railway) tickets are avail-

voor een week gel dig. able for one week. 
Deze wet is niet langer (meer) This law is no longer in force. 

geldig (niet meer van kracht). 
Geldelike steun. Financial support. 

GELUK. 
Het is meer geluk dan wijsheid, 

<lat je voor je eksamen geslaagd 
bent. 

Een op.geluk komt nooit alleen. 

Een ongeluk zit in een klein 
hoekje. 

N eem me niet kwalik, ik deed 
het bij ongeluk. 

Hij heeft allerlei dingen bij de 
hand gehad ; hij is een man van 
twaalf ambachten en dertien on
gelukken. 

Een ongelukskind. 
Een ongeluksbode. 
·Een ongeluksprofeet. 
Een ongeluksdag. 
Een ongeluksvogel (pechvogel). 

GEMEEN. 
Hij is slechts gemeen soldaat. 
De troepen maakten gemeno 

zaak met de opstandelingen. 
Ik had zulk een gemene daad 

niet van hem verwacht. 

In het algemeen (over het alge
meen). 

GESTADIG. 
(On )gestadig, (on) besten<lig 

weer. 
Gestadig* Joorwerken. 

It is a mere fluke that you 
passed your examination. 

Misfortunes never come singly. 
(It never rains but it pours). 

An accident may 'happen any 
time. 

I beg your pardon, I did it by 
mistake. 

Ile has tried his hand at all 
kinds pf things; he is a Jack-of
all-trades and a master of none. 

A child of misfortune. 
A bearer of ill news. 
A bird of ill omen. 
A day of ill luck. 
A person who always has bad 

luck. 

He is only a private. 
The troops sided with the in

surgents. 
I had not expected such a mean 

act of him (did not think him 
capable of ... ) 

In general. 

(Gn)sett1ed weather. 

To work on steadily. 

*. Gestadig duid~ een. regelrnatige, zekere beweging aan; maar met een woord, 
waarm geen .bewegrng hgt opgesloten (bijv. met: markt, of weer), betekent het: 
vast, bestend1g. 

N.B.-Stadig in 't Afrikaans-langzaam (slow). 
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GE'TIJ. 
,\ls het getij verloopt, verzet 

men de bakens. 
llet getijboek. 
De vier jaargetijden. 

GEY.EN. 
Wij hebben hct lang volgehou

dcn, maar, toeu wij zagen, <lat het 
toch niets gaf, gaven wij er <le 
brui van. 

Toen de politieagent de straat
jongen te pakken kreeg, gu.£ hij 
hem er geducht van langs. 

:M.iju oom heeft er zijn zaken 
nan~egeveu en woont nu op een 
villa. 

J e moet hem van je verloviug 
(engagement) kennis geven. 

Wie kan mij hierover inlichtin
gcu geven? 

"N"a lange spanning kon ik ein
<lelik aan mijn opgekropt gemoed 
lucht geven. 

Iedereen gee.£t veel om de lof 
van mensen, die hij eert. 

lk geef niets (geen zier) om zijn 
gebrom. 

Ilct is gemakkelik een andcr de 
schuld te geven, maar <lat neemt 
uw eigen verantwoor<lelikheid niet 
weg. 

Eens gegeven blij£t gegeven. 
Een gegeven paard moet men 

niet in de bek zien. 

Different eireumstances reqmni 
different measures. 

'.!.'he breviary. 
The £our seasons. 

We kept it up a long time, but 
when we saw that it was no use 
any way, we gave it up. 

When the policeman got hold 
of the streetboy, he gave him a 
sound thrashing. 

My uncle has retired from busi
ness and now lives in a villa. 

You should inform him of your 
engagement. 

Who can give me any informa
tion about this? 

After having been subjected to 
a severe strain I could at last give 
vent to my pent up feelings. 

"\Ve all appreciate (care very 
much for) the praise of people 
w horn we honour. 

I <lo not mind his grumbling 
at all. 

It is easy to blame another but 
that does not do away with your 
own responsibility. 

A gift remains a gift. 
Do not look a gift horse in the 

mouth. 
Een van het gezelschap gaf een One of the company gave a very 

alleraardigste voordracht ten nice recitation. 
bes le. 

De zieke liet zich naar zijn ge
boorteplaa ts vervoeren om daar 
de geest te geven. 

Ik heb de <licfstal bij de politie 
aangegeven. 

The patient had himself 
taken to his native place to die 
there. 

I have notified the police of the 
iheft. 



Wil je me de aardappels even 
aangeven? 

De kachel geeft veel warmte a:f' 
(van zich). 

Er zijn mensen, die altijd op 
anderen afgeven. 

De drenkeling had bijna de 
oever bereikt, toen zijn kruchtcn 
hem plotseling hegaven. 

Wij hadden ons juist op weg 
naar de stad begeven, toen de 

'Koning voorbij kwam. 
De Koning was van alle kanten 

door zijn lijfwacht omgeven. 
Hij hoopte zijn boek nog <lit 

jaar te kunnen uitgeven, maar 
zijn ziekte heeft de uitgave ver
traagd. 

Hij geeft te veel uit; zijn uit
gaven ovcrtre-ffen zijn inkomsten. 

Hij gaf zich voor een graa.£ uit, 
maar weldra vonden de mensen 
uit, dat hij een bedrieger was. 

Pas op, als je dat goed opeet, 
zul je jezclf vergeven. 

V ergif( t), (gif). 
N.B. De gift (gave). 
Ik kan mijzelf nooit vergeveu, 

<lat ik hem niet geholpen heb, 
voor het te laat was. 

Vergeving 
schoning). 

(vergi:ffenis, ver-

Will you please pass me the 
potatoes r 

'l'he stove emits much heat. 

There are people who always 
run down (depreciate) others. 

'l'he drowning man had almost 
reached the shore when suddenly 
his strengtl1 failed him. 

vV e had just started on our way 
to the city when the King passed. 

The King ·was surrounded on 
all sides by his bodyguard. 

He hoped to nublish his book 
this year but his illness has de
layed the publication. 

He spends too much; his ex
penses exceed his income. 

He palmed himself off as (posed 
as) a count but soon people found 
out that he was a fraud. 

Take care, if you eat that stuff, 
you will poison yourself. 

Poison. 
'l'he present. 
I can never forgive myself that 

I <li<l not help him before it was 
too lute. 

Pardon (forgiveness). 

Sommigen 
dat ik een 
heb. 

schijnen te denken, Some people seem to think that 
fortuin te vergeven I have a fortune to give away. 

Karell gaf (wendde) altijd voor, 
de vrijheid van het volk te eer
biedigen, maar brak voortdurend 
zijn duurste eden. 

V oorwendsel. 
Bij wedstrijden wordt wel eens 

aan de zwakste partii wat voorge
geven. 

Voorgifte. 

Charles I al ways pretended to 
respect the liberty of the people 
but continually broke his most 
solemn oaths. 

Pretext. 
In contests a ha.ndicap is not 

un-frcquently given to the weaker 
side. 

Handicap. 



GOED. 
Het is voor je eigen goed (best

wil). 
Onrechtvaardig verkregen (ge

stolen) goed gedijt niet. 
Onze vaderen (voorvaders) heb

ben goecl en bloecl voor politieke 
en godsdienstige vrijheid veil gc
had. 

Roerende ( onroeren de, 0£ vaste) 
goecleren. 

Schoon goed aandoen (zich ver
schonen*). 

Hij heeit 't blijkba.ar geheel bij 
je verkorven; hij kan geen goed 
meer bij je doen. 

Na onze lange wandeling deden 
wij ons te goed aan een hartige 
maaltijd. 

Als je 't geld nu niet hebt, zal 
ik 't wel te goed houden. 

Ik heh geld van je te goed. 
De kennis, die je nu opdoet, 

z.al je later ten goede (te stade) 
komen. 

Houd me deze opmerking ten 
goede. (Duid me ...... niet ten 
kwade). 

W aarom zou ik mijn land ver
la ten; ik heb het hier goed. 

Houd je goed. 

Eind goed, al goed. 
De brand hee£t grote schade 

aangericht; de brandverzekerings
maatschappij moet het vergoeden. 

Schadevergoeding ( schadeloos
stelling). 

GRONDEN. 

It is £or your own good. 

Ill-gotten goods bring no gain. 

Our :forefathers were ready to 
sacrifice their lives and possessions 
(blood and treasure) for political 
and religious liberty. 

Movables (immovables); fixed 
(loose) property. 

To put on clean clothes. 

Evidently he has got into your 
bad books; he can do no good as 
far as you are concerned. 

After our long walk we enjoy
ed a hearty meal. 

I£ you have not the money now, 
you can pay me later on. 

You owe me some money. 
The knowledge which you now 

acquire will be 0£ benefit to you 
later on (stand you in good stead). 

Do not take this remark amiss. 
(Pardon me for making this re
mark). 

Why should I leave my coun
try; I am quite satisfied here. 

Keep up your courage. Take 
good care 0£ yourself. 

All is well that ends well. 
The fire caused much damage; 

the fire insurance company has. to 
make it good (to give compensa
tion). 

Compensation. 

Zijn oorrleel was op nauwkeurig His criticism was haRed upon 
onderzoek gegron<l. careful investigation. :1 
- -- -- --- --- --- - -- ----------

• Verschonen ook-verontschuldigen (to excuse). ~: 
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Gegronde aanmerkingen ma
ken. 

Zijn karakter is moeilik te 
doorgronden. 

Gods wegen zijn ondoorgronde
lik. 

Stille waters hebben <liepe 
gronden. 

De grond (bodem) is vrucht
baar. 

Door de grond zi11ken van 
schaamte. 

Grond verliezen. 
N .B. Veld winnen. 
Te gronde gaan. 
A.an de grond rake11 (van sche

pen). 
In de grond van de zaak ben ik 

't met hem eens. 
Op welke gron<len beweert u 

dit? 
Een plattegrond van Londen. 

HAAK. 

To raise valid objections. 

It is difficult to read his char
acter. 

The ways of God are inscrut
able. 

Still waters run deep. 

The soil is fertile. 

'To be overeome with shame. 

To lose 1ground. 
To gain ground. 
'11

0 perish. 
To founder. 

In principle I agree with him. 

Gpon what grounds do you as
tiert this? 

A plan of London. 

Er is iets niet in de(11) haak met There is something shady about 
die onde;rneming. that enterprise. 

HAAR. 
De vos verliest wel zijn haren, 

maar niet zijn streken. 

HALEN. 

Hij zag er uit om door een rin
getje te halerr. 

De woekeraar had zijn schulde
uaar geheel in zijn macht, e11 
haalde hem 't vel over de oren. 

A.ls je in deze kou met natte 
lderen blijft lopen, zal je je een 
zware verkoudhei<l op de hals ha
len. 

What is bred rn the bone will 
out in the flesh. 

He looked as if he came out of 
a bandbox. (He looked spick and 
span). 

The usurer had his debtor en
tirely in his power and fleeced 
him (extorted the last penny :from 
him). 

If you keep on walking in your 
wet clothes in this cold weather, 
you will contract a severe cold. 
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V erwijt 't hem niet meer; 't is 
te lang geleden ; je moet geen 
oude koeien uit de sloot halen. 

Napoleon had niet op Bluchers 
aankomst op 't slagveld te Water
loo gerekend; clit haalde (was) 
een streep door zijn rekening. 

Iemand over de hekel * halen 
(hekelen). 

In de wedstrijd heeft mijn broer 
de eerste prijs gehaald (behaald). 

Een graad halen. 
Hij vroeg me, of ik zo goecl zou 

willen zijn, zijn vrouw van de 
trein (a:f) te halen. 

Als je niet oppast, zullen wij 
de trein niet meer halen (pakken). 

Dit is wel een mooi uitzicht, 
maar 't haalt niet bij <lat van uit 
ons huis. 

In zijn rede haalde ( citeerde) 
hij iets van Horatius aan. 

.A.anhaling. 
Ik kan me niet begrijpen, waar

om je hem zo aanhaalt; je moest 
hem maar laten lopen. 

De vereniging stelt zich ten clo0l 
de banden met 't moederlancl z;:i 
nauw mogelik aan te halen. 
~l is de leugen nog zo sneL cle 

waarheid achterhaalt haar wel. 
De overwinni11g behalen op de 

vijand. 
Ik zal nog eens herhalen, wat 

ik gezegd heb. 
In herhaling(en) vervallen. 
Herhaald (herhaaldelik), ad

ject. 
Ilerhaaldelik, adv. 

Do not reproach him with that 
any more; it happened too long 
ago; you must not rake up old 
stories. 

Napoleon hacl 
Blucher's arrival 
field at Waterloo; 
his calculations. 

not expected 
on the battle
t his u µset all 

To criticize someone severely. 

My brother obtaiuecl the first 
prize in the contest. 

To graduate. 
He asked me to be so kind as to 

meet his wife at the station. 

H you do not look out we shall 
not catch the train. 

This is a fine view but it cannot 
be compared to that which you 
get :from our house. 

In hiti speech he quoted :from 
Horace . 

Quotation. 
I cannot understand why yon 

want so much to make friends 
with him; you had better leave 
him alone. 

The object of this association 
is to strengthen the ties that binJ 
us to the mother country. 

Liars have short wings. 

To gain a victory over the 
enemy. 

I shall repeat once more what 
I said. 

To :fall into repetition. 
Hepeated. 

Hepeatedly. 

* Hekel, eigenlik eon scherp worktuig om 't vlas mee te bewerk<m. Vgl. het 
hekeldicht-a satire, a lamµoon. 
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Met veel omhaal van woorden 
trachtte hij zijn onschuld te be
wijzen, maar overtuigde niemarnl. 

Maak voor m.ij ,~een om.haal 
(om.slag). 

With great verbosity he tried 
to prove his innocence but con
vinced no one. 

Don't put yourself out for me. 

Hij onthaalde Je a:fgematte, Ile treated the exhausted, hal:f-
uitgehongerde soldaten op een ste- starved soldiers to a hearty meal. 
vig m.aal. 

Een gastvrij onthaal. 

Als enig antwoord haalde hij 
de schouders op. 

Waar riike kinderon de neus 
voor ophafen, daarvan genieten 
dikwels de arm.en. 

Toen wij elkaar na lange schei
ding weer zagen haal<len wij ons 
hart aan oude herinneringen op. 

Ik zou die oude geschiedenis 
niet weer ophalen. 

Wat voor streken heeft die kwa-
jongen nu weer uitgehaald? 

Yer hal en ( vertellen). 
Het verhaal (de vertelling). 
Hij schijnt besloten te hebhen 

zijn schade op ons te verhalen. 

De ziekte heeft zijn krachten 
uitgeput, maar nu kom.t hij lang
zamerhand op zijn verhaal. 

HAND. 
Als men hem. een vinger geeft, 

ueem.t hij de 'hele hand. 

Een vogel in de hand is beter 
clan tien in de lucht. 

'ferstond na hun aankom.st 
sloegen de kolonisten de hand aan 
't werk, en herschiepen de wilder
nis in weinige jaren in vruchtbare 
akkers. 

De laatste hand aan een werk 
leggen. 

.A. generous reception. 

A shrug o:f the shoulders was 
his only reply. 

What the children 0£ the rich 
disdain the poor o:ften enjoy. 

When we met again a:fter a 
long separation we indulged in 
old reminiscences to our hearts' 
eon tent. 

You had better not rake up 
that old story again. 

What kind 0£ tricks has th is 
imp been playing again? 

'ro relate. 
'The tale, narrative. 
He seems to be determined to 

make up for his losses at our ex
pense. 

The illness. has exhausted him., 
but now he is gradually recover
mg his strength. 

H you give him a little finger, 
he takes the whole hand. 

A bird in the hand is worth 
two in the bush. 

Immediately a:fter their arrival 
the colonists set to work and with
in a :few years converted the wil
derness into :fertile lands. 

To put the finishing touch to a 
work. 



In een vlaag van wanhoop sloeg 
hij de hand aan zich zelf (deed hij 
zich zel:f te kort, beging hij zelf
moord). 

Alle mensen liepen te hoop en 
vroegen, wat er aan de hand was. 

Van hoger hand ontving de in
spekteur van politie bevel bij alle 
verdachte pernonen huiszoeking te 
doen. 

Hij hee£t geen vast werk; hij 
moet van de hand in de tand le
ven. 

De liberale partij hee£t besloten 
't wetsontwerp met hand en tand 
te verdedigen. 

Met de hoed in de hand komt 
men door 't ganse land. 

(Houdt je) handen thuis, kin
deren. 

Als zijn oom niet iemand van 
invloed geweest was, en hem niet 
de handen boven 't hoo£d had ge
houden, zou hij reeds lang ont
slagen zijn. 

Jongens, als je (jullie) niet leert 
de handen uit de mouw te steken, 
zul je nooit vooruitkomen in de 
wereld. 

Geen hand uitsteken. 
Geen hand (vinger) uitsteken 

om iemand te redden. 
Toen ik hem 't aanbod deed, 

nam hij het met beide handen 
aan. 

In sommige landen neemt 't 
misbruik van sterke drank hand 
over hand toe. 

Ik zal je een uitstekend middel 
tegen Yerkoudheid aan de nand 
doen. 

Hij is ieman<l, die al van alleR 
bij de hand gehad heeft. 

In a fit of despair he committed 
suicide. 

A crowd collected and everyone 
asked what was going on. 

The inspector of police received 
instructions from the authorities 
to search the houses of all sus
pected persons. 

He has no regular employment; 
he has to live from hand to mouth. 

The liberal party has decided 
to defend the bill with might and 
main (to fight for it tooth and 
nail). 

Civility is cheap but it goes a 
long way. 

Hands o.fJ', children. 

If his uncle had not been a man 
o.l' influence and had not shielded 
him, he would have been dismissed 
long ago. 

Boys, if you do not learn to 
put your shoulders to the wheel, 
you will never ·get on in the world. 

Not to do a stroke of work. 
Not to lift a finger to save some-

one. 

\Vhen I made him the offer he 
jumped at it. 

In some countries the excessive 
use of liquor is rapidly spreading. 

I shall give you an excellent 
r~medy for a cold. 

Re is a man who has tried bis 
hand at all kinds o:f things. 
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J e kunt haar best de hoodschap 
toevertrouwen; zij is voor hnar 
lre£tijd biezonder bij de hand. 

N.B. "Bii de hand" heeft Jik
wels een slechte betekenis (pert). 

V oor hem sta ik in ; ik kan hem 
volkomen naar mijn hand zetten. 

De predikant te A. wordt door 
zijn gemeente op de handen ge
dragen. 

Ik kan niet voor de waarheid 
van de bewering instaan, want ik 
heb het uit de tweede hand. 

Het £eest ter gelegenheid van 
de verjaardag van de Koning is 
op handen (op til), (nabij). 

Caius .Julius raeRar heeft de 
kroon, die Antonius hem in 't pu
bliek aanbood, tot driem:i.al toe 
van de hand g-ewezen (g-eweigerd). 

Het heft (het roer) in han<len 
hebben. 

Ik heb .een hele verzameling 
boeken, die ik wel van de hand 
wil doen. 

Daar het met zijn belangen in 
strijd is, lag het voor de hand, 
dat hii de eerste ?WU ziin om te 
protesteren. -

Zijn hand (ziin schri£t) IS on
leesbaar. 

Een goede hand schrijven. 
Ik kan deze kist alleen niet op

tillen * ( oplichten); wil je mij een 
handje helpen? 

De wijzers van <le klok. 
Langzamerhand ( allengR). 
Het handboek. 

IIandig ( onhandig). 

You can safely entrust her with 
the message; she is remarkably 
smart for her age. 

I'll be responsible :for him; I 
can wind him round my little 
finger. 

The minister 0£ A. is greatly 
belove.cl by his congregation. 

I cannot vouch for the truth 
0£ the statement, :for I only got it 
second hand. 

The festivities in honour of the 
King's birthday are at hand. 

CaiuR Julius Caesar thrice re
fused the <>rown pu bliclv offered 
to him by Antony. · 

To exercise supreme authority; 
to be at the head of affairs. 

I have a large collection of 
books which I am willing to sell 
(to part with). 

,\s it is contrary to his interests 
it was to be expected that he 
would he the first to protest. 

His handwriting is illegible. 

To write a good hand. 
I cannot lilt this box alone. 

Please lend me a helping hand. 

The hands of a clock. 
Gradually. 
Manual. 

Handy, dexterous; skiJful; 
(clumsy, awkward). 

* De Afrikaanse betekenis van optillen-to steal. komt niet in 't Hollands voor. 
Wel kan "oplichten" transit. gebruikt worden-to swindle. Ren onlichter-a sharper 
a swindler. · ' 



HART. 
Hij drnagt het hart up de rechte 

pbats. 
3lijn harL klupte van angst 

(sterker is: bonsde van). 
Bitter in de mon<l maakt 't hart 

gezond. 
Zijn hart ligt hem op de tong. 
Toen ik de goede uitslag van 

het eksamen hoorde, was l1et also± 
me een pak van 't hart genomen 
werd ( een steen van 't hart ge
wenteld werd). 

Met <le hand op 't hart kan ik 
verklaren, dat ik onschuldig ben. 

Ik heb 't je zo dikwels op 't 
hart gedrukt, maar je hebt blijk
baar mijn vermaning in de wind 
geslagen. 

Ik kon 't niet over miin hart 
verkrijgen de arme man -zonder 
een aalmoes weg te zenden. 

Waar 't hart vol van is, vloeit 
de mond van over. 

Start je hart eens aan mij uit ; 
<lat zal je verlichten. 

Maak van je hart geen moord
kuil. (Start je hart eens bij 
iemand uit.) 

Uit 't oog uit 't hart. (.Aanzien 
doet gedenken.) 
• Iemand een goed (kwaad) hart 
toedragen. 

Als je mij niet een hart onder 
de riem ,gestoken hadt, zou ik de 
zaak in wanhoop hebben opgege
ven. 

Mijn vrouw zou mee in de mijn 
a:fdalen, maar toen het er op aan
kwam, zonk haar 't hart (demoed) 
in de schoenen. 

Zij leg<le zich met hart en ziel 
op de studie van de muziek toe. 

Zijn hart op iets zetten. 

Zijn hart van iets aftrekken. 

~o 

He has his heart in the right 
place (he is thoroughly upright). 

My heart beat high with anxi
ety. 

Bitter medicine is wholesome. 

He wears his heart on his sleeve. 
On hearing the good result o:f 

t.he examination I :felt as if a load 
w0re taken off my 'heart. 

I can honestly say that I am 
innocent. 

So o:ften I have impressed it 
upon you, but apparently you 
have not heeded my warning. 

I could not bring mysel:f to send 
the poor man away empty-handed. 

Out o:f the abundance of the 
heart the mouth speaketh. 

Pour out your heart to me; 
that will relieve yon. 

Do not nurse · (cherish) your 
grief. 
(Pour out your heart to someone.) 

Out o:f sight out of mind. 

To be :favourably (ill) disnosed 
towards somebody. 

H you had not encouraged me, 
I Rhould have given up the matter 
in despair. 

My wife was to go down with 
us into the mine, but when it 
came to the point her heart sank 
into her boots (her cournge failed 
her). 

She devoted herRel:f heart and 
soul to the studv of music. 

To sot one's heart upon some
thing. 

To give up, renounce some
thing. 
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Zijn hart aan iets ophalen (zie 
halen). 

Ofschoon 't hem aan het hart 
ging, moest hij toch enigcn van 
zijn klerken ontslaan. 

Zadra ik binnenkwam, vroeg 
hij mij, wat ik op 't hart had. 

Als je het hart hebt 't nog eons 
te doen, zal ik je stre.ng stra:ffen. 

Ik hoop, dat je mijn raad ter 
harte zult nemen. 

N eem zoveel vruchten als JC 
wilt, mijn jongen; 't is je van 
harte gegund. 

Van ganser harte gel uk ge
wenst met je sukses. 

Hij is een man naar mijn hart. 

In 't hartje van de winter. 
Hartige maaltijd. 
Hartige spijzen, (:flauwe). 

Ren hartige toespraak (hartig 
woordic). 

Hartelik. 
Naar hartelust. 

HEBBEN. 

To indulge in something to your 
heart's content. 

AHhoug·h he was very sorry to 
dismiss some of his clerks, he had 
to do so. 

As soon as I entered, he asked 
me what I wished to tell him. 

H you dare do it again, I shall 
punish you severely. 

I hope you will take my advice 
to heart. 

Take as much fruit as you wish, 
my boy, I don't grudge* it you. 

I cordially congratulate you on 
vour success. 
· He is a man after my own 
heart. 

In the heart of winter. 
Hearty meal. 
Tasty, well seaROned food (in

sipid). 
A stirring speech. 

Cordial, hearty. 
To one's heart's content. 

Hebben is hebben, en krijgen Possession is nine points of the 
is de kunst. law. 

HE1ER. 
Zo heer, zo lmecht. Like master like man. 

HEK. 
Het hek is van de dam. When the cat 's away, the mice 

will play. · 
HEMD. 

Het hemd is nader dan de rok. 

HEUG. 

Blood is thicker than 
(charity begins at home). 

water 

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

HO~D. 
Men moet geen Rlapende honden 

wakker maiken. 

* Misgunneu-to grudge. 

J,et sleeping dogs lie. 

** Hmrr1 en rneug betekenen beide: opge1ncktheid, lnRt, vgl: verheugd, 



Blaffende honden bijten niet. 

Met onwillige honden · is 't 
slecht hazen vangen. 

.Als men een hond wil slaan, 
kan men gemakkelik een stok vin
den. 

Toen we thuis kwamen, vonflen 
we de hond in de pot. 

-Kommandeer je hond en blaf 
zel£. 

HONG ER. 
Honger is de beste saus. (Hon

ger maakt rauwe bonen zoet). 

HOOFD. 
G loeiende kolen op iemand s 

hoofd sta.pelen. 
Toen wij binnen kwamen, nam 

de heer des huizes ons van 't 
hoofd tot de voeten op, alsof wij 
hem verdacht voorkwamen. 

De moeilikheden hebben zich 
in de laatste tijd zo opeen gesta
peld, dat y,ij mij over 't hoofd ge
groeid (ge,wassen) zijn. 

Het wordt tijd, dat de oudste 
jongens naar kostschool gaan; ze 
groeien hun moeder geheel boven 
't hoo:fd. 

Bij het korrigeren (nazien) Yan 
de drukproef heb ik verscheidene + 
fouten over 't hoofd gezien. 

Daar de direkteurs van de 
Staatsspoorwegen tot inkrimping 
van 't personeel besloten haflden, 
hing vele ambtenaren hun ont
slag als een zwaard van Damokles 
boven 't hoofd. 

Dikwels brak hij er zich 't 
hoofd over (kostte het heni veel 
hoofdbrekens), hoe hij met zijn 
groot gezin van zijn klein trakte
ment (salaris) zou rond (uit) ko
men. 
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Barking dogs seldom bite (his 
bark is worse than his bite). 

Tt is difficult to work with un
willing servants . 

.Any stick is good enough to 
beat a dog with. 

When we came homo, we found 
there was nothing left to eat. 

I am not going to be ordered 
n bout by you. 

TT unger is the best sauce. 

To heap coals ot fire on some
one's head. 

When we entered, the master of 
the house looked us up and down 
as if he suspected us. 

The difficulties have multiplied 
to 1mch a degree of late that I 
have become unable to cope with 
them (that tbey have overwhelm
ed me). 

It is time that the eldest boys 
should go to a boarding school; 
they are getting beyond their 
mother's control. 

In correcting the proofs I over
looked several mistakes. 

As the directors or the Govern
ment railways had resolved to re
duce the staff. dismissal bung 
like a sword of Damocles over the 
heads of many officials. 

Often he racked his brains in 
Clevising means as to how he 
should with his large :family and 
his small incom(' (salary) make 
both ends meet. 

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



In <leze fina11riele dep:·essie 
slageu vele handelslieclen er 
slechts met moeitc in, het hooid 
boven water te 110uden. 

Overal ou straat zag men groen
jes mensen de hoofden bij elkaar 
steken om 't grote nieuws te be
spreken. 

Na zich ge..dnrernle vij£ jaar 
staande te hebben gehouden, za
gen zich <le opstanclelingen door 
gebrek aan levensmi<ldelen en 
ammunitie gedwongen het hoo£d 
in de schoot te leggen. 

Toen de regering zijn belo£ten 
niet nakwam (niet hiel<l), stak de 
opstand alom ( OYer:;il) 't hoofd 
weer op. 

Ik was vast van plan hr~t je te 
komen vertellen, maar in de haast 
is 't mij door 't ltoo£d gegaan. 

Uit het hoo£d (van buiten) le
ren. 

Uit het hoo£<l rekenen. 
Toen ik hem 't laatst ontmoette, 

deed hij zeer vreemd; ik geloof 
niet, dat hij goed bij 't hoof<l is. 

Het is moeilik om in een irrote 
vergadPrin~ tot eensternmiglwid 
te geraken ; het is gewoon 1 ik : zo
veel hoofden, zoveel zinnen. 

Hii haalt zi<'h in 't hoofd (ver
heeklt zich), <lat hii Yeel lrnnR 
heeft henoemd te warden. 

Zijn onverwarht sukses Pn de 
vele eerbewijzen ( eerbetuigingm1 ), 
die hem ten deel vielen, hehben 
hem 't hooftl op hol* gebraC'ht. 

Ilet hoo£d bi eden aan ( zir h Yer-
zetten tegen). 

N.B.-Twee stuks vee. 
Hoofdig (koppi~. JrnlsRtarriU"). 
Hoofdige of koppige wijn. 

Hoofdelike belastin g. 

In this financial depression 
mauy businessmen surree<l only 
with grt>aL difficulty in keeping 
their heads aboye water. 

Everywhere in the street one 
saw groups of neople coming to
g-ether to discuRs the great news. 

A£ter having kept, up their 
resiRtance for five years the in
surgents were comr>ellerl to sub
mit owing to lack of victuals and 
ammunition. 

\Vhen the Government £ailed 
to keep their promises, tlH' rebel
lion broke out ugaiu everywhere. 

I really intende<l to come anrl 
tell you about it but in the hurry 
I for got all about it (never 
thought of it). 

'.L'o learn by heart. 

:J1ental arithmeti.c. 
\Vhen I saw (met) him last, he 

acted very strangely ; I believe 
he is not quite sane. 

It is difficult to arrive at a un
animous decision in a. 1 arge meet
ing- ; there are generally as many 
different opinions as there are 
people. 

Ile imagines that he stands a 
very goo<l chance of heing ap
pointed. 

His unexpected success and the 
many honoul's which were con
ferred upon him have turned his 
head. 

To resist. 

Two head or rattle. 
Obstinate, restive. 
\Vine that goes to your head, 

strong wine. 
Poll tax. 

* Een paard slaat (gaat) op hol-a horse bolts. Ilet hol, subst.-hole. 
Ilol, adj.-hollow. 
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Een voorstel bij hoo£de1ike To adopt a proposal by vote (by 
stemming ( bij akklamatie) aanne- :wclamatiouJ. 
men. 

Iloofd in vele samenstellingen. 
De hoofdzaak (hoofdzakelik, 

voorna melik). 
Hoof<lzonde ( doodzon<le). 
Hoofdstraat (-- doel). 

Hoof<lzin (bijzin). 

Hoof<lstad. 
Het hoofdkwartier. 

HOOGMOED. 
Iloogmoe<l komt voor de val. 

HOREN. 
Wie niet horen wil, moet voe

len. 

Horen en zien vergaat me. 

Ik weetniet, waar hij op 't ogen
blik is; sedert zijn vertrek heeft 
hij nooit meer iets van zich laten 
horen. 

Ben je zeker van wat je zegt, of 
heb je 't alleen van horen zeggen 
(uit de tweede hand)? 

Het gehoor (een der zintuigen). 
Het gehoor (het publiek). 
Hoorbaar. 
De hori.gen (lijfeigenen) in de 

1\fiddeleeuwen. 
Ongehoord. 
Hij hoorde de tegen hem inge

brach te beschuldiging kalm aan, 
en haalde als enig antwoord de 
schouders met minachting op. 

Ten aanhore van de ganse ver
gadering beschuldigde hij zijn 
tegenstander van verduistering 
van Staatsgelden. 

Aan wie behoort dit huis? 

Hij behoort tot de vrijmetse
laars. 

Main or principal. 
The principal thing (mainly). 

l'ar<linal sin (mortal sin). 
The principal street (--aim, ob

ject). 
Principal clause (subordinate 

clause). 
Capital. 
Ilea{l quarters. 

Pride goes before a £all. 

He who does not want to listen 
to reason mnRt stand the conse
quences. 

I am almost driven mad by all 
the noise. 

I do not know where he is at 
present ; since his denarture he 
has never written to us. 

Are you sure of what you say 
or do you only know it from hear
say? 

The hearing (one of the senses). 
The audience. 
Audible. 
The villains (serfs) m the 

middle ages. 
Unheard of, unparalleled. 
He calmly listened to the charge 

brought against him and only re
plied by contemptuously shrug
ging; his shoulders. 

In the presence of the whole 
meeting he accused his opponent 
of embezzlement. 

T'o whom does this house be
long? 

He belongs to the freemasons. 



Je behoort* (dient, moet) hem You Qught to notify him as soon 
<laarvan :.10 spoedig· mogelik keu- UH possible. 
nis te geven. ' 

Het behoort (past, voegt), dat 
jongeren eerbied voor ouderen 
hebben. 

Behoort (hoort) dit land bij de 
plaats, (boerderij), die je gekocbt 
hebt? 

Er behoort grote moed toe zo 
iets te ondernemen. 

Behoorlik** ( onbehoorlik). 
Hij ga£ al zijn onderhorig-en 

last (bevel) de volgende clag· ge
wapend te verschijnen. 

Toen wii klein ·waren, plucht 
onze zustei· onze lessen te over
horen. 

N .:B. Een gesprek toevallig 
a:fluisteren. "A:fluisteren" ullecn 
1hetekent: met opzet luisteren 
naar. 

It is proper (beeoming) that 
young people show respect to
wards their elders. 

Does this land belong to (form 
n~1rt of) the farm you bought? 

It requires a good deal of cour
age to undertake sue h a thing. 

Proper (improper). 
He ordered all his retainers to 

present themRelves armed the £al
lowing day. 

When we were small our sister 
used to hear our lessons. 

To overhear a conversation. 

Een luistervink. An eavesdropper. 
De ge>angene zal morgen ver- The priRoner will be tried to-

hoord "\"\·orden (in verhoor geno- morrow. 
men Wbrden). 

Het verhoor. 
Een verhoor ondergaan. 
Een kruisverhoor. 

Mogen onze gehe<len vcrhoord 
word en. 

HUID. 
Men moet niet de huid V"rko

pim, voor de beer geschoten is. 

HOUDEN. 
Houden van roeien. 
Zich bedaard houden. 
Zich goed (krani~) houden. 

Hij hield zich, also£ hi.i er niet,; 
van wist. · 

Zijn mond houden. 

The trial. 
To be tried, examined. 
A cross examination, cross 

questioning. 
May our prayers be heard (ans

wered). 

Do not count your chickens be
fore they are hatched. 

To like rowing. 
To keep quiet. 
To stand something well (to 

bear u n well against). 
He pretended to know nothing 

about it. 
To hold your tongue. 

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

moest. Het Imperf. moet gebrt~ikt worden, als de daarvan afhangende lnfin. in 't 
Perf. staat. 

** Behoorlik, ook :idv.-naar behoren-duly, properly. Betamelik, paRsend
proper, becominl{ (alleen als adject). 



Ieman<l de hand boven 't hoofd 
houden. 

Iemand aan 't lijntje houden. 
In toom houden. 
Ik kon mijn lachen niet hou

den (ik kon niet nalaten te 
lachen). 

J e rerlenering houdt geen steek 
(gaat niet op). 

Iemand hourlen voor ...... 

Houd je handen thuis. 
Een uit1lagencle houding aan

nemen. 
Een afwachtende honcling aan

nemen. 
De aanhouder wint. 

A.anhoudend (voortdurend, on
ophoudelik). 

Onderzoek alle dingen en be
houd 't goede. 

Behouden thuis komen. 
Behoudend ( een man van 't hr

houd). 
Iemand iets onthouden. 

lets onthouden (zich heri1mc
ren). 

Zich onthouden van. (GeheE'l
onthouders). 

Mijn oponthoud hier ter stede 
zal niet lang duren. 

Dit oponthoud kwam mij zeer 
ongelegen. 

In verhouding tot ..... . 
N aar verhouding van zijn jaron 

heeft hij veel ervaring. 

Een gespannen verhouding. 

RUIS. 
Elk huisje beeft zijn kruisje. 

I.TZER. 
Men moet 't ijzer smeden, als 't 

beet is. 

'I'o shield someone. 

'I'o keep putting oft someone. 
'I'o keep in check, to control. 
T f'.oulrl not keep from laugh

ing (I could not help laughing). 

Your argument does not hold 
goo{l (is not sound). 

To consider someone to be (to 
take ...... for). 

Hands o:ff. 
To asAume a defiant attitude. 

To await developments. 

ConAtnnt dropping wears the 
stone. By little strokes men £ell 
great oaks. 

InceAsant. 

Prove all things; hold fast that 
which is good. 

To return safe and sound. 
Conservative. 

To withholcl something from 
someone. 

'To remember. 

To abstain from. ('Teetotalers). 

My stay in this place will not 
be a long one. 

'I'bis delay greatly inf'011veni
enced me. 

In proportion to ...... 
Taking his years into consider

ation he has much exDerience 
(com;irlering his years ...... ). 

Strained relations. 

There iR a skeleton rn every 
cnpboard. 

One must strike the iron while 
it is hot; make hay while the sun 
shirnis. 
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KALF. 
De put demµen als het 

verdronken is. 
kalf Locking the stable after the 

KAM. 
Allen over een kam scheren. 

KANT. 
Kant en klaar zijn. 
't \Vas op 't kantje (ran<lje) at. 
Dat (mes) snijdt aan twee kan-

ten (fig). 
Zijn zak;en aan kant <loen. 

Zich van kant maken (zelf
moord plegen). 

KAST. 
Iemand van het kastje naar Jc 

muur sturen (van Pontius naar 
Pilatus). 

KAT. 
Om de wille van de smeer likt 

ile kat de kandeleer. 
Een kat in de zak kopen. 

KENNEN. 
Aan de vruchten kent men <le 

boom. 
Van buiten kennen (leren). 
Zijn les op zijn duimpjc keu

nen. 
Voor je die beslissen<le stap 

neemt (doet), dien je je vader er 
in te kennen. 

J e zult geen moeite hebben 
hem te vinden; hij is gemakkelik 
aan zijn rood haar te kennen. 

Ik heb vcel van je schoonbroer 
gehoord ; ik zou hem graag leren 
kennen. 

Ik ga£ hem <luidelik te kennen, 
<lat zijn bezoek mij ongelegen 
kw;~m, maar hij wilde het niet be
griJpen. 

steed is stolen. 

To treat all alike. 

To be quite ready. 
It was touch and go. 
That cuts both ways. 

To retire :from business (to sell 
out). 

To do away with oneself (to 
commit suicide). 

To send a person from pillar to 
post. · 

Many a one £or land takes a 
fool by the hand. 

To buy a pig in a poke. 

By the fruit the tree is known. 

To know (learn) by heart. 
To have one's lesson at one's 

fingers' ends. 
Before you take that decisive 

step you shoul<l lay the matter be
fore your father (consult your 
father). 

You will have no difficulty in 
finding him; he is easily known 
hv bis red hair. 
·I have heard much 0£ your 

brother-in-law; I should like to 
get to know him (to become ac· 
quainted with him). 

I clearly showed bim that his 
Yisit was inconvenient to me, but 
he would not take tho hint. 



Men moet con kenner :iiijn om de 
waarde van een schilderij to bc
palen. 

J e kun t de leiding gerust aan 
hem overlaten; hij heeft een 
goede kennis van zaken. 

Oefoning kweekt kennis. 
Hij lag twee uur buiten ken

nis (bewusteloos). 
Buiten kennis geraken (Hauw 

vallen, in zwijm vallen, bezwij
men). 

Weer tot kennis komen (bet. 
bewustzijn herkrijgen). 

Kennis geven (iemand van iets). 

Kennis nemen van iets. 

Kennis maken met iemand. 
Wij zijn oude kennisson. 
Het kenmerk. 
Kenmerken. 
Hij heeft 't kennelik niet met 

opzet gedaan. 
De zieke kon met moeite ZIJn 

begeerto kenbaar maken. 
Hij heeft schuld bekend. 
Kleur bekennen (in 't kaart

spel). 
Kleur bekennen (figuurlik ge-

bruikt ). 
Een bekentenis afl.eggen. 
Een schuldbekentenis. 
Hier zal 'hij er niet in slagen 

werk te krijgen; hij is (staat) 
hier hekend alA de bonte hond. 

Laten bekend maken (kennis 
geven). 

Wij moeten wel zijn grote ver
diensten erkennen. 

Hij heeft (zijn) ongelijk erkend. 

Na tot 't Roomse** geloof over
gegaan te zijn, werd Hendrik IV 
door de Paus als Koning van 
Frankrijk erkend. 

Une must be a connoisseur to 
determine the value of a picture. 

You can safely leave the matter 
in his hands; ho has a good busi
ness knowledge. 

Practice makes perfect. 
He was unconscious for two 

hours. 
'To become unconscious (to 

faint, to swoon). 

To regain consciousness. (To 
come to). 

To give notice to (to notify) 
somebody of something. 

To make inquiries about some-
thing. 

To make someone'sacquaintance. 
"\Ve are old acquaintances. 
The characteristic. 
To characterize. 
He has apparently not done it 

on purpose. 
The patient was scarcely able 

to make his desire known. 
He confessed. 
To follow suit. 

To show one's colours. 

To make a confession*. 
An I.0.U. 
Here he will not succeed in 

getting work; he has a bad reput
ation here. 

To notify. 

We cannot but admit his great 
merits. 

He has acknowledged that lie 
was in the wrong. 

After having embraced the 
Roman Catholic faith Henry IV 
was recognized by the Pope as 
King of France. 

-------
* 'I'he confession of faith-de geloofsbelijdenis. Een geloof belijrlen-to profess 

a faith. 
**Rooms altyd-Rooms Katholiek; RomeinR-hetgeen op 't oude Rome be· 

trekking heeft. 
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Het spijt mij te moeten zeggen, 
dat hij in 't geheel niet erkente
lik ( dankbaar) is voor <le hem be
wezen diensten. 

Erkentelikheid ( dankbaarheid). 
Het doet mij genoegen (plezier), 

<lat hij ten laatste tot erkentenis 
van zijn n:alatighei<l gekomen is. 

Ik herkende hem aan zijn gang. 
(On)herkenbaar. 
'Socrates werd door zijn tijdge-

noten miskend. . 
Men kan niet ontkennen (het 

valt niet te ontkennen), dat hij 
veel tot bevordering van de land
bouw hee£t bijgedragen. 

Een ontkennend (bevestigend) 
antwoord. 

De gemeenteraad hee£t hem een 
pensioen toegekend. 

Een kleine afdeling werd uitge-
zonden, om 't terrein te verkennen. 

Verkermers. 
Verkenningstroepen. 
Verkenningstocht. 

K'E·PER. 
lets op de keper* beschouwen. 

KEREN. 
Keren. 
Keren (water). 
Bekeren (de heidenen). 
Bekering. 
Een bekeerling. 
Na een uur gewandeld te heb

ben, keerden wij om. 
"Het kan verkeren," zegt 

Breero. 
KIE·ZHN. 

J e moet kiezen of delen. 

Het hazepad kiezen. 

KDEUREN. 
Hij kleurde (verfde) de plaat 

rood. 
Hij kleurde (kreeg een kl eur ; 

bloosde) van verlegenheid. 

I am sorry to say that he is not 
at all grateful for the services 
rendered to him. 

Gratitude. 
I am glad that he has at last 

come to acknowle<lge his neglig
ence. 

I recognized him by his gait. 
(Ir )recognizalJ:ile. 
tSocrates was misjudged by his 

con tern poraries. . 
It cannot be denied that he has 

contributed much to the promot
ing of agriculture. 

A negative (affirmative) answer. 

The f}_'own Council has granted 
(awarded) him a pension. 

A small detachment was dis-
patched to reconnoitre. 

Scouts. 
Scouting force. 
Reconnoitring expedition. 

To examine som!lthing very 
closely. 

To turn. 
To check (water). 
To convert (the heathen). 
Conversion. 
A convert. 
After having walked for an 

hour, we turned back. 
"Things may take a turn,'' says 

Breero. 

You must make up your mind, 
one way or the other. 

To take to your heels. 

He coloured (painted) the pict
ure red. 

He blushed with embarrass
ment. 

" Keper, eigenlik de ilraad van 't weefsel. 
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Kleur bekennen (in 't kaart
spel). 

Kleur bekennen (figuurlik ge
bruikt: zijn overtuiging niet un
der stoelen en banken stekon). 

Kleurlingen. 
N.B. Het Afrilrnanse: Ver

kleurmannetje (trapzoetjes) is 111 

't Hollands: kameleon. 

KLUIT. 

'l'o follow suit. 

To show one's colours (to have 
the coumge of one's convictions). 

Coloured people. 

Iemand met eon kluitie m 
riet sturen. -

't 'l'o put. someone o-ff with spem-

KNIE. 
Hij hee£t <lie taal geheel on<ler 

de knie. 

KNOL. 
Ieman<l kuollen voor eitroenen 

verkopen. 
KOE. 

Men noemt geen koe bont, of er 
is een vl'ekje ruan. 

Oude koeien uit de sloot halon. 
De koe bij do horens vatten 

(pakken). 
Over koetjes en lrnltjes praton. 
Men kan nooit weten, hoe een 

koe een haas vangt. 

KOGEL. 
De kogel is door de kerk. (De 

teerling is geworpen). 

KOK. 

ous promrnes. 

He has thoroug·hly 
t!iat language. 

mastered 

'fo make someone believe that 
Lhe moon is made of green cheese. 

There is no smoke without fire. 

To rake up old stories. 
To take the bull by the horns. 

Small t,alk. 
It's the unexpected which al

w1ays happens. 

'l'he <lecisivo step is taken. ('l'he 
die is cast). 

Het zijn niot allen koks, die The cowl does not make the 
lange rnessen drngen. (Ifot is niet friar. (All is not gold that glit-
alles gou<l, wat 1blinkt). ters). 

K0:1tB~:N. 
Wio 't eerSJt komt, (wio) 't eerst 

maalt*. 
Hoe kom je aan dit boek? 

Hij heeft onlangs een winkel 
geopend, maar hij lrnn niet. goed 
aan de ,gang komen. 

First come first served. 

Where did you get (hold of) 
this hook? 

Lately he set up in business, 
but he has not aR yet made much 
headway. 

* Nml. die wordt 't eerst geholpen met koren malen. 
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Voor de(n) <lag komeu. (tie: 
dag). 

A.ls de nou<l t~a11 de man komt, 
zal zelfs de grootste luiaar<l wel 
voor zijn brood werken. 

Hot geld, <l:at je onR zond, 
kwam ons goed te pas (te stade). 

Ik kom om je sleutel. 
Om 't leven komen ( omkomen). 
Het komt meer en rneer in 

zwang, de wink els minstens een 
midda.g per week te sluiteu. 

In de mode komen. 
Het kwam (schoot) mij plotse

ling in de gedachten (te binnen), 
<lat ik afgesproken had met hem 
te gaan roeien. 

Ik was wildvreemd in de grote 
stad en wist niet. wam· under dak 
te komen. -

Ik ben al lang bezig te deukeu 
en ik kan maar niet op zijn naam 
komen (mij zijn naam ·te binnen 
brengen). 

Het heeft ons een jaar gekost 
(gen omen), om op de hoogte ( ons 
op de hoogte te stellen) van de 
z·aken te komen. 

Iemand op de hoogto van de 
zaken brengen. 

Hij heeft met vele moeilikheden 
te kampen gehad, maar door vol
hardende vlijt is hij er ten slotte 
boven up gekomen. 

Moeilikheden te bnven komen. 
Ik kon er maar niet toe komen, 

om met mijn korrespondentie te 
be.g-innen. 

=>\.lR niet komt tot iet, dan kent 
iet zichzelven niet. 

IIet zal je duur te staan komen, 
<lat je hem beledigd hebt. 

Uw komst zal mlJ aangenaam 
ZlJn. 

A.1ankomen. 
Ik zag 't aankomen, dat nii 

voor zijn eksamen zakkrn zou. • 
Het komt er nu op aan, onze 

uiterste krachten in te spannen. 

'l'o come forth. 

If the wolf is at the door, even 
the laziest man will work for his 
living. 

'l'he money you sent us came in 
handy (stood us in good stead). 

1 have come for your key. 
To perish. 
It is becoming more an<l more 

the custom to close the shops for 
ut least one afternoon a week. 

To come into fashion. 
It suddenly occurred to me that 

I had made an appointment to go 
for a row with him. 

I was an absolute stranger in 
that large city and di<l not know 
where to find Rhelter. 

I have lbeen thinking for a long 
time and I cannot think of (recall) 
his name. 

It took us a year to become ac
quainted (to acquaint ourselves) 
with tho business. 

'l'o initiate someone into the 
business. 

He has had to contend with a 
great many rlifficulties, but owing 
tu his persevering energy success 
haR crowned his efforts at last. 

'11
0 overnome diffiPulties. 

I conl<l not bring myself to be
gin my correRpondence. 

Set a beggiar o'n horseback and 
lie will gallop. 

You will have to nay dearly for 
insulting him. 

I'll be glad if you come. 

To arrive. 
I :foresaw that he would fail in 

hiR examination. 
Now it is time to exert ourselves 

to the utmost. 
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Ik he b vergeteu hem <le bood
schap over te breugen, maar 'l 
kornt er niet op aan, ('t doet er 
niet toe), want je spreekt hem 
morgen ioch in c).k geval. 

OnbegrijpelikP.rwijze heett hij 
hoegenaamd geen ma:atregelen ge· 
nomen, maar alles op 't laatst 1a
ten aankomen. 

(.A an )komende ( aanstaan<le) 
week. 

De (aan)komst. 
Ik zag hem van uit <le verte op 

mij afkomen. 
Dit woor<l komt van het Latijn 

a£ (is van het Latijn a£geleid). 
Hij komt (sfam:t~ van een oud, 

adelik geslacht (af . 
Wij zijn er ge ukkig heel(s)

huids (zonder kleerscheuren) af
gekomen. 

\Vij kwamen er met de schrik 
af (wij kwamen met de schrik 
vrij). 

Hij is een van die mensen, die 
als klissen* aan je kleren ha.ngen; 
je kunt niet van hem ufkomen 
(hem niet kwijt raken). 

Afkomst (van personen). 
Afkomst (van zaken). 
Die gewoonte is afkomstig van 

(uit) de tijd van de l!'ranse over
heersing. 

Deze ring is van mijn bet-over
grootvader afkomstig. 

\Veet je ook, waar die boeken 
te bekornen (te krijgen) zijn? 

Ik eet nooit Yers*"· brood; 't 
bekomt me niet goed. 

Hij was zo ontdaan, dat ik hem 
een .glas water gaf, om van de 
schrik te bekomen. 

I forgot to deliver the messa,ge 
to him, but it does not matter, for 
you will see him to-morrow in any 
case. 

Strange to say, he took no 
measures whatever, but left every
thing to the last. 

Next week. 

Arrival. 
I saw him coming up to me 

from a distance. 
This word is Jeri ved from 

Latin. 
He comes of an old and noble 

family (he is descended from ... ). 
We fortunately escaped unin

jured. 

We got off with the fright. 

He is one of those people who 
stick to you like a leech; you 
cannot get rid of him 

Descent. 
Origin. 
That custom dates from the 

time of the French suvremary. 

This ring has ,been handed 
down to me from my great-<great 
grandfather. 

Do you know where these books 
are to be had ? 

I never eat fresh bread; it does 
not agree with me. 

He was so much upset tha,t I 
offered him a glass of water to 
help him to recover from the 
fright. 

* Eeu stekelig deel vau een zekere plant, dat bij aanraking aan de kleren blijft 
zitten. 

** Vers, tegenover oud (Rtale), vooral gezead van voedingsstoffen; ook 1•e1·se 
lucht (fresh air)-niouw aangevoerde lucht (lucbtverversing-ventilation). Frisse 
lucht (fresh air)-koele buitenlucht ; verfrissende dranken-refreshing drinks. 
N .B,-Refreshmen ts-verversingen. 
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Ik heb nu zolang hot sekrota
riaat waargenorneu, <lat ik er mijn 
bekornst van heh (er genoeg van 
heb). 

Men rnuet zijn beluHen nako
men. 

Het nakomen van eeu belofte 
(of van een bevel). 

De nakorneling. 
De nakomelirn:rschap. 
Kom haar niet te na ; ze is geen 

katje om zonder hau<lschoenen aan 
te µakken. 

Dat komt up hetzel£de ueer. 
Ornkomen. 
Onderkomen bij iemand. 

Het onderkomen (huisvesti.ng 
voor korte tijd). 

Ontkomen (aan). 
Ik heb de boeken nagekeken; 

alles komt uit. 
Het komt goed uit, <lat jij ook 

<laarheen gaat; we kunnen dan 
samengaan. 

Romt deze deur op de tuin uit P 

Ik kan niet met mi.in trakte-
rnent (salaris) uitkomen. 

De voorspelling kwam uit. 
Bij wie komt uw boek uit r 
Kaarslicht doet de gelaatskleur 

beter uitkornen dan elektries licht. 

Rij kwam openlik (ruiterlik) 
voor zijn politieke gezindheid uit. 

De uitkomst (tijd) zal 't lercn. 
Hij was in zulke hachclike om

standi.gheden, dat hij geen uit
kornst z1ag. 

KOOL. 
Ieman<l een kool stoven, ( een 

poets bakken ). 
De kool (plant). 
De kool ( mineraal). 

I have acted as secretary so long 
that uow I have enough of it ram 
tired of it). ' 

One must fulfil one's promises. 

The carrying out uf a promise 
(or of a command). 

'l'he descendant. 
Posterity. 
Take care that you <lo not of

fend her; she is a regular vixen. 

It comes to the same thing. 
To perish. 
To find shelter at somebody's 

house. 
'l'he shelter. 

'11
0 escape (from). 

I have examined the books; the 
accounts balance. 

It is fortunate that you 1are also 
going there; we can· then travel 
together. 

Does this door lead (open out) 
into the garden? 

'Vith my salary I cannot make 
both ends meet. 

'rhe prediction was fulfilled. 
vVho publishes your book P 
Candle-light shows off the com-

plexion much better than electric 
light. 

He frankly ( randidly) professed 
his political couvictiorni. 

Time will tell. 
Ilis situation was so critical 

that he <lid not see the way out. 

To play a trick on someone. 

Cabbage. 
Coal. 



KOP. 
Mot de kous op <le kop thuis ko

men (onverricMer zake thuis ko
men). 

KRAA:G. 
Een stuk in de kraag hebbeu. 

KRA.AIEN. 
Daar kraait geen haan uaar. 
Kind noch kraai hebben. 

KR.A.AM. 
Dat komt in mijn kraam te pas. 

(Dat is koren op mijn molen). 

To be sent away with a f:lea in 
one's ear (to come home without 
having accomplished one's ob
ject). 

To be tipsy. 

Nobody will be the wiser. 
To have neither kith nor kin. 

(Chick nor child). 

That is grist to my mill. 

LA:OHEN. 
Wie het laatst lacht, 

het best. 
lacht He who laughs last, 

best. 
laughs 

LAND. 
De oorlog word zowel te lan<l 

als ter zee gevoerd. 
Hier te lande. 
's Lands wijs, 's lands eer. 

Ik weet niet, wat ik met miJn 
zoon moet aanvangen; er is met 
hem geen land te bezeilen. 

Ik heb het land ( een hekel) aan 
hem. (Ik kan hem niet uitstaan). 

Ik heh 't land. 
Het land hebben aan iemand. 
By deze boerderij br lwren uit-

gestrekte landerijen; het land 
(kollektie! ge bruikt) is geschikt 
om allerlei soorten (van) graan te 
Yerbouwen.* 

Een kat komt altijd op zijn 
poten te land (terecht) ('belandt 
altiid op zijn poten). 

'Terstond na hun aankomRt sloe
g·en de kolonisten do hand(en) aan 
bet werk en bogonuen 't land te 
ontginnen. 

De land bou wten toonstelling. 

De landdag. 
De landgenoot (landsman). 

The war was carried ou both 
by lan<l and by sea. 

In this country. 
When you are in Rome, do as 

the Romans do. 
I <lon't know what to tlo with 

my son; he is a most intractable 
boy. 

I cannot stand him. 

I have a fit of the blues. 
To dislike someone. 
To this farm extensive fielcls 

are attached; the land is suitable 
for the cultivation of all kinds of 
grain. 

A cat always lands on its feet. 

Immediately after their arrival 
the colonists Rllt to work and com
menced to reclaim the land. 

The agricultural show ( exhibi
tion). 

The diet. 
The fellow-countryman. 

-- - ------------------- ----
* Groeien is altyd intransitief. 
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Landloper (vagebond). 
Landmeter. 
Het lan<lverraa<l (hoogverraad). 
La:ndverhuizers. 
Het buitenland (kollektief). 
Buitenlands nieuws; binnen-

lands nieuws. 
Hij woonde lange tijd buitens

lands (in den vreemde). 
De inlanders (inlands, acljekt. ), 

de inboorlingen. 
Uitheemse (inheemse) planten. 
Het vasteland, een werelddeel. 

DA.TEN. 
Ik zou hem maar laten begaan. 

Laat me met rust (vrede). 
Het •beste is hem maar te laten 

lo pen ( schieten). 
Het is genoeg; we znllen 't 

hierbij laten. 
Het is jammer; we moeten ons 

plan laten varen. 
Het leven laten. 
Laten wij (laat ons) gaan. 
Het laat zich horen. 
Ik zal me een nieuw pak laten 

maken. 
De aflaat. 

Iemand binnen laten. 
Een v1ieger oplaten. 
Iemand uitlaten. 
Hij heeft zich zeer gunstig over 

uw zoon uitgelaten. 
Ik was uitgelaten van vreugde 

( oni.retogen). 
Verlaten (trans.) 
Zich op iemand verlaten. 
N.B. Zich verlaten (a:fgeleid 

van laat). 
LEER. 

Leringeu wekken, voorbeelden 
trekken. 

Leer om leer. 

LEHST. 
Schoenmaker, hon Je bij Je 

leest. 

Vagabond, tramp. 
:Surveyor. 
'L'he high treason. 
Emigrants. 
:Foreign countries. 
Foreign news; home news. 

He lived abroa<l :f'or a long time. 

The nmtives (native, adject.) 

Exotic (native) plants. 
The Continent; a continent. 

I should let 'him go his own 
way. 

Leave me :alone (in peace). 
It is best to leave him Aeverely 

alone. 
That will do; we'll leave off 

here. 
It is a pity; we have to abandon 

our plan. 
To lose one's life. 
Let us go. 
It stands to reason. 
I shall have a new suit made. 

The indulgence (in the Roman 
ratholic Church). 

To show a person in. 
To fly a kite: 
To show a person out. 
He expressed himAel£ very :fav

ourably about your son. 
I was beside myself (elated) 

with l·oy. 
To eave (trans.). 
1To rely upon someone. 
To be late. 

Example is better than pre
cept. 

Tit for tat. 

!Shoemaker, stick to your last. 
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LEGGEN. 
Leg 't boek op <le ttdel en ze! I>ut the book on the table and 

<le vaas op de sehoorsteenmantel. (1~ut) the vase on the mantel-

De politie heeft op al zijn goe
tleren beslag gelegd. 

Vele kintleren beseffen niet g·e
noeg, dat hun ouders veel geld aan 
(voor) hun opvoeding ten koste 
leggen Cbesteden). 

Er is een nieuwe kade gebouwd, 
waar de schepen kunnen aanleg
gen. 

Een aanlegplaats. 
N.B . .Aanleg (figuurlik) hebben 

voor talen. 
Hoe heh je 't aangelegd om hem 

te overreden ? 
Een vuur (de kachel) aanleg

geri. 
lJe gemeenteraa<l heeft een stuk 

land aangekocht, m~t 't doel om 
er een park aan te leggen. 

De aanleg van een park. 
Plotseling haalde de kaffer cen 

revolver voor de(n) dag en legde 
op zijn meester aan (mikte op zijn 
meester). 

Een eksamen afteggen. 
Een eed afleggen. 
Ren belofte afleggen. 
Een gelofte aflegigen. 
Een bekentenis afteggen. 
E'en getuigenis afteggen. 

Een bezoek afleggen. 
In 't hardlopen heb ik 't van 

hem gewonnen; maar in 't wornte
len heb ik 't tegen hem afgeleg<l. 

Geld beleg1gen. 
De magistraat heeft de die£ 'n 

boete van £50 opgelegd. 
Iemand 't zwijgen opleggen. 
Hij heeft ons de som zeer dui

deli'k ui tgelegd. 
De uitleg. 

LEVEiN. 
Van de hand in de tand ]even. 
Men moet leven en laten leven. 

piece. 
The police have confiscated all 

_his property. 
.Many children do not sufficient

ly realize that their parents spend 
much money on their education. 

A new quay has been built 
where vessels can be moored. 

A landing stage ; a port. 
To have a talent (gift) for 

languages. 
How did you manage to per

suade him? 
'To make a fire (to light a fire in 

the stove). 
The town council has purehase<l. 

a piece of land with a view to lay
ing out a park. 

The laying out of a park. 
8uddenly the kafir produced a 

revolver and aimed at his master. 

'11
0 go in for an examination. 

To take an oath. 
To make a promise. 
To take a vow. 
To make a confession. 
To give evidence (to bear wit

ness). 
To pay a visit. 
In the foot race I beat him but 

in wrestling I had the worst of it 
(he got the better of me). 

To invest money. 
The magistrate imposed a fine 

of £50 on the thief. 
To silence someone. 
He has explained the sum to us 

very clearly. 
The explanation. 

To live from hand to mouth. 
Live and let live. 
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Het is een ongelukkig huwelik, 
wanneer man en vrouw leven ah; 
kat en hond. 

Wie <lan leeH, wie dan zorgt. 
(Elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen kwaad). 

Door<lat lnj op te grote voet ge
leefd heeft, zit (steekt) hij nu tot 
over de oren in schulden. 

Sommige volken leven Yan rijst 
en vruchten. 

Hij is een man, die in zijn werk 
leeft (opgaat). 

Is hij nog in leven? (leeft hij 
nog?) 

Hij is ellendig om 't leven ge
komen ( omgekomen). 

De ziekte heeft een ernstige 
wending genomen ; zijn leven 
hang1t aan een zijden draadje. 

Ilij deed een heldha£tige po
ging om de drenkelino; te re<l<len, 
maar schoot er zelf 't leven bij in. 

Hij is een waaghals van 't eer
ste water; het verwondert mij, dat 
hij er tot nu toe altijd 't leven 
heeft afgebracht (er heelhuids* is 
afgekomen). · 

Beide partijen bese£ten, dat het 
een strijd op leven en dood worden 
ZOU. 

Ik dacht, dat hij in een ander 
werelddeel rondreisde, en tlaar 
stond hij plotseling in levendo 
lijve voor mij. 

Zo'n geweldige boom heb ik nog 
van mijn leven niet gezien. 

W el heb je van ie leven ! Ik 
had nooit gedacht,' dat er zoveel 
in hem zat. 

Schilderen is mijn lust en mijn 
leven. 

Met de vakantie keerden de jon
g·ens van kostschool naar 't ouder
like huis terug- en brachten heel 
wat leven in de brouwerij. 

It is an unhappy marriage when 
husband and wife lead a cat and 
dog life. 

1Suflicient unto tho <lay is the 
evil thereof. (Leave the future to 
take care of itself). 

Owing to his having lived on 
too large a scale he is now head 
over ears in debt. 

Some nations live on rice and 
fruit. 

He is a man who is entirely 
absorbed by: his work. 

Is he still living? 

Ile perished in a miserable 
manner. 

The illness took a dangerous 
turn; his life hangs on a thread. 

He made an heroic effort to 
save the drowning man but lost 
his life in the attempt. 

He is an extremelv reckless fel
low; I wonder how he has hither
to managed to escape without in
jury (to escape uninjured). 

Both parties realised that it was 
a matter of life or death. 

I thought that he was travelling 
in another part of the world and 
behold, there he suddenly stood 
before me alive and well. 

Such a 1gigantic tree I never yet · 
saw in all my life. 

Well I never! I never thought 
that there was so much in him. 

Painting is my highest delight. 

At the be.ginning of the vaca
tion, the 'boys returned home from 
boarding-school and brought much 
life to the place (made it rather 
lively). 

* Heelhuids of heelshuids is een sterke genitiefvorm, vgl. goedsmoeds, bloots
hoofds, enz. 
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Kinderen, maakt toch niet zo'n 
leven (zo'n heidens leven, zo'n la
waai, een levc•n ahl ePn oordeel); 
}wren en zien vergaat me. 

De verschillende karakters in 
<lit boek zijn getrouw naar 't leven 
getekend. 
. Er was geen levende zirl ie 

:nen. 
Levens behoeften. (Levens be-

nodigdheden). 
Levens beschrijving. 
Een levensgroot portret. 
Levenslan.ge gevangenisstra f. 
Levendig. 

LIEGEN. 
Hij liegt, also£ bet gedrukt 

staat. 

IJIOGEN. 
Keulen ligt aan de Rijn. 

De wind gaat liggen ( steekt o-p). 
Op sterven liggen. 
N adat 't bekend .gewor<len was, 

dat hij gestolen had, he'blben al 
zijn kameraden hem links laten 
liggen. 

In deze stad liggen drie regi
menten infanterie in garnizoen. 

Het ligt aan u, <lat hij zijn be
trekking verloren hee£t. 

Het ligt (staat) geheel aan u, 0£ 
hij zijn ·betrekking verliezen zal, 
0£ niet. 

Die twee jongens kunnen nooit 
vrede houden; zij liggen n ltijd 
met elkaar over hoop. 

Een kruiser en twee pantser
schepen liggen in de haven voor 
::mker. 

N. B. Het anker lir hten. 
Van de heuvel konden we overal 

de kerktorentjes van cle omliggen
de clorpen zien. 

De sta<l is mooi gelegen. 
De ligging. 

Children, do not make so much 
noise (such a deafening noise); it 
is enough to madden anybody 
(drive anybody mad (daft). 

The vnrious characters in thiR 
book are faithfully drawn from 
life. 

No living soul was to be seen . 

X ecessaries 0£ life. 

Biography. 
A life-size portrait. 
Imprisonment for life. 
Lively. 

He is an arch-liar. 

f'ologne is situated on the 
Rhine. 

The wind goes down (rises). 
'To be dying. 
After it had become known that 

he had stolen, all his comrades 
gave him the cold shoulder. 

In this city three regiments 0£ 
infantry are quartered (stationed). 

It is your fault that he lost his 
-positio·1. 

It depends ent~rely on you 
whether he will lose his position 
or not. 

'l'hose two boys ea n never lrnPr 
the peace with onP another; the,\' 
are always quarrelling (alt logg-er
heacls). 

· A cruiser and two iron-clads 
are riding at anchor in the har
bour. 

To weigh anchor. 
From the top of the hill we 

could everywhere see the church
stee-ples of the surrounding vil
lages. 

The citv is beautifully situated. 
The situation. • 



Er is mij veel aan gelegen hem 
voor de zaak te winnen. 

Zijn bezoek kwam mij zeer (on)
gelegen. 

Een gelegenheidsgedicht. 

Bij gelegenheid van 't bezoek 
van de koning werden enkefo no
trubelen met een ridderorde ver
eerd .. 

!k hoop, dat je me hij gelegen
he1d eens komt bezoeken. 

Hij zal zeker van die goede ge
legenheid gebruik maken. 

LOOD. 
Het is lood om oud ijzer. 

De laatste loodjes* wegen het 
zwaarst. 

LOPEN. 
Zich het vuur uit de sloffen lo

pen om geld te verzamelen. 

Een schip van stapel laten lo-
pen (het schip loopt van stapel). 

Van stapel lopen (aflopen) fig. 
In 't oog lopen (vallen). ' 
Te koop lopen met zijn gevoe-

lens (zijn hart op de tong heb
ben). 

Het gerucht loopt. (Allerlei ge-
ruchten lopen er over hem). 

Dit loopt de spuigaten uit. 
Alles loopt hem tegen. 
Alles zal in de war (in 't hon

derd) lopen. 
Het gerucht verspreidde zich 

als een lopend vuurtje. 
In de lopende week. 
Ik heb al mijn tijd nodig om 

de lopende zaken af te doen. 
Een loopje met iemand nemen 

(iemand voor de gek houden). 

It is a matter 0£ great concern 
to me that he should be won for 
our cause. 

His visit was very (in)con
venient to me. 

J .. n occasional poem (written for 
a special occasion). 

On the occasion of the King's 
visit some of the prominent citiz
ens (notables) received a decora
tion. 

I hope that when you have an 
opportunity you will pay me a 
visit. 

He will certainly avail himself 
of that opportunity. 

Rix of one and half a dozen of 
the other. 

It is the last straw that breaks 
the camel's back. 

To slave away (wear oneself 
out) (spare no efforts) to collect 
funds. 

To launch a ship (the ship is 
launched). 

To turn out. 
To be conspicuous. 
To wear one's heart on one's 

sleeve. 

Rumour has it. (All kinds 0£ 
rumours are afloat about him). 

This is goin,g too :far. 
Everything goes against him. 
There will be endless confu-

srnn. 
The rumour spread like wild 

fire. 
In the current week. 
I need all my time to dispatch 

current business. 
To fool someone (to have some

one on). 

"' Eig. Rt.ukjes lood als gewicht.jes in een schaal. 
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De huur loopt de volgende 
maand a:f. 

-Wacht eveu, 't is gauw a:fgelo
pen. 

In 't afgelopen (verleden) jaar. 
De rekening 'beloopt £50 (be

draagt). 
De zaak op zijn beloop laten. 
Wij zijn ver omgelopen (wij 

hebben een grote omweg ge
maakt). 

De rekening loopt op. 
Oplopend, fig. (driftig). 
Een onloop(je) in de stad. 
Als 't getij verloopt, verzet men 

de bakens. 
Na verloop van tijd. 
Ik zal je het verloop (de toe

dracht) van de zaak meedelen. 
De ziekte moet zijn natuurlik 

verloop hebben. 
Hoog met iemand weglopen. 

r~OVEN. 

Loven (in verheven stijl). 
Na veel loven en bieden hebben 

wij <le ta£el van hem overgeno
men. 

Een veelbelovend jongmens. 
De agent beloofde de emigran

ten (landverhuizers) gouden ber
gen. 

Belo:fte maakt schuld. 
Iemand geloven. 
Ik kon mijn oren haast niet ge-

loven. 
Aan spoken gel oven. 
In iemand gel oven. 

Morgen zal die kip er aan moe
ten geloven. 

Een gelovige Mahomedaan. 
De gelovigen en ongelovigen. 

De gelofte. 
Een gelo:fte doen (afleggen). 
Bij de wedstrijcl waren gouden 

en zilveren medai11eR uitgeloofd. 

The lease expires next month. 

.Tust wait a momeut, I shall not 
be long (soon be ready). 

L,ast year. 
Tho hill amounts to £50. 

To leave the matter alone. 
We have taken a very round-

about way. 

'I'he bill mounts up. 
Quick-tempered. 
A disturbance. 
Altered cinrnmstances reqmrn 

other measures. 
After some time. 
I shall tell you how it rame 

about. · 
'The disease must run its natural 

course. 
To tl1ink very hi~hl~· of some 

one. 

To praise. 
After much bar()'ainin"' WA 

bought the table fro;. him.' 

A promiRing youth. 
The agent held out extravagant 

hopes to thr. emigrants. 

A promise is binding. 
To believe a person. 
I could scarcely believe my 

ears. 
To believe in ghosts. 

. To have confidence (to believe) 
m. someone. 

To-morrow that chicken will 'be 
killed. 

A goorl Mahomedan. 
The believers and unbelievers 

(infidels). 
A vow. 
To take a vow. 
In the com petition gold and 

silver medals were offered as 
prizes. 



Zij zijn verloofd (geengageerd). 
De verloving· ('t engagement). 
De verloofde. 
Mot je verlof, ik geloof, dat jo 

ji> vergrnt. 
Ilk heb (voor) drie maanden ver

lof. 
MA.KEN. 

Ho~ ma:ak je het? (Hoe vaar 
je?, hoe gaat 't ?) 

Maak wat aan; we moeten 
gauw gaan, anders missen wij de 
trein. 

Elke morgen maakt (legt) ue 
meid de kachel in mijn studeer
kamer aan. 

Ver£ aanmaken ( aanmengen). 
Maak eerst je thema af, dan 

mag je uitga;an. 
De inwoners werden tot de laat

ste man a'fgemaakt (over de kling 
gejaagd). 

De rechter kon niet uitmaken, 
wie de schU:ldige was. 

Het maakt niets uit, (bet doet 
er niet toe), wie 't doet, als 't 
maar gedaan wordt. 

Wil je de vlekken uit mijn jas 
maken? 

De koning en de ministers 
maken de regering van h et land 
uit. 

Wij maakten hem openlik voor 
een die£ uit en hij ontkende het 
niet. 

Zijn verhaal vermaakte ons zo 
zeer, dat wij ons bijna ziek lach
ten. 

Het pak moet vermaakt worden 
voor ik 't dragen kan. 

Mijn oom heeft mij in zijn tes
tament een groot legaat ver
maakt. 

Daar jij 't btiek hebt wegge
maakt, moet je 't ook weer opzoe
ken. 
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They are betrothed (engaged). 
The betrothal (engagement). 
The fiancee (betrothed). 
With your permission be it 

said, I think you are mistaken. 
I have three months furlough 

(leave of absence). 

Ilow do you do ? (How are 
you?) 

Hurry up (make haste), we 
must leave soon, otherwise we 
:;;hall miss the train. 

Every morning the servant 
lights the fire in my study. 

To mix paint. 
First finish your exercise, then 

you may go out. 
'l'he inhabitants were killed to 

a man (were put to the sword). 

The judge could not make out 
who was the culprit. 

It does not matter who does it, 
if only it is done (provided that ... 
... ) . 

Will you take the stains out of 
my coat? 

'rhe King and the ministers 
form the government of the coun
try. 

We publicly called him a thief 
and he did not deny it. 

His story amused us so much 
that we almost died with laugh
ter (split our sides with laughter). 

'The suit has to be altered be
fore I can wear it. 

My uncle has left me a large 
legacy in his will. 

As you have lost (mislaid) the 
book, you must also find it again. 

De patient moest worden weg- In order to enable the patient 
gemaakt om de operatie te kunnen to stand the operation, a narcotic 
doorstaan. had to be administered to him. 



MAL. 
Oucl mal gaat bovenal. 

MARKT. 
Van alle markten thuis z1Jn. 

METTEN. 
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A .fool at sixty is a fool indeed. 
(There is no fool like an old :fool). 

To be an all-round man. 

Korte metten* (wetten) met To summarily deal with -some-
iemand maken. one. 

MOND. 
Beter hard geblazen Jan de 

monn gebrand. 
Hou je mond ! 
N eem je voor een woordewissc

ling met hem in acht; hij is niet 
op zijn mondje gevallen. 

Hij wilile ans wijs maken, dat 
het sukses alleen aan hem te dan
ken was, maar wij snorrden hem 
gauw tle mond . 

. J e moet hem niet in je vertrou
wen nemen, want hij praat altijd 
zijn mond ( neus) voorbij. 

Het was een zeer geheimzinni.!4e 
zaak, ieder had er ne mond vol 
van. 

Toen de .iongens op heter daad 
betrapt wernen, en door de politie
agent ondervraagd, stonnen zij 
met de mond vol tanden. 

W aar 't hart vol van is, loopt 
de mond van over. 

De morgenstond heeft gou<l in 
dn mond. . 

ne kooneratie-verenigingen ne
men de kleine winkeliers 't brood 
uit de mond. 

Wat mij ergerde, was, dat hij 
zijn patroon :altijd naar de mond 
praatte (naar d.e ogen zag; flik
flooide). 

Prevention is 'better than cure. 

Hold your tongue ! 
Be careful not to argue with 

him; he h:as a sharp tongue. 

He wanted to make us believe 
that the success was solely due to 
him, hut we soon silrnced him. 

You must not take him into 
your confidence 'because he blurts 
out everything (because he always 
lets the cat out of the bag). 

It was a very mysterious affair, 
it was the talk of the town. 

When the boys were caught in 
tho very act and were questioned 
hy the policeman, thev stood. 
dumb-founded. 

Out of the abundance of the 
heart the mouth speaketh. 

Early to bed. and early to rise, 
makes a man healthy, wealthy 
and wise . 

The co-operative societies take 
tho 'bread out or the mouth of the 
retail merchants. 

What annoyed me, was that he 
was so obsequious toward,s his 
employer (soft-soaped his em
ployer). 

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



Iemand honi;g om de mond sme
ren (pluimstrijken). 

Mondeling (schriftelik) eksa-
men. 

Mondelinge overlevering. 
Mondig (onmondig). 
Mondigheid ( onmondigheid). 

MORIA.AN. 

To flatter someone. 

Oral (written) examination. 

Oral tradition. 
Of a.ge (minor). 
Majority (minority). 

Het is de iMoriaan gewassen. It is (like) washing a black
(Het is boter aan de galg ge- amoor white. (It is laLour lost). 
smeerd; het is verloren moeite). 

MOSTERD. 
Je aanbod komt te laat; 't is 

mosterd na de maaltijd. 

MOUW. 
Hij kent veel a;anhalingen uit 

de klassieke schrijvers; in zijn 
redevoeringen schudt hij ze zo 
maar uit de mouw. 

Iemand iets op de mouw spel
den (iemand iets wijs makeu). 

De handen uit de mouw steken. 

Hij heeft ze achter de mouw. 
Wij zullen er wel een mouw 

aan (weten te) passen. 

NEMEN. 
N eem me niet kwalik, ik ben 

't niet met u eens. 
Hij heeft 't kwalik geuomen, 

dat ik hem niet uitgenodigd had. 
N eem 't mij niet kwalik, ik heh 

er geen sch uld aan. 
Om het gedaan te krijgen, 

moeten wij iemand van invloed in 
de(n) arm nemen. 

Ik heh op mij genomen de zaak 
aan de aanwezige leden in de ver
gadering uit te leggen. 

In de omgang met mensen moet 
men weten te geven en te nemen. 

De meester heeft de jongen over 
zijn luiheid en nalatigheid onder 
handen genomen (de les gelezen). 

Your offer co rues too late; it 
comes like mustard alter meat. 

He knows many riuotatiuns from 
the classical authors; in his 
speeehes they naturally rise to his 
lips. 

To make someone believe some
thing. 

To put one's shoulder to the 
wheel. 

He is not to Le trusted. 
\Ve shall arrange it (fix it up) 

somehow or other. 

Pardon me, I do not agree with 
you. 

Ho took it amiss that I ha<l not 
invited him. 

Do not blame me, it is not my 
fault. 

To carry it through we must 
sef'ure the support of an influent
ial man. 

I undertook to explain the mat
ter in the meeting to the mem berF 
present. 

In social intercourse (in associ
ating with people) one must 
kuow how to give ancl take. 

The teacher has taken the boy 
to task for his laziness and neglig
ence. 
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Bij 't uitbreken van de Franse 
Revolutie namen vele Fmnse ede-
len de wijk (weken ...... uit). 

N.B. De uitgewekenen. 
De wijkplaats. 
De vlucht nemen. 
(Zijn) intrek nemen bij iemand. 
Met deze uitleg neem ik geen 

genoegen. 
Ren les tor h:arte nemen. 
Te baat nernen (transit.). 
.Zich in acht nemen. 
Zich in acht nemen voor 

iemand. 
Een voorschri£t in acht nemen 

( opvolgen). 
Ik z.al uw voorstel in ovenve

grng nemen. 

Indien je ons eenvoudig maal 
·voor lief wilt nemen, zul je me 
genoegen doen, als je bij ons blijtt 
eten. 

De kamers, die wij gehuur~ 
hebben, zien er niet zo erg mom 
uit, ma.ar wij ncmen 't zo nauw 
niet (het steekt ons zo nauw niet). 

Op sleeptouw nemen ( een schip, 
ook fig.) 

.A.annemen. 
~\.annemen (van nieuwe lidma

ten in een kerkgenootschap). 
Aanneming. 
.A.an welke aannemer is 't werk 

f:\'egund? 
Een kind aannemen. 
lets van iemand afnemen. 

De tafel afnemen (de tafel dek
ken ). 

W anneer wordt 't eksamen af
genomcn ?* 

.At the outbreak of the French 
lfovolution many French nobles 
took refuge a broad. 

'l'he refugees. 
The place of refuge. 
To take (to) flight. 
To put up at someone's house. 
ThiR explanation does not satis-

iy me. 
To take a lesson to heart. 
'l'o avail onesel:f. of ...... 
To take care of oneseli . 
To be on one's guard against 

someone. 
To obRerve a precept. 

I shall take your proposal into 
consideration. (I shall consider 
. ..... ) . 

N.B. H you take his age into 
consideration, he has .managed 
very well. .A.ls je zijn leeftijd in 
aanmerking neemt, heeft hij 't er 
goed afgebracht. 

If you will put up with our 
frugal meal, I shall be glad if 
you will stay and have dinner 
with us. 

'l'he rooms we engaiged are not 
particularly fine, but we are not 
hard to please (we are not so 
very p:articul ar). 

'T'o take in tow (to tow); (a 
ship; also fig.) 

To acrept . 
To confirm. 

Confirm a ti on . 
Which contractor's tender has 

been accepted ? 
To adopt a child. 
To take away something from 

someone. 
To dear the table (to lay the 

table). 
When will the examination 

be held? 

* Een eksamen afleggen-to go in for an examination (zie: afleggen). 



Iemand de(n) eed afnemen. 
Hij is een man om je hoed voor 

a£ te nemen. 
Door 't energiek optreden van 

de Inspekteur van Gezondheid is 
de st.er£te sterk a£genomen. 

A£name ( vraa;g naar handels
artikelen). 

Er is geen a£name voor (vraag 
naar) deze artikelen. 

De teleurstellingen, die ik vroe
ger ondervonden heb, benernen 
me alle lust (om) het nog eens te 
beproeven. 

"Als ik u was," hernam (her
vatte) hij, "zou ik 't niet Joen, 
maar mij ·bij mijn eigen zaken be
palen." 

Een stad innemen. 
Veel plaats innemen (beslaan). 
Iemand voor zich innemen. 

Iemand tegen zich innemen. 

Een innemend gel a at ( ui terlik). 

Ik ben zeer met mijn nieuwe 
sekretaris ingenomen. 

Met zichzel£ ingenomen; zelf
ingenomenheid. 

V ooringenomen zijn voor 
iemand (tegen iomand). 

Iemand iets ontnemen (afne
mon). 

't Was zeer edelmoedig yan .ie 
om, toen men mij besdrnldigde, 
het voor mij op te nemen, maar 
anders hen ik mans genoeg om 
mijzel£ te verdedigen. 

WiJ hebben een landmeter ge
vraagd om dat weiland op te 11e
men (op te meten). 

Iemand van 't hoo£d tot de voe
ten opnemen ( zie : hoofd). 

Bij die gelegenheid he'b ik horn 
duchtig (geducht) de waarheid 
gezegd; tot mijn verwondering 
nam hij 't goed op. 

'l'o swear in someone. 
II e is a Il'.}an to be greatly res

pected. 
Through the energetic action 0£ 

the medical officer of health the 
death-rate (mortality) has con
siderably decreased. 

Sale (demand for). 

TheRe articles Jo not ·sell. 

The <lisappointments which I 
formerly expflrieneed rob me of 
all desire to try it once more. 

"I£ I were you," he resumed, 
"I should not do it, hut should 
confine myself to looking after 
my own affairs." 

To capture a city. 
To occupy much room. 
To win someone's heart (to gain 

the sympathy of...). 
To estrange someone (alienate 

his sympathy). 
A prepossessing face (appear

ance). 
I am very well pleased with my 

n cw secretary. 
Self-complacent; sel£-complac

oncv. 
To be partial to ...... (to be pre

judicwl agairn~t someone). 
To take something away from 

someone. 
It waR very generous of you to 

take up the cudgels on my be
half when I waR accused, but I 
am quite capable of fightin.g my 
own battles. 

We engaged a surveyor to sur
vey those meadows. 

To scrutini:r.e someone (to look 
a person up .and down). 

On thnt occasion I told him 
very plainly what ~ thought c:r 
him; to my surpnse he took it 
very well. j 



J e artikel is veel te t>e herp ; ik 
denk niet, dat rle redaikteur het 
zal opnemen ( aannemen). 

Om zekere verbeteringen op 
mijn plaats te kunnen aanbren
gen, heb ik een grote som geld(s) 
tegen hoge rente moeten opne
men. 

Geld opnemen on een plaats. 
(Een hypotheek op een plaats ne
men). 

U itnemend (adjekt.), uitste
kend, uitmuntend, voortre:ffelik. 

Ik heb van 'hetrouwbare zijde 
(bron) vernomen, <lat 't parlemeut 
ontbon<len zal worden. 

NERING. 
Detering naar de nering zetten. 

Zijn nering aan lrnnt doen. 
De neringdoenden ( winkeliers). 

NET. 
Achter het net vissen. 

NEU:S. 
Wie zijn neus schen<lt, schendt 

zijn aangezicht. 
Hij is .geen knip voor zijn neus 

waard. 
Hij ziet niet verder dan zijn 

neus lang is. 
Zijn neus in de wind (lucht) 

steken. 
Lelik op zijn neus kij1ken. 
Zijn neus ergens voor 01>halen 

( optrekken). 
Zijn neus overal insteken. 

Zijn neus ( mond) voorbij pra
ten. 

Wie het onderste uit de kan wil 
hebben, (die) valt 't lid op <le 
neus. 

Iemand een pin (pen) op de 
neus (iemand op zijn nummer) 
zetten. 

Your article is much too 
trenclrn.nt, I do not think the 
editor will accept it. 

In order to effect certain im
provements on my farm I have 
had to borrow a large sum of 
money at a high interest. ·~ 

To raise money on (the security 
of) a farm. (To mortgage a farm). 

Excellent. 

I have it on good authoritv that 
parliament will be dissolved. 

To cut one's coat according to 
one's cloth. 

To retire from business. 
The shopkeepers. 

To he (come) too late m the 
field. 

It is an ill bird that :fouls his 
own nest. 

He is not worth a straw(rap). 

He cannot see any further 
than his nose. 

To give oneself airs. 

To be greatly disappointed. 
To turn up one's nose at some

thing. 
'110 poke one's nose into every

thing. 
To let the cat out of the bag (to 

give the whole show away) .. 
Much would have more and lost 

all. (Grasp all, lose all). 

To rebuke someone (to take 
someone down a peg or two; to 
make someone find. his level). 



.@ 
Iemand iets onder de neus wrij

ven. 
lemand 1bii de nous hebben. 
lets in <l~ neus (in de gaten) 

krijgen, (lout ruiken; de lucht 
van iets krijgen). 
_,,,,.Met zijn neus in de boter val
len. 

lets bij zijn neus langs zeggen. 
J e hoeft tegen de mediese keu

riug niet op te zien; 't is maar 
een wassen neus. 

Het neusje van de zalm. 
lemand iets door de neus boreu. 

Een wij sneus ( een betweter). 
Neuswijs (verwaand, pedant). 
Een wipneus. 

NlEUW. 
Nieuwe bezems vegen schoon. 
Het zal me Qienieuwen (verwou

deren) (ik 'hen benieuwd), of hij 
komen zal. 

NOOD. 
~ ood breekt wet( ten). 

N ood leert" bidden. 

To rub it in. 

'l'o lead someone by the nose. 
'l'o smell a rat, (to get wind of 

something). 

To come at pudding-time (just 
in time to share the good things). 

To remark casually. 
You need not 'be afraid of the 

medical examination; it is only a 
sham (a pure formality, a make
believe). 

The choice bit. 
To cheat someone out of some-

thing. 
A wiseacre. 
Conceited. 
A snub-nose. 

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

Necessity knows no law. 
Necessity is the mother of m -

vention. 
~an de nood een deugd maken. To make a virtue of necessity. 

1 ~de nood leert men zijn vrien- A :friend in need is a friend in-
. c:ten kennen. deed. 
_.-t\_ls de nood aan de man komt, H the worst comes to the worst, 

' ~al hij wel moeten werkeiil [1e will have to set to woi!J 
-A.ls de nood het hoog"'St' is, is It is darkest just before dawn. 

vaak de redding nabij. 
lets van node hebben (iets no

di'g hebben). 
lk helb het node gedaan (zeer 

tegen mijn zin ; tegen heug en 
meug). 

Desnoods. 
OOG. 

.-Ilet oog van de meester maakt 
paard vet. 

To need (be in need of) some
thing. 

l did it very reluctantly (very 
much against my wish). 

If need be, if necessary. 
o'» 1"\..(.,.v.rd/.. 

H you want a thing ~ do 
it yourseH*. 

* Vgl. J,ongfellow: "If yon wish a thing to be well <lone, 
You must do it yourself, you must not leave it to others." 

(The Courtship of Miles Standish.) 
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Uit 't uog, uit 't hart. (Aanzien 
duet gedcnken). 

0Qg om oog, tand om tand. 

't Oog hebben op iets. 

Ieman<l naar de ogen zien. 

~ ij moeten de zaak on<ler vier 
ogen behandelen. 

lets flink onder de ogen zien. 
De splinter in 't oog van een 

u?-<ler en niet de bulk in eigen oog 
zien. 

Zodra ik hem in 't oog kreeg, 
ging ik naar hem toe (op hem af). 

Iemand uit 't oog verliezen. 
Overal hield de politie hem in 

't oog. 
Met 't oog op onze aanstaande 

verhuizing kunnen wij nog niets 
beslissen. 

Ik heb een bctrekking voor 
mijn zoon op 't oog. 

Toen de schellen hem van de 
ogen vielen, was de ontgpocheling 
zeer pijnlik. 

Laat de kinderen met ons mee
gaan; wij zullen een oog(je) in 't 
zeil houden. 

Bij 't beoordelen van hem moet 
je wel in 't oog houden, <lat hij in 
zijn jeugd verwaarloosd is. 

In mijn ogen he'b je .gelijk. 
Het v:alt zeer in 't oog. (Het 

valt zeer op ; het is zeer in 't oog 
vallend, opvallend). 

Out of sight out of mind. 

An eye for an eye, a tooth Ioif 
a tooth. 

To have one's eye on something 
(to aim at). 

To flatter (to toady to) some
one. 

-we must discuss the matter be
tween ourselves. 

To face a tliing 1bra vely. 
To see the mote in someone 

else's eye and not the 1heam rn 
one's own. 

As soon as I caught sight of 
him I went up to him. 

To lose sight of someone. 
Everywhere the police shadow

ed him (kept an eye on him). 
In view of the fact that we shall 

soon move, we cannot decide any· 
thing as yet. 

. I have a situation in view for 
my son. 

When the scales fell from his 
eves, the disillusion was very 
painful. 

Let the children go with us; 
we shall keep a watchful eye on 
them. 

In judging him you should keep 
(bear) in mind that he was neg
lected in his youth. 

In my opinion you are right. 
It is conspicuous. 

Het loopt in 't oog (is in 't oog It strikes everybody. 
lo pend). ;;-:; 
~k zag het met lede* ogen aan, I was trievJld_jQ_ sM_~w he 
[hoetiij zijllgaven misbruik@ - miimsed is talent_§] 

.J e kunt mij g-een rad voor de You cannot t brow dust into my 
ogcn draaien (mij niet misleiden). eyes (cannot mislead me). 
~ngelands macht was Napoleon England's power was an~ 
een doorn in 't oo& sore to Napoleon. 

J e moet m'aar cen oogje toe-~u should connive (wink) at 
doen ( wat door {le vingers zien); it. 
vgl. boned.en: oogluikend. 

* Afgeleid van: leed (sorrow). 
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Gee£ uw ogeu goeJ de kost en 
~ie, wat er in de wereld te koop is. 

Vader 11al grote ogen opzetten, 
1ls hij hoort, dat je de prijs ge
wonnen hebt. 

Een open oog hebb~u voor 't 
'chone in de natuur. 

In het land der blinJen is Een
oog koning. 
..,...;rets oogluikend toelaten. 

IIet oogmerk (de bedoeling). 
Bij de eerste oogopslag zag ik, 

Jat hij zwaar ziek was. 
Als je het uit dit oogpunt be

schouwt, vind ik, dat je gelijk 
hebt. 

Ogenschijulik (klaarblijkelik). 
lets in ogenschouw nemen. 

OOR. 
~lcine potjes hebben grote 
oren (fig.). 

Ik helb hem ons voorstel ge
daan, maiar hij heeft er geen oren 
naar. . 

Dat is interessant; vertel ver
der, ik ben geheel (en al) oor. 

Hoe men hem ook vcrmaant, 't 
is all es in de win<l gepraat; 't 
gaat bij hem 't ene oor in, 't 
andere uit. 

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

J e 11ult voor dove oren preken. 

Het is mij ter ore gekomen, dat 
u een paard wil kopen. 

Toen ik vernam, dat je een huis 
nodig hadt, knoopte ik 't in mijn 
oor om 't je te laten weten, 11odra 
ik hoorde, dat er een leeg stond. 

Zodria de kinderen hun ouders 
over een reisje hoorden spreken, 
spitsten zij de oren. 

Hij zit tot over de oren in de 
schuld. 

r se your eyes well and pay at
tention to what is going on in the 
world. 

Father will be quite surprised 
when he hears that you won the 
prize. 

T·o have an eye for the beauti
ful in nature. 

In the land of the blind the one-
eyed is king. 

To connive at . 
'l'he purpose, aim. 
At a •glance I saw that he was 

seriously ill. 
H you consider it from this 

point of view, I think you are 
light. 

Apparently (evidently). 
'l'o observe, to view something. 

1Little pitchers have long ears. 

I l~ave submitted our proposal 
to him but he will not listen to it 
(is not disposed to entertain it). 

That is interestinis; go on with 
your story, I am all ears. 
· However much you admonish 
him, it is all thrown to the winds; 
he forgets it as soon as he hears 
it (it goes in at one ear and out at 
the other). 

You had better not ask your 
father; he will not listen to any
thing of the kind. 

Your words will fall upon deaf 
ears. 

·I heard that you want to buy a 
horse. 

When I learnt' that you needed 
a house, I took note of it in order 
to let you know as soon as I heard 
of one being empty. 

As soon as the children hear<l 
their parents talk about a little 
trip, they pricked up their ears. 

He is head over ears in debt. 
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Hij is tot over de oren verlie£d. 
Ik heh niet aan ziin boze m

blazingen bet oor geleend. 
Een pot met twee oren (hand

vatten). 
..,..,Led1gheid is des duivels oor

~kussen. 

Een oorveeg ( oorvijg). 
Temand een oorveeg geven. 
Toen wij de kinderkamer nader-

den, kwam ons een oorverdovend 
geraas tegemoet. 

Hij zette een gezicbt als 'n oor
wurm ( oorworm). 

OORDEEL. 
Hij wei.gerde zijn oordeel over 

de zaak te geven (uit te spreken). 
Hij is een man van b elder oor

deel over de meest verschillende 
( meest uiteenlopende) zaken. 

Het laatste oordeel (de dag des 
oordeels). 

Je 1hent te baastig met (in) 't 
vellen van een oordeel ( oordelen 
over iets, 0£ iets beoordelen). 

Een oordee] velling. 
Het vooroordeel ; bevooroor

deeld zijn. 

OOST. 
~ost, West, thuis best. 

' . . 
- OOT.TE. 

He is head over ears in love. 
I did not listen to his evil sug

gestions. 
A pot with two handles. 

1Satan always finds some mis
chief still for idle hands to do ; 
idleness is the mother 0£ all vices. 

A box on the ear. 
110 box someone's ears. 
As we approached the nursery 

we heard a deafening noise. 

He looked as cross as two sticks. 

He re£used to give his opnnon 
on the matter. 

Ile is a man 0£ sound judgment 
on the most varied questions. 

The Day o:f Judgment. 

You are too rash in your judg
ments (to judge 0£ something). 

A judgment, an opinion. 
The prejudice; to be prejudiced. 

East or ·west, home is best; 
there is no place like home. 

The Baltic ,Sea.. J 

~e oude heer werdl£oor-f,le kin- The old gentleman was 
de1~lif211 't ootje* genuwmi l:r tus- fun\2_£ by the childreEJ 
sen g'enomei1. 

made 

OOTMOE,D. 
Ootmoed (demoed) is een 

Kristelike deugden. 
Ootmoedi:g (demoedig). 

der Humility is one of the Christian 
virtues. 

Humble-minded. 

* F.ig: een kleine O, een kleine kring. 
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PAARD. 
,,,., Men moet een gegeven paard 
niet in de bek zien. 

Te paard rij<len. 
Paard rijden. 
N.B. To-drive : rijden (in een 

wagen). --
De paarden, die de haver ver

dienen, krijgen ze niet. 
,,,, Iemand over 't paard tillen. 
-De paarden achter de wagen 
spannen. 

Ik heb een lange wandeling ge
maakt en heb een honger als een 
paard ( wol£). 

Een hobbelpaard (speelgoed 
voor kinderen). 

Een stokpaardje (lie£hebberij). 
Paardefokkerij (paardestoete

rij). 
Een machine van 100 paarde-

kracht. 
Paardemarkt. 
Het paardespel. 
Het paardevolk (de kavallerie). 
De (paarde) wedrennen. 

PARTIJ. 
Politieke partijen. 
Party kieze;n voor iemand. 

(Iemands partij opnemen). 
Ik zou maar de wijste partij 

kiezen en zwijgen. -
Ik lben er zeker van, dat hij 

van die omstandigheden partij zal 
trekken (met die omstandigheden 
zijn voordeel zal doen). 

Zij zal later wel erven ; zij is 
een goede partij. 

Een partij geven. 
-·Een buitenpartij. 

(On)partijdig; een partijgan
ger. 

PASSEN. 
Die handschoenen passen je uit

stekend. 
Wie de schoen past, trekke hem 

aan. 

Do not look a gi£t horse in the 
mouth. 

To ride (on horseback). 
To go in for riding. 

One beats the bush and another 
catches the ·bird. 

To make too much 0£ a person. 
To put the cart be£ore the horse. 

I went £or a long walk and am 
as hungry as a hunter. 

A rocking horse (plaything for 
children). 

A :fad (.a hobby). 
Stud. 

A machine 0£ 100 horsepower. 

Horse fair. 
The circus. 
Cavalry. 
The steeple chase, races. 

Political parties. 
To side with a person. (To take 

someone's part). 
The wisest thing £or you to do 

is to keep silent. 
I am certain that he will take 

advantage 0£ those circumstances. 

She will be an heiress some day, 
she is a good match. 

To give a party. 
A picnic. 
(Im)partial; a partisan. 

Those gloves fit you excellently. 

Those whom the cap fits, may 
wear it. 



62 

Die mensen passen niet bij el
kaar. 

Het past je niet zo te spreken. 

Als je niet op je tellen past, 
zul je achterblijven. 

Kleren aanpassen. 
On passelik ( misselik). 
Pas op, dat je niet valt. 

Zieken oppassen ( verplegen). 
Vroeger was hij aan de drank, 

maar nu past hij goed op. 
Een oppassend werkman (jong

mens). 
De pas. 

Ilet komt niet te pas (het geeft 
geen pas), <lat jonge mensen blij
ven zitten, als ouderen geen stoel 
hehben. 

In dat spoorwegongeluk ben ik 
lelik te pas gekomen, maar 't had 
erger kunnen zijn. 

Als kinderen een nieuw woord 
geleerd hebben, brengen ?:ij 't 
dikwels te pas en te onpas te 
berde. 

Toen de vijanden wilden vluch
ten, bemerkten zij, <lat hun de pa'l 
was afgesneden. 

PEK. 

Those people do not suit each 
other. 

It does not behove you to speak 
like that. 

If you do not mind your p's 
and q's, you will be left behind. 

'l'o fit on clothes. 
Sick, nauseous. 
Look out (taike care) that you 

do not fall. 
To nurse the sick. 
Formerly he was addicted to 

drink, but now he is quite steady. 
A steady workman (young 

man). 
The step; the mountain nass; 

the passport. 
It is not ·becoming that young 

people should remain seated when 
their elders have no seat. 

I was severely injured in that 
mil way accident 1but it might have 
been worse. 

When children ·have learnt a 
new word they will often apply. it 
in season and out of season (m
discriminately). 

When the enemy wanted to take 
flight they perceived that their 
retreat had :been cut off. 

/W',ie met pek (pik) om~aat, He that touches pitch shall ·be 
wordt er mee ·hesmet. defiled. ("Bvil communications 

PLAAT. 
;?De plaat poetsen. 

PLFJGEN. 
/'[k plee~g (imped. : ik placht'\ 't 
te doen. 
,;-Ik pleeg (pleegde, helb •gepleegd) 

'een misdaad. 
Iemand raadplegen. 
Zieken verplegen. 
Ziekeverpleegster. 

corrupt good manners). 

'To decamp. 

I am accustomed to do it. 

I commit a crime. 

'I'o consult someone. 
'I'o nurse the sick. 
Nurse. 



PLUIM. 
Een pluimpje krijgen. 
Iemand pluimstrijken. 

POT. 

63 

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

PRINS . 

To be praised. 
To flatter someone. 

The pot cn.lls the kettle black. 

To shelve a proposal. 

./Van de prins geen kwaad we- To be as innocent as a baby. 
~en. (To be innocent o-f' the chnrge). 

RADEN. 
Ik raad je (aan) zijn aanhod 

aan te nemen. 
,;iRaad eens, wie het rnij meege

lfeeld hee£t ? 
De kinderen gaveu mij een 

raadsel. op; ik raadde er lang 
naa.r, maar kon het niet oplossen. 

I advise you to accept his offer -

.Tust 1.!;UeRR who told (it to) me? 

The children asked me a riddle; 
I guessed at it for a long time. 
but I could not solye it. 

The riddle; mysterious. Het raadsel; .raadselacbtig ( .g'e
heimzinnig). 
~oede raad is duur. It is a pe1'.Elexin"' dilemma. 
~ fr1J heeft ons metr1rm:l-e:rnhmd · ·fie asim;fe{l us ~y word and 

ter zijde gestaan ('bijgcstaan). <leed. 
Hij wect overal raa<l op ( voor). He alwnys knows a way out ( o-f' 

~mt tijd, komt raad. 

Wij zijn teneinde raad (weten 
geen raad). 

Hij weet geen raad met zijn 
geld. 

lYi.et iemand te rade gaan 
(iemand ra.adplegen; iemands 
raa<l inwinnen). 

Radeloos zijn. 
Raadsman; raadzaam. 
A:anraden. 
Ik beb hem a£geraden aandelen 

te kopen (nemen). 
Ik moet me nog eens beraden, 

voor ik je definitie£ antwoord gee£. 

Vastberaden. 

the difficulty); he is very re
sourceful. 

Leave the £uture to take care 
o-f' itself. 

We are at our wits' end. 

He does not know what to do 
with his money. 

To 'consult someone. 

To be in despair. 
Adviser; advisa1ble. 
To advise. 
I dissuaded him from .buying 

(taking) shares. 
I want to consider the matter 

once more before giving you a 
definite answer. 

Determined. reRolnti~-
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Hij zal ons voorstel in heraad 
nemen. 

Over iets met iemanJ hemad-
slagen. 

Beraadslaging. 
Ontraden, afraden. 
Verraden; het verraad. 
Land-(Hoog )-verraad. 
Verrader, verraJerlik. 

RA.KEN. 
Dat raakt je niet. (Dat gaat je· 

niet aan ; rlaarmee he1b je niets t<' 
maken). 

Dat raakt mtJn koude kleren 
niet. 

G w reJenering raakt ]rnnt noch 
wal (:mijdt geen hout). 

Hij i::; z!'er licht geraakt; hij 
neemt alles kwalik (verkeerd op). 

De wagen (ge)raakte in de mad
der vast. 

Bij die onenlike hesrlrnl<ligin.·~ 
(ge)raakte hij van zijn stuk (raak
te hij de kluts kwijt). 

Mijn sigaren raken on. 

De legern (ge)raakten shags. 
Mijn meR i::; wek rveraakt (i.k 

hen mijn mes kwijt geraakt). 
Die opmerking was raa]c 
De kogel !l,'ing mij rakelingR 

voorbij. 

.n.anraken. 
Ik •hen nooit met hem in aan

raking gekomen. 
Wij hebben· niet vele nunten 

van aanraking (te samen); wij 
hebben niet vecl gemeen. 

RRGE~. 

Ile will consider our proposal. 

'l.10 discuss something 
someone. 

Discussion. 
'l'o dissuade. 
To betray; treason. 
High treason. 
Traitor, treacherous. 

with 

It is none of your 'business. 

I don't care a fig. (It doesn't 
affect me in the slighte::;t). 

Your reasoning is beside the 
(piestion (is wholly illogical). 

He is very touchy (easily 0£-
:fen.ded); he takes everythin15 
amiss. 

The wagon got sturk in the 
mud. 

When being publirly charged 
with it he became confused. 

My supply of cigars is coming 
to an end. 

The armies en.gaged in battle. 
I lost my knife. 

That remark told (struck home). 
The bullet passed within an acP 

of my fare (all but grazed my 
face). 

To touch . 
I neYer came into <>ontart with 

him. 
·we have not much in common. 

Van de regen in de drup komen. From the frying-pan into the 
fire. 

Na regen komt zonneschijn. After storm comes a calm. 
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REKENEN. 
Ik reken, <lat 't bouwen van hc>t 

huis ons £1000 zal kosten. 
Je kunt op mij rekenen. 
Ik reken hem tot de beste leer-

lingen. 
Het zich tot een eer rekenen ... 
Buiten de waard rekenen. 
Rekenen (rekenkunde ). 
Uit 't hoofd rekenen. 
Wees zo ,goed mij de rekening 

ta zenden. 
Ik doe altijd mijn inkopen in 

die winkel; ik heb daar een reke
ning staan. 

Rekeningen betalen ( afdoen, 
. vere:fienen). 

Per slot van rekening heb je ge
lijk. 

Hij heeft heel wat op zijn reke
ning (op zijn kerfstok*). 

Ik ben het kind van de reke
nin.g; ik moet het gelag** beta
len. 

Hij is een man, met wie je re
kening moet houden. 

Hij werkt voor eigen rekening. 
Rekening en verantwoording 

a:B.eggen. 
Men moet het verlies van de 

veldslag niet op rekening stellen 
van de soldaten, maar van de of
ficieren. 

Ik neem de proviand voor mijn 
rekening. 

Zijn weigering was een Rtreep 
door mijn rekening. 

REUK. 
In een slechte reuk staan. 

RIEM. 
Iemand een hart onder de riem 

steken. 

I calculate that it will cost us 
£] ,000 to build the house. 

You can rely upon me. 
I consider him (to be) one of 

the best pupils. 
To consider it an honour ..... . 
To reckon without one's host. 
Arithmetic. 
Mental arithmetic. 
Kindly Rend me the bill. 

I always make my purchases in 
that shop; I have an account 
there. 

To pay bills. 

After all you are right. 

He has a good deal to account 
for. 

I have to pay (to suffer) for it; 
I have to pay the piper. 

He is a man with whom you 
have to reckon. 

He works on his own account. 
To give account of c;me's ac

tions. 
It is the officers, not the.soldiers 

who are to be held responsible for 
the loss of the battle." 

. ~ undertruke to supply the pro
v1s10ns. 

His refusal upset all my nlanR 
(cal cul a tionR). 

To be rn disrepute. 

To renew someone's courage 
(inspire with fresh courage). 

* Oorspronkelik-de stok, waarop met kerven weril aangetekend, hoeveel iemand 
in een ]:ierberg vertetirde of in een winkel kocht. V gl. "Mind your p's and q's" 
(your pmts and quarts). 

** "Gelag" betekende eerst een feestmaal. daarop 't gezelschap, de gasten, 
vervolgens: de kosten van het feest; vgl. de gelagkamer-the barroom. 



Hij is niet waard hem de 
schoenriem te onthinden. 

Men moet roeien met de ne
men, die men hee£t. 

Een riem papier (is 20 boek of 
480 vel). 

ROEPEN. 

He is not worthy to unloose the 
latchet of his shoes. (He canuot 
holr1 a candle to him). 

One must try to shift as best 
one can (a man must plough with 
such oxen as he has). 

A. ream 0£ paper (is 20 quires or 
480 sheets of paper). 

Zijn woorden waren al A die ( als HiR wordR were UR the voice 0£ 
de stem) eens roependen in de one crying in the wilderness. 
woestijn. 

Vier jongelieden gaven aan de Four young men responded to 
innerlikc roepstem gehoor, en the inward call and became mis
werden zendeling. 

W anneer zich een slecht voor
teken voordeed, riepr.n de Romei
nen de .goden aan om het a:f te 
wenden. 

De namen werden a£geroepen. 
Onze predikant is naar de stad 

A. ·heroepen, en heeft het beroep 
na rijp beraad aangenomen. 

Ik beroep mij op de keizer. 
Hij is te ver weg ; ik kan hem 

niet meer beroepen. 

Hij deed een beroep op de vrij
gevigheid (lie£dadigheid) van zijn 
stadgenoten. 

Hij heeft zijn proces verloren, 
maar hij zal wel in hoger beroep 
g.aan. 

Ik he1b mijn horloge verloren; 
maar ik zal 't laten omroepen en 
een hoge beloning uitloven. 

Stadsomroeper. 
Zijn de getuigen al opgeroepen ? 

Er is een oproeping (in {le 
krant) geplaatst voor sollic1tanten 
na:ar de vakante betrekking (de 
"Vaka ture) . 

De Spaanse legioenen nepen 
Galba tot keizer uit. 

Uitroepen (de uitroflp). 

s10nanes. 
When a bad omen occurred the 

Romans called upon rhP godR to 
avert it. 

Tl1e roll was called. 
Our minister received a call to 

the city of A. and has accepted 
it after mature consideration. 

I appeal unto Caesar. 
He is too far off; my voice can

not reach him any more (I cannot 
make him hear). 

He made an appeal to the liber
ality (generosity) of his fellow
citizens. 

He lost his case but he is likelv 
to appeal to a hi.~her court. · 

I lost my watch but I am go
ing to send the town-crier rouncl 
and offer a liberal reward. 

Town-crier, public crier. 
Have the witnesses already 

been called ? 
A.pplicationR for the vacancy 

have been invited (in the paper). 

The 0nanish legions proclaimed 
Galba as Emperor. 

'11
0 exclaim (the exclamation). 



RUST. 
Rust roest. 

SCHAAP. 
Hij heeft zijn schaapjes* op 't 

droge (hij zit er warmpjes in). 
·Als een schaap(je) over de clam 

(brug) is, volgen er meer. 

SCHADE. 
Door schade en schan<le wordt 

men wijs. 
SCREEN. 

Iemand het vuur na aan cle 
schenen leggen. 

Een blauwe scheen krijgen; * 
een blauwtje lopen; *(met de lrnus 
op de kop thuis komen). 

SCHIE'Ilflf 
De huid verkopen, voordat de 

beer geschoten is. 
·Schieten, .transit. 
'8chieten op. 
N.B. Iemand doodschieten. 
Een bok schieten (fig.). 
Zodra het kind zijn moeder zag, 

schoot het op haar a£ (toe). 
N.B. Vallende sterren. 
Het schoot (kwam) mij in de 

gedachten; 't schoot mij te bin
nen. 

De tranen schoten haar in de 
ogen. 

Ik wil niets meer met hem te 
maken hebben; ik laat hem schie
ten. 

Ergens wortel schieten (fig.) 
Ilet geweer schiet ver ( draagt 

ver). 
J e moet oppassen, dat je bij de 

verdeling niet te kort schiet. 
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It is better to wear out than to 
rust out. 

He has made his pile (he is 
well off). 

1£ one sheep crosses a ditch the 
rest will follow (one sheep follows 
another). 

One has to buy one'R experience. 

'l'o corner someone, to press 
someone hard. 

To be refosed (to be unsuccess
fol). 

1To count your chickens befor(· 
they are hatched. 

'To shoot. 
To shoot at. 
To shoot someone. 
To commit a blunder. 
As soon as the 'child saw its 

mother it rushed up to lier. 
Shooting stars. 
It suddenly dawned upon me; 

it occurred to me. 

Her eyes filled with tears. 

I will have nothing more to do 
with him; I shall leave him alone 
(wash my hands of him). 

'To take root somewhere. 
The rifle carries far. 

You must look out that you 
won't be the loser when the divid
ing takes place. 

* De mtdrukking betekent waarschijnlik "iijn schaapjes in veiligheid (op bet 
droge) hebben," zodat de wol verkocht kan worden. Vgl. uitdrukkinuen als: 
"binnen zijn," "onder dak zijn "-geld genoeg hebben om van de rente te !even. 

** Deze uitdrukkingen hebhen bijna altijd betrekking op de weigering van een 
huweliksaan11oek. 
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Zijn krachten schoten te kort 
om zijn taak te voltooien. 

Hij is een goe<l schutter. 
Afschieten (toeschieteu) op 

iemand. 
De bok is aangeschoten. 
Aangeschoten (fig.) 
De stad is drie dagen (lang) be

schoten (.ge bombardeercl). 
De juiste datum is mij ontf1cho

ten. 
Schiet je goed op met je werk? 

Wij kunnen samen goed op-
schieten (het goed samen vin<len). 

Op iemand toeschieten. 
Toeschietelik. 
N iet toesc hietelik zijn ( zich or 

een a£stand houden). 
In een debat is het raadzaam 

niet al zijn kruit op eens te ver
schieten, maar enige argumenten 
voor de dupliek te bewaren. 

Sommige kleuren verschieten 
gauw (licht). 

Toen hij plotseling beschuldigd 
werd, verschoot hij van kleur (ver
schoot zijn kleur). 

In het verschiet doemdert de 
torens van 't kasteel op. 

Geld (voor)schieten op .... " 
Geldschieter. 
Het voorschot. 

SCHILD. 
Wat voert hij in zijn schild? 

SCHOEN. 
Ik weet nu, waar (hem) de 

schoen wringt (knelt). 
De moed zonk hem in de §choe

nen. 

Wiede schoen past, trekke hem 
aan. 

Hij is de kinderschoenen ont
wassen. 

He had not enough strength 
left to finish his task. 

He is a good Rhot. 
Zie boven. 

The buck has 1been wounded. 
Tipsy. 
The city was shelled £or three 

days. 
The exact date has esca11ed my 

memory. 
Are you getting on with your 

work? · (Making any headway 
with ...... ). 

We get along very well to
gether. 
' Zie boven. 

Oblig-ing. 
To be reserved, to hold aloof. 

In a debate it is advisable not 
to exhaust one's resources all at 
once, but to keep some argumeni,s 
for the final reply. 

Some colours soon fade (easily 
fade). 

When he was suddenly accus
ed he turned pale (changed col
our). 

In the <listance the towers of 
the castle loomed up (into sight), 

To advance money on ..... . 
Money-lender. 
The money advanced. 

What is he up to? 

Now I 1know where the shoe 
pinches. 

His courage sank into bis boots. 
(He lost heart; his courage failed 
him). 

H the cap fits, put it on. 

He is no longer a child (is 
grown up). 
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.Als je met zulke boute bewe
ringen voor de(n) dag komt, moet 
je wel vast in je schoenen staan. 

Ik zou niet graag in zijn schoe
nen staian. 

Na l1ang aarzelen trok ik Je 
stoute schoenen aan, en vroeg 
zijn toestemming. 

.Al was 't ook met loden schoe
nen, heeft hij toch om verscho
ning gevmagd (zijn verontschul
digingen aangeboden). 

8choenmaker, hou je bij Je 
leest. 

SCHULD. 
Mijn schuld bedraaigt (is) £50. 
Zijn schuld is niet bewezen. 
Het is zijn eigen schuld, dat 

hij voor zijn eksamen gezakt is. 
·Eigen schuld plaagt het meest. 

Hoeveel ben je hem schuldig ?* 
IIij heeft zich aan een ernstig 

vergrijp schuldig gemaakt. 
Hij zit (is) tot over de oren in 

de schuld. 
Ik kan al mi]n schukl niet 

delgen. · 
Zich in schuld steken (schul

den maken). 
Belo:fte maakt schuld. 
Iemand de schuld geven van 

iets (iemand beschuldigen van 
iets). 

Ik hen hem veel verschul<ligrl 
(ik he'b veel aan hem te danken). 

Zich verontschuldigen. 
Zich verontschuldigen (zijn 

verontschuldigingen maken, 0£ 
aanbieden). 

SL.A.AN. 
Wie een hond wil slaan, kan 

gemakkelik een stok vinden. 

H you make such sweeping as
sertions, you ought to •be sure 0£ 
your :facts. 

I should not like to stand in 
his shoes. 

.A:fter hesitating :for a long ·time 
I screwed up my courage and ask
ed his consent . 

.Although it went very much 
against the g:riain (he was loath 
to do so) yet he apologized. 

Shoemaker, stick to your last 

:My debt amounts to £50. 
His guilt is not proved. 
It is his own fault that 

failed in his e::mmination. 
Guilt punishes its author. 

he 

How much do you owe him? 
He has committed a serious 0£-

-fence. 
He is head over ears in debt. 

I r,annot pay off all my debts. 

To contract debts. 

.A promise is binding. 
To blame someone for some

thing (to accuse someone o:f some
thing). 

I am greatly indebted to him 
(I owe him a .great deal). 

To excuse onesel:f. 
To apologize. 

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

* Het Afrikaanse "schnlden" is Oud-Hollands en wordt in modern Hollands 
niet meer gebruikt. 
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Dat slaat zeker op m1J, niet 
waar? 

J e. behoeft niet bang te zijn ; 
ik zal me door hem niet uit 't 
veld laten slaan. 

.A.ls wij fluks de handen iaan 't 
wel'k slaan, en flink doorwerken, 
zullen wij er ons gauw dqorheen 
slaan. 

Toen hij de kans schoon zag, 
heeft hij zijn slag geslagen. 

Na enige tijd te hebbcn stand
gehou<len, sloeg de vijand op le 
vlucht. 

J e moet niet denken, dat ik 
aan dit onwiaarschijnlik verhaal 
geloof sla. 

Ik weet niet, of hij je boek weg
genomen beeft; ik heb er geen 
acht op geslagen (gegeven). 

De opeenstiapeling van ongeluk
ken bracht hem er toe de hand 
aan zichzelf te slaan ( zelfmoord 
te plegen). 

'De gevangene werd in boeien 
geslagen ( geklonken). 

Sla nooit de raad vian ouderen 
in de wind. 

Het was een aanlokkelik aan
bod, maar ik heb 't toch van de 
hand geslagen ( 2,'ewezen). 

De slag. 

Het slag (minar.htend). 
Het slag ( vogelkui p). 
'De slag (veld slag) bij Waterloo 

werd de 18de Junie 1815 gele
verd. 

Op slag van twaa 1£ ( twaal ven). 
Hi.i kreeg een pak slaag-*. 
Met de vijand slaags mken. 

Dit was mij als 't ware een slag 
in 't (aan),gezicht. 

Zijn v.erlies was een zware slag 
voor mij. 

You mean me, don't you? (that 
refers to me, doesn't it?) 

You need not be afraid', I shall 
not allow myself to be put out of 
countenance by him. 

If we set to work at once and 
keep at it, we shall soon have 
finished. 

W'hen he saw his opportunity, 
he took advantaige of it (he made 
use of it). 

After having stood his ground 
(resisted) for some time, the 
enemy fled {beat a hasty retreat). 

You must not think that I be
lieve this improbable tale (take it 
all in). 

I do not know w he th er he took 
away your book; I did not pay 
any attention to it. 

'The rapid succession of mis
fortunes made him commit sui
cide. 

The prisoner was handcuffed. 

~ever disregard the advice of 
your elders. 

It was a tempting offer, but 
still I refused it. 

1. 'The battle; 2. blow; 3. 
knack. 

The kind (contemptuously}. 
The trap (to catch 1birds). 
The battle of Waterloo was 

fought on the 18th of June, 1815. 

On the stroke of twelve. 
He got a thrashing. 
To engage in battle with the 

enemy. 
It was like a slap in the face 

to me. 
His loss was a heavy blow to 

me. 

* Slaag-een oude mrvs.vorm: slage. 



Hij doet veel, maar alles met 
de franse slag. 

Daar heb ik geen sl1ag van. 
Waarom beb je toen je slag niet 

geslagen? 
De nachtegaal hee£t een mooie 

sla.g. 
Hij heeft een slag van de mo

len beet ; hij is van lotje getikt 
(is niet goed wijs). 

Met dat slag van mensen heb ik 
niet veel op. 

De slager (slachter). 
De touwsl1ager. 
De slagregen (bui). 
De slagtand. 
Je moet hier niet zo'n hoo-e toon 

aanslaan; dat verdragen \;e niet. 
Hij behoort tot de hoogst .aan

geslagenen (in de belasting). 
Zodra de dief op 't erf kwam, 

sloeg de hond aan. 
Mijn zuster heeft zijn aanzoek 

afgeslagen. 
De storm heeft een stuk van 't 

dak afgeslagen. 
Plotseling sloeg de ruiter van 

zijn paard af. 
Met moeite werd de aanval van 

de kaffers afgeslagen. 
Daar bij die boom slaat de weg 

links af. · 
De .gebouwen van de Akademie 

(de Hogeschool, of Universiteit) 
beslaan een groat terrein. 

Wij moesten eerst onze paar<len 
laten beslaan, voor we verder rij
den. 

Zij behoeven niet ban~ voor 't 
eksamen te zijn; ze zullen goed 
besla,gen op 't ijs komen. 

Het kind moet onwel zijn; ZlJn 
tong is beslagen. 

De rainen zijn beslagen. 
Het beslag ( deeg). 
J e behoeft niet lang meer te 

wachten; de zaak zal wel spoedig 
zijn beslag krijgen. 

He does a good deal but in a 
superficial manner. 

I have not the knack of it. 
Why didn't you avail yourself 

of the opportunity? 
The nightingale hias a beautiful 

note. 
He has a screw loose ; is off his 

head (cracked). 

I don't care for that kind of 
person. 

The butcher. 
The rope-maker. 
The shower. 
The tusk. 
You must not ride your high 

horse here ; we won't stand it. 
He is one of the most highly 

assessed. 
As soon as the thief entered the 

yard, the dog began to bark. 
My sister has refus.ed his pro

posal. 
'The storm has torn off a piece 

of the roof. 
!Suddenly the rider fell off his 

horse. 
•With difficulty the attack of 

the kafirs was repulsed. 
There at that tree the road 

turns to the left. 
The T:"niversity buildings cover 

a large area. 

We should have our horses 
shod before we go on. 

They need not be afraid of the 
examination; they will go up 
well prepared. 

The child must be unwell; its 
tongue is coated. 

The windows are clouded. 
Batter (dough). 
You won't have to wait much 

longer; the matter will soon be 
settled. 
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De smokkelams wer<len ontdekt 
en op de goederen word door de 
doeanen beslag gelegd. 

Mijn werk neemt al mijn tijd 
in beslag; ik heb geen vrije tijd. 
. De bliksem sloeg in mijn huts 
Ill. 

Op die (spoorweg)lijn zijn on
gelukken schering en inslag* 
(zijn...... aan de orde van de 
da.g). 

Ik wil graag komen oten, als je 
voor mij geen omslag maakt. 

De omslag vian een boek. 
Hij is uit zijn betrekking ont

slagen. (Hij is afgedankt). 
Zij heeft haar ontslag geno

men ( ingediend). 
Zij heeft eervol ontslag ge

vraagd. 
De zigeuners sloegen hun ten

ten buiten de stad op. 
De prijzen van alle levensmid

delen zijn opgeslagen (afgesla
gen). 

Hij vroeg op slag van Ralaris. 

Ik he'b verslag van die vergade
ring gegeven, want ik ben ver
slaggever van die kran t. 

SL,AKEN. 
IToen zij hoorde, dat hot kind 

gevonden was, slaakte zij een 
zucht van verlichting. 

Na tienjarige gevangenschap 
werden zijn boeien geslaakt (werd 
hi.i in vrijheid (op vrije voeten) 
gesteld). 

SLAPEN. 
Pas op, maak geen slapende 

honden wakker. 
Men kan trachten zijn geweten 

in slaa p te sussen ( wiegen), maar 
't laat 7.ich des te luider horen. 

Hij was getro:ffen in de linker 
slaap. 

The smugglers were discovered 
and the goods were confiscated by 
the custom-house officers. 

My work takes up all my time; 
I have no leisure (spare time). 

The lightning struck my house. 

On that line accidents are an 
every day occurrence (are the or
der of the day). 

I shall be very pleased to come 
to dinner, if you will not put 
yourself out for me. 

:The cover of a book. 
He has been dismissed (been 

discharged). 
She has resigned. 

She has tendered her resigna
tion. 

The gypsies pitched their tents 
outside the city. 

'All necessaries of life have 
gone up in price (have gone down 
in price). 

He asked for an increase of 
salary. 

I reported that meeting as I 
am reporter for that paper. 

When she heard that the child 
had been found, she gave a sigh 
of relief. 

After being imprisoned for ten 
ye1ars his fetters were loosed (he 
was set free). 

Look out, let. sleeping dogs lie. 

One may try to hush the voice 
of conscience 1but it makes itself 
heard all ,the more loudly. 

:He was struck (hit) on the left 
temple. 

--- ----- ---------- - ---
* Schering en inslag-warp and woof. 
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Ik moet. er me nog eens op be
slapen. 

Na lang schreien sliep 't kind 
in (viel 't kind in slaap ). 

De gevierde dichter Da Costa 
ontsliep de 2'8ste April 1860. 

SLAVEN. 

I shall have to sleep on it. 

After crying a long time the 
baby fell :asleep. 

The celebrated poet Da Costa 
died on the 28th of April, 1860. 

Van de vroege morgen tot de From early morning till late at 
late avond moeten wij slaven en night we have to slave iand toil. 
zwoegen. 

SOORT. 
Soort zoekt soort. 

SP ANNEN. 
De ~oog kan niet altijd gespan

uen ZIJn. 
De kroon spannen. 

De vierscha;ar spannen over 
iemand. 

On tspannen (on ts panning). 
Een uitspanning. 

SPELEN. 
Ilij is geen man om met zich 

te la ten spelen. 
Hij speelt (bespeelt de) viool en 

zijn zuster piano. 
Ik had 't niet verwacht, dat hij 

mij zulk een lelike poets zou spe
len (ha.kken). 

Het is een schande zo met 
plechtige ·beloften te spelen. 

J e moet niet denken, dat JC 
over mij de baas kunt spelen. 

In enkele minuten was 't drama 
afgespeeld (was alles gedaan). 

·.A.ls je dat doet, speel je je laat
ste (hoogste) troef uit. 

Zinspelen op ( een toespeling 
ma;ken op). 

Toespeling ( zinspeling) op. 
Zijn kans verspelen. 
Het spel ( mrv. l!lpelen). 
Het spel ( mrv. spell en). 
Zijn leven op 't spel zetten. 

Birds of a feather :fl.ook to
gether. 

All work and no play makes 
Jack a dull boy. 

To be first; to 'be superior to 
all others. 

To sit in judgment upon. 

To relax (relaxation). 
A relay station, an inn. 

He is not a man to be trifled 
with. 

He plays the violin and his 
sister plays the piano. 

I did not expect that he would 
play me such a nasty trick. 

It is disgraceful th us to play 
fast and loose with solemn pro
mises. 

You must not imagine that you 
can lord it over me. 

In a :few minutes the tmgedy 
had 1been enacted (it was all over). 

By doing so you will play your 
trump card. 

To allude to. 

Allusion to. 
To throw away one's chance. 
The game. 
1. Pack of cards; 2. circ-µs. 
To risk (stake) one's life. 
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Ons leven staat op 't spel. 
Het was een eigenaardige spe

ling van 't lot, da.t ik juist hem 
daar ontmoeten moest. 

SPIERING. 
Een spiering uitgooien om een 

kabeljauw te vangen. 

SPIJKER. 
J e hebt de spijker op de kop 

geslagen. 
Zulke argumenten aan te voe

ren, noem ik spijkers op laag wa
ter zoeken. 

W anneer hij 't woord voert, 
kunt u er zeker van zijn, dat hij 
spijkers met koppen slaat. 

SPOED. 
Haastige spoed is zelden goed. 

SPREKEN. 
1S1preken is zilver, maar zwijgen 

is .goud. · 
Spreek van hem geen kwaad ; 

hij_is mijn vriend. 
IEen kwaa<lspreker. 
Spreek onder alle omstandig

heden de waarheid. 
Kan ik mijnheer X. even spre

ken? 
Zodra 't gesprek op liefdadig

heid komt, zwijgt hij; hij is er 
s~cht over te spreken, (sterker: 
hij heeft er een hekel aan). 

Als ik u was, zou ik hem 't 
verzoek nu niet doen; hij is vau
daag slecht te spreken (hij is uit 
zijn humeur; is slecht geluimd, 
slecht gemutst, slecht gehu
meurd). 

Iemand naar de mond spreken. 
Door zijn vreemd gedrag deed 

hij veel van zir,h spreken. 
Ofschoon hij voor de vuisL 

sprak, werd zijn rede toch alge
meen bewonderd. 

Our lives are at stake. 
It was a peculiar caprice 

(whim) of fortune that he was 
the very person I should meet 
there. 

To throw out a sprat to catch 
a whale. 

You have hit the nail on the 
head. 

To adduce such arguments I 
~all nothing but captious critic
ism. 

When he speaks you may be 
sure that he is worth listening to. 

More haste, less speed. 

Speech is silver, silence is gold. 

Do not slander him; he is a 
friend of mine. 

A slanderer. 
Speak the truth under all cir

cumstances. 
Can I see Mr. X. £or a mo

ment? 
As soon as charity 'becomes the 

topic of conversation he becomes 
silent; he is very averse to it. 

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

·To flatter, to toady to someone. 
His strange conduct gave rise 

to a good deal of talk. 
Although he spoke extempore, 

his speech was universally ad
mired. 
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Hij spreekt met horten en sto
ten. 

His speech is halting. 

Karel de Grote stelde gmven Charlemagne appointed counts 
aan om in zijn naam recht te tu dispense justice in his name. 
spreken. 

De rechtspraak verbeteren. 

Het spreekt vanzelf, <lat 
hem ook zullen uitnodigen. 

wij 

Uit zijn gelaatstrekken spraken 
hartstocht en eerzucht. 

Sprekende gelaatstrekken. 
Een sprekendc gelijkenis. 
,Een sprekend bewijs ( een over-

tuigend ...... ). 
Geen enkel belangrijk onder

werp kwam ter spraike ; men 
sprak alleen over koetjes en kalf
jes. 

Het spreekuur van de dokter. 

Het gesprek. 
De spra.ak*. 
Hij kreeg zijn spraak terug. 

Spraakza3m; sprakeloos. 
Een onderwerp ter sprake ( te 

berde, of ter tafel) 1hrengen. 
S:praakbelemmering. 
Zadra hij mij zag, kwam hij op 

mij toe ( af) en sprak mij iaan **. 
Wij hebben de ta~ut zo duchti!:\' 

aangesproken, dat er 'bijna niets 
van overgebleven is. 

Ik heh aanspraak op dat geld, 
maar ik heb er nooit aanspraak 
op ·gemaakt (ik heb nooit mijn 
aanspmken doen geld en). 

Ieder is aansprakelik (verant
woordelik) voor zijn eigen. <laden. 

Ik heb met mijn vriend afge
sproken morgen een grote wande
ling te maken. 

To improve the dispensation 0£ 
justice. 

It stands to reason (it goes 
without saying) that we shall in
vite him also. 

Passion and ambition were 
written in every feature o:f his 
face. 

Expressive :features. 
A. strikin.g resem'blance. 
A convincing proof. 

No subject of any importance 
was discussed (brought up); it 
was all small talk. 

1The consultation hour 0£ the 
doctor. 

The conversation. 
iThe speech (:faculty o:f speech). 
He recovered (regained) his 

speech. 
Talkative; speechless. 
T<? bring up a subject for dis

cuss10n. 
Impediment of speech. 
A.s soon as he saw me he came 

up to me and spoke to me. 
We tackled the cake so vigor

ously that there is scarcely any 
of it left. 

I have a claim to th'at money 
(am entitled to it) 'but I never 
claimed it. 

Everyone is responsible for his 
own actions. 

I have arranged with my :friend 
to go £or a long w:alk to-morrow. 

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

in samenstellingen: bijv: Een Rabyloniese spraakverwarring-a Babylonian con
fusion of tongues; een spraakkunst (grammatika). 

•* Aanspreken, van personen afzonderlik; een vergadering spreekt men toe. 
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Een afspraak maken. 
Zich aan een afspraak houden. 
Wij hebben 't een en antler al 

met elkaar besproken. 
Plaats bespreken. 
E~en veel 1besproken persoon. 

Iemand van 0J11besproken ( onbe-
rispelik) gedrng. 

Een wel'hespraakt man ( iemand, 
die goed ter tale is, een vloeiend 
spreker). 

Door 't verspreiden van zulke 
geruchten hebben zijn vijanden 
hem in opspraak gebracbt. 

Val mij niet telkens in de rede, 
laat me toch uitspreken. 

U spreekt dat woord altijd ver
keerd uit. 

Onder diep stilzwijgen surak 
de rechter het doodvonnis uit. 

De ui tspmak (van woorden). 
De uitspraak (van een vonnis). 

iSpreek niet te vlug, anders loop 
je gevaar je te verspreken. 

Ieman<l voorspreken ( een goed 
woordje voor iemand doen). 

Voorspraak. 

SPRINOEN. 
Uit zijn vel springen van 

kwaadheid. 
Voor iemand in de bres sprin

gen. 
Men moet niet verder springen 

dan zijn stok lang is. 
Het meisie vermaakt zich met 

touwtje spr-lngen. 
'l'oen wii de hoek om kwamen, 

sprong hef uithangbord terstond 
in 't oog (viel ons ...... op). 

Hij iR een goed (vloeiend) spre
ker, maar hij springt gewoonlik 
van de hak op de tak (hij houdt 
niet voet bij stuk). 

Afspreken. 
To keep an engagement. 
V\' e have already discusseu 

various points together. 
To reserve seats. 
A person who is mueh talke·i 

about. · 
A man of irreproachable con

duct. 
A fluent speaker. 

By circulating such rumours 
his enemies hiave brought him in
td disrepute. 

Do not constantly interrupt 
me, let me finish what I have to 
say. 

You always pronounce that 
word wrongly. 

Amidst profound silence the 
judge pronounced sentence of 
death. 

The pronunciation. 
The pronouncing of a verdict 

(judgment). 
Do not speak too fast, other

wise you run the risk of making 
a mistake. 

To intercede in behalf of some
one. 

Intercession. 

To be beside oneself (to be 
fuming) with rage. 

To take somebody's part. 

One should not attempt to do 
what one is incapable of doing. 

'rhe girl is amusing herself 
with skipping {the rope). 

When we turned the corner the 
signboard at once drew our at
tention. 

He is a fluent speaker but he 
does not keep to the point. 
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Op een gegeven teken lieten zij 
alle mijnen voor <le haven sprin-
gen. 

Op stel en sprong. 
Hij is een echte spring-in-'t

veld. 
Wij dachten, dat wij met hem 

een overeenkomst getro:ffen had
den, toen de zaak toch onver
wachts a:fsprong. 

Een kleine afdoling 
werd plotseling van nit 
derlaag door de vijand 
gen. 

troepen 
een hin
bespron-

Hij is een lastig persoon om 
mee om te springen. 

Lange tijd was 't onbeken<l, 
waar de N{jl ontsprong. 

J f' moo gt (mag) iezeH gel u k
wenseu, dat jf' df' dnns ontspron
gen b<ent. 

De rots sprinq;t ver in <lP zee 
vooruit. 
. J?e oorsprong (bron) van f'en 

nvier. 
De oorsprong van een instel

ling. 
Een woord van Germaanse oor

sprong. 
Hij is van Franse oorsprong 

(a£komsi). 
Oorspron ke lik. 

STAAN. 
Hoe staan de zaken tegenwoor

dig? 
Die staat, zie toe, dat hij niet 

valle. 

Ik wil wel voor hem borg staan. 

Het staat je lelik die ongeluk
kiire man uit te lachen. 

Het zal nog te bezien staan, of 
hij slagen zal. 

Ik wist niet meer, wat mii te 
doen ston<l (ik was ten ei-nde 
raad). 

Het staat geheel aan u hem te 
benoemen of niet. 

At a given signal they caused 
all the mines in front of the har
boul' to explode. 

There and then. 
He is very lively indeed. 

We thought we had come to an 
agreement (arrived at a settle
ment) when unexpectedly the af
fair £ell through. 

A small detachment of troops 
was ::mddenly attacked by the 
enemy who rose from an ambus
cade. 

He is a difficult man to deal 
with (to get on with, to manage). 

For a long time it was unknown 
where the Nile had its source. 

You may congratulate yourself 
on having escaped (got o:ff scot
free). 

The rock projects far into the 
sea . 

'l'he source of a river. 

'l'he origin 0£ an institution. 

A word 0£ Germanic origin. 

He is 0£ French descent. 

Original. 

How is business at present? 

Whosoever thinketh he stand~ 
eth, let him take heed lest he 
£all. 

I am prepared to stand security 
£or him. 

It is very mean of you to laugh 
at that unfortunate man. 

It still remains to be seen 
whether he will pass. 

I did not know what to do (I 
was in despair, at my wits' end). 

It rests entirely with you 
whether to appoint him or not. 
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Wil jij 't hem vragen; hij zal 
't je niet weigeren, want je staat 
in een goed 'blaadje 'bij hem (je 
hebt een wit voetje ,bij hem). 

Hoog (goed) 'bij iemand aange
schreven staan. 

I'k sta in twij:fel, o:f ik hem uit
nodigen zal o:f niet. 

Zodra hij zag, dat zijn aanval
lers hem naar 't leven stonden, 
verweerde hij zich uit alle macht. 

Naar een ambt, naar de hand 
van een meisje staan (dingen). 

Wij hebben er zeer bij hem on 
aangedrongen, maar hij blijft op 
zijn stuk staan. 

Hij staat er op, dat wij hem 
vergezellen zullen. 

U hee:ft altijd met hem op goe
de voet gestaan,; ik zou niet 
gaarne zien, dat u om mi,jnentwil 
ongenoegen met hem kreeg. 

Er staat een zware straf op 
brieven uit de bus te ontvreem
den. 

Hij staat op 't punt bevorderd 
te warden. 

Wij sta.3.Jl op (stel en) sprung 
naar 't 1buitenland te vertrekken. 

Ik stand hem belee:fd te woord, 
maar weigerde zijn verzoek. 

Al, wat ik bezit, staat u ten 
dienste (te uwer (tot uw) be
schikking*). 

Het staat mij nog levendig voor 
de geest, hoe ik hem als student 
een welsprekende rede heb horen 
houden. 

Ik ken hem niet eens, laat 
staan, dat hij een vriend van n:..e 
ZOU zijn. 

Dat artikel staat op paten. 
Hij is veel te roekeloos ; hij 

staat voor niets (deinst voor niets 
terug). 

Will you ask him, he won't 
re:fuse you, as you are in hi3 good 
books. 

To be highly i hought of 
(esteemed) by someone. 

I am in doubt whether to m
vite him or not. 

As soon as he saw th:at his as
sailants were bent on taking his 
li:fe, he de:fended himself with 
might and main. 

'To try for a position, to aspire 
to the hand of a lady. 

We strongly urged the matter 
upon him, but he won't be per
suaded (is not to be moved). 

He insists on our accompanying 
him. 

You have always been on 
:friendly terms with him; I 
should not like to be the cause o:f 
any unpleasantness 'between you 
and him. 

There is a heavy nenaltv on 
taking letters :from a pillar-box. 

He is about to be promoted. 

We are just on the point of 
going abroad. 

I was very polite to him but 
refused his request. 

All I possess is at your service 
( <lisposal ). 

I have a very vivid recollection 
of hearing hrm deliver an elo
a uent speech when he was a stu
dent. 

ISo far :from being a :friend of 
bis I do not even know him. 

That is a :forc~ble article. 
He is much too reckless; he 

:fears nothing (shrinks from no· 
thing~. 

* Transit: iets tot iemands beschikking stellen, 
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ZeHs toen alles verloren was, 
in de slag bij Waterloo, stond de 
oude lij£garde van Napoleon pal. 

Mijn horloge is blijven s'taan. 
Met moeite brachten zij de vij

and tot staan. 
Ik waarschuw je dit niet te 

doen; 't zal je duur te staan ko
men. 

De meeste naties hebben een 
staand leger. 

Ik raad je aan op staande voet 
te vertrekken. 

Hij zal zich misschien nog een 
tijd lung staande kunnen houden, 
maar zich toch weldra £ailliet 
moeten verklaren. 

In elke taal zijn vele uitdruk
kingen, die wij "staande uitdruk
kingen" ("geijkte termen") noe
men. 

Tot stand komen (bijv. een 
vrede, 0£ een vergelijk). 

Tot stand brengen. 
De stand (of staat) van zaken. 
De stand (in de maa.tschanpi]). 
Ons huis staat op een goede 

(de:ftige) stand. 
Iemand een standje maken. 
. Te handelwijze staat mij in 't 

geheel niet aan. 
Aa~staande Vrijdag gaan wij 

op re1s. 
Wat de opvoeding betre£t, staan 

de kinderen van de armen bi.i die 
van de rijken achter.* 

Kinderen moeten leren mede
deelzaam te ziin, en iets van het
geen zij gekregen hflbben, kun
mm a£staan. 

De koning- deed a£stand van de 
troon ten behoeve van zijn zoon. 

Het huis lig-t op een grote a£
stand. 

Er bestaat maar een God. 

Even when everything was lost 
in the battle 0:£ Waterloo, the old 
bodyguard of Napoleon did not 
yield. 

My watch has stopped. 
With difficulty they brought 

the enemy to a stand. 
I warn you not to do it; you 

will pay dearly for it (you will 
rue it). 

Most nations have a standing 
army. 

I advise you to depart imme
diately. 

He will perhaps be able to keep 
going for a time, but soon he will 
have to declare himself insolvent. 

In every language there are 
many expressions which we call 
"Atereotyped expressions." 

To come about (e.g. peace or .m 
ag-reemen t). 

To accomplish; to bring about. 
The condition (state) o:f affairs. 
The rank, class (in society). 
Our house is in a good (:fashion-

able) locality. 
To scold (row) someone . 
I am not at all pleased with 

your behaviour. 
Next Friday we shall leave on 

a iourney. " 
With reg-ard to education the 

chililren 0:£ the poor do not have 
the same advantages as those of 
the rich. 

Children must learn to be gen
erous and be able to give up part 
of what they have received. 

The King a hdicated the throne 
in :favour of his son. 

The house lies at a great dist
ance. 

There exists only one God. 
--~----------------

" 'l'ransit. Iemand by een antler achterstellen. 



Hij krijgt een zeer klein sala
ris, en ik weet niet of hij <laarvan 
bestaan kan. 

Het gezelschap bestoud nit** 
£amilie en vrienden. 

Ik begrijp niet, waarin het 
voordeel bestaat. 

Wie durft zo iets (zulk een 
stout stuk) bestaan? 

Het bes ta an. 

Niets kan uit niets ontstaan. 

Het on tstaan. 
Ik zal 't nooH toestaan. 
N.B. Toestemmen (zijn toe-

stemming geven). 
Een toestand. 
De dakgoot staat wat nit. 
Wij dachten, dat hij arm was, 

maar hij heeft veel geld op hoge 
rente nitstaan. 

Gedurende mijn lange ziekte 
heb ik de hevigste pijnen nitge
staan. 

Ik hoop hem nooit weer te ont
moeten; ik kan hem niet nit
staan. 

Wij willen niets met hem nit 
te staan hebben ( te maken he b
ben). 

J e verwart twee geheel ver
sc hillende zaken met elkaar; de 
een heeft niets met de andere uit 
te staan. 

Ik kan je niet verstaan. 
Je verstaat (begrijpt) toch, wat 

ik bedoel? 
Het verstand. 
Er moet een zekere verstand

houding tussen hen bestaan. 

STAART. 
Dat muisje zal een staartje heb

ben. 
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He gets a very small salary anrl 
I do not know whether he can 
live on it. 

The company corn1iste<l of 
relatives and :friends. 

I do not understand where the 
advantage comes in. 

Who dares undertake such a 
thing? 

1. The existence; 2. the live1i
bood. 

Nothing can originate :from no-
thing. 

The origin. 
I shall never allow it. 
T'o agree (to give one'R consent). 

A state, condition. 
The gutter projects a little. 
We thought he was poor, but 

he has a good deal of money put 
out at a high interest. 

During my long illness I en
dured the most violent pains. 

I hope never to meet him 
again; I cannot bear (stand) him. 

We won't have anything to do 
with him. 

You are confusing two entirely 
different things; the one has no
thing to do with the other. 

I cannot hear what you say. 
You understand what I mean, 

<lon't you? 
Understanding, reason. 
There must be some under

standing between them. 

That affair will have grave con
sequenc~::. 

•* "Bestaan qit" wordt gebruikt als er ~prake is van meerdere de I en. 
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STEKE:~·. 

De dmak (de gek) met iemand 
steken (iemand voor de gek hou
den). 

Steek je mes in je zak. 

Het zwaard in de schede ste
ken (ook fig.) 

iHee£t hij veel geld in die on
derneming gestoken ? 

De leerling bezat zoveel talent, 
<lat hij zijn meester al spoedig 
naar de kroon stak. 

l'emand, die overal ziin neus 
insteekt, noemt men Ren- bemoei
al. 

Wij hebben zijn ~mdeu~ende 
streken lang genoeg door de vin
gers ,gezien; 't is hoog tijd, dat 
wij er een stokje voor steken. 

iffet sukses van zijn vroegere 
makkers stak hem de ogen uit. 

Met je mooie paarden steek je 
me de ogen uit. 

De Io£tromuet over iemand ste-
ken. · 

De koopvaardijschepen ZlJn 
gisteren in zee gestoken. 

Van wa] steken*. 
Van wal steken ( £.g.) 
Een stapel hout in brand ste

ken. 
Tot over de oren in schulden 

steken ( zitten). 
Zijn mening niet onder stoelen 

en banken steken. 
.Te hebt het hem erg verweten ; 

ik kan echter niet zien, dat er 
kwaad in steekt. 

Hij is plotseling uit de stad 
vertrokken; daar steekt wat ach
ter. 

J e hoe£t 't niet met zoveel' zorg 
te doen; 't steekt (hem) zo nauw 
niet. 

Op eens blee£ hij in zijn rede
voering steken, en ging zitten. 

'L1
0 ridin1le someone. (To make 

fun of someone). 

Put your knife into your 
pocket. 

To sheathe the sword. 

Did he invest much money m 
that enterprise? 

'I'he pupil was possessed 0£ so 
much talent that before long he 
beg.an to rival his master. 

One who pokes his nose iuto 
everything (who has a finger in 
every pie) is called a busybody. 

'Ve have overlooked his pranks 
long enough; it is high time that 
we should put a stop to them. 

'fhe success 0£ his former com -
panions made him jealous. 

I envy you your fine horses. 

To sound someone's praises. 

The merchant-men put out to 
sea yesterday. 

To set sail (to leave). 
To commence operations. 
'110 set fire to a pile 0£ wood. 

To be head over ears in debt. 

To have the courage 0£ one's 
convictions . 

You have blamed him severely 
£or it; but I cannot see that there 
i'l any wrong in it. 

He suddenly left town; there 
must be some reason for it. 

You need not 'bestow so much 
care upon it, it noes not mutter 
verv much. 

In the middle 0£ his speech he 
imdden ly 'broke down and sat 
down · 

*Wal-shore, vgl. aan wal 1raan-to land, to go ashore. 



Iemand een steek onder water 
geven. 

Iemand in de steek laten. 
Ik voor mij .geloo£ er geen steek 

van. 
Deze redenering houdt geen 

steek. 
Hij is geen man van onbespro

ken gedrag; er is een steekje aan 
hem los. 

De zonnesteek. 
Het steekspel. 
Een lamp aansteken. 
Rom n-iet dicht bij mij, ik ben 

erg- verkouden; ik zou je m1s
schien aansteken. 

Opgewektheid is aanstekelik*. 
Het witte geiJJouw stak helder 

tegen de donkere lucht a£. 
Zijn vrol'ikbeid stak erg (sterk) 

bij mi.in droe£geestigheid" at. 
Miin jong-ere broer was vlugger 

dan ik, en stak mij bij alle eksa
mens de 1oe£ a£**. 

Het bestek van de nieuwe 
~chouwburg ligt op 't stadhuis ter 
inzage. 

Ons kort bestek laat ons niet 
toe, hierover verder 11it te weiden. 

Doorsteken. 
Terwijl de ene mij aan <le praa t 

hield, ging de antler er met mijn 
ko:ffer van.door; 't was blijkbaar 
een doorgestoken kaart. 

Een vuur ontsteken. 
Hij ontstak in toorn. 
De wond is erg ontstoken. 

Wil je opsteken? 
Zijn zwaard opsteken (in de 

schede steken). 
Zonder een spier van zijn ge

laat te vertrekken, stak hii (streek 
hF\ 't geld op. · 

To give someone a dig. 

To leave someone in the lurch. 
I for one don't believe a bit 

or it. 
That argument is off the m;uk 

(quite illogical). 
His conduct is not irreproach

able; he is not above suspicion. 

The sunstroke. 
Tournament. 
To light a lamp. 
r.Do not come near me, 1 have 

a bad cold; you might catrh it 
from me. 

CheerfolneRs is contagious. 
The white building Rtood out 

clearly agaiirnt tlie dark sky. 
His gaiety stronl51Y contrasted 

with my melanr holy. 
My younger brother was 1rn1art

er than I, and in all examinations 
he beat me. 

The design (plan) 0£ the new 
theatre is on view in the town
hall:. 

The brie£ compasR 0£ our work 
does not permit us to expatiate 
any further on this subject. 

To TJierce. 
While the one kept me talking, 

the other made off with my 
trunk; they were evidently act
ing in concert. 

To kindle a fire. 
His wrath was kindled. 
The wound is very much m

flamed. 
Can 1' offer you a cigar? 
To sheathe (put up)one's swoI'd. 

Not a muscle in his £ace mov
ed, as he pocketed the money. 

* "Aanstekelik" gewoonlik alleen in fig. betPkenis. Jn letterlike zin: besmette
like ziekten-contagiou~ diseases; besmetting-contagion; besmetten-to infect. 

** Een scheepsterm, eig.-<le windzijde, dus-·een schip de wind onderscheppen; 
vgl.: "to take the wind out of someone's sails." 
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De opstand stak overal 't hoof<l 
op. 

Een sterke wind stak (kwam) 
op. 

lemand de ogen uitsteken (fig.) 
zie boven. 

Hij heeft zijn ongeluk dubbel 
en dwars verdiend; ik zal geen 
vinger uitsteken om hem te hel
pen. 

Hij steekt verre boven al zijn 
tijdgenoten nit. 

Uitstekend ( voortreffelik). 
Verstoken van alle eergevoel. 
lk ben niet voor de magistraat 

verschenen en werd bii versLek 
tot een boete van £1 veroordeeld. 

STELLEN. 
De generaal stel<le zijn troepen 

in slagorde op. 
In deze afdeling worden ]and

bouwprodukten tentoongestel<l. 
De tentoonstelling. 
Een persoon tentoorn;tellen 

( aan de kaak* stellen). 
. re hebt mijn geduld op een 

zware proef gesteld. 
lemand een brief ter hand stel-

len (overhandigen). 
Iemand in staat stellen. 
lets in 't licht stellen. 
lets te boek stellen. 
J e moet <lat reisje maar uit je 

hoofd stellen. 
De rover is voortvluchtig; er 

is een prijs op zijn hoof'd gesteld. 
lk stel hoge prijs op je vriend

schap. 
Hij stelt er een eer in voor nie

man d onder te doen. 
Met terzijdestelling van hun 

eigen belangen, hebben zij zich 
geheel aan die van hun land ge
wijd. 

'l'he insurrection broke out 
everywhere. 

A strong breeze rose. 

To make someone jealous. 

He thoroughly deserves his 
misfortune (he deserves all he. 
gets) ; l shall not lift a finger to 
help him. 

He stand;! head and shouldern 
above all his contemporaries. 

Excellent. 
Devoid of all self-respect. 
I <lid not aµpear before the 

magistrate and by default was 
ordered to pay a fine of £1. 

'fhe u;eneral arrayed his troops 
in batLle-order. 

In this sedtion agricultural 
products are exhibited. 

'l'he exhibition. 
To hold up someone to derision 

(or public scorn) . 
You put my patienr>e to a severe 

test (tried it severely). 
To hand a letter to someone. 

To enable someone. 
To explain, to expound. 
To record something. 
You had better give up all idea 

of taking 1that trip. 
The brigand is at large; a 

price has been put upon his head. 
l attach great value to your 

friendship. 
He makes i1t a point of honour 

to be second to none. 
Putting- all their own interests 

aside thev devoted themselves en
tirely ito • the interests of their 
country. 

* De " kaak" is eigenlik een houten stellage. waarop misdafligers in oude tijden 
aan de spot der voorbijgangers werden prijs gegi>ven. Vgl. the pillory. 
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Wij hebhen all~s in 't werk ge
steld, maar 't is ons mislukt. · 

In Vlaanderen is het Hollands 
op gelijke voet met 't Frans ge
steld. 

Iemand op vrije voeten stellen. 
Wie hee£t zich in dat distrikt 

kandidaat gesteld? 
Ik hen bereid mi i voor hem 

borg te stellen (voor.hem borg te 
staan.). 

Borgtocht stellen. 
Ik laat mii door niemand de 

wet stellen. · 
Paal en perk stellen a::rn 

iemands verkwisting. 
Die jongen stelt goeJ (heei't 

een goede stijl). 
8tel eens, (veronderstel eens), 

dat hij weigert. 
tGesitelcl, dat onze pogingen mis

lukken. 
Iloe is 't met ie broer in Ame

rika gestel<l. (Hoe staat 't met 
...... ?) 

Hij is erg op geld gesteld. 

Een welgesteld man. 
Onges!feld ( -heid). 
;:De stellende (vergrotende, over

treffende) trap van een adjektief 
(bijvoegelik naamwoord). 

Hij hee£t een sterk gestel. 
De gesteldheid (toestan<l) van 

het weer. 
·Een stelling innemen. 
Een stelllng verdedigen. 
Een stelling (in de meetkunde). 
Een filmlofies stelRel. 
Het zonnestelsel. 
Stelse] ma tig. 
lk weet 't stellig. 
Een Rtellig antwoord. 
Ik kom stellig (zonder manke

ren). 
Iemand aanstellen tot ( als) (be. 

noemen toit) ...... 
Hij stelt zich aan, also£ de ge

hele wereld aan hem behoorde. 

We left no Atone unturned (ex
erted ounmlves to the utmost) 
hu1t have not been RuccesRful. 

In Flanders Dutch has been 
put on an equal footing with 
French. 

To set someone at liberty. 
Who is goin~ to stand as a 

candidate for that district? 
I am prepare.cl to stand Rccurity 

for him (to go hail for him). 

To offer security (bail). 
I won't be dictated to by any

one. 
To put a stop to Romeone's 

extravagance. 
'I'hat boy has a goo<l style. 

Suppose he refuses. 

Supposing our efforts fail. 

How is your brother in America 
gettin.g on ? 

He is very keen on - making 
money. 

A well-to-do man. 
Indisposed. (Indisr>0sition). 
The positive (comparative, 

~uperlative) degree of an adjert-
1ve. 

He has a strong constitution. 
The condition of the weather. 

1To take up a -position. 
To defend a thesis. 
.A proposition (in geometry). 
A system 0£ philosophy. 
'I'he solar svstem. 
RvRtematical(lv). 
I know it for 'certain. 
.A definite answer. 
I shall come without fail. 

To appoint someone as ...... 

He behaveR as it the whole 
world belonged to him. 



Ik <lacht, dat de vrouw een toe
val zou krijgen, maar ik zag wel
dra, <lat zij zich aanstelde. 

Aanstellerij ; aanstellerig. 
De aanstelling. 
Van uitstel komt afstel. 

Heb ie 't boek besteld r 
'l'er aarde bestellen ( beste]. 

ling) (begraven). 
Brieven bestellen ( meer ge-

woon: bezorgen). 
De brievebesteller (postbode) 
Een grote bestelling. 
Hij is in zijn eer herstel<l (hij 

is gerehabiliteerd). 
lets herstellen. 
N.B. Kleren verstelleu. 
De rust herstellen. 
Eerst was hii zeer ont<laan, 

maar Rpoedig herstelde hij zich. 
.J e bent spoedig van je ziekte 

hersteld. 
Hers telling. 
Het h erstellingsoonl. 
Tat herstel van gezondheid 

ging hij naar 't Zuiden. 
Ontstelleu (gewoonlik m-

trans.) 
Ontsteld; de ontsteHenis. 
Een Rtuk opstellen. 
Eon leger opstellen. 

Een op~tel. 

't Konsert is 1tot vroensdal(' over 
14 dag-en uitgesteld. 

Stel niet uit tot morgen, wwt 
gij heden kunt bezorgen. 

Die zaak lijdt geen uits'tel. 
Kleren verste 11 en, zie boven, 

h erstellen. 
Wij stonden versteld over tle 

g-rote resultaten, <lie zi i in zo 
korte tijd bereikt h&<lden. 

STEM. 
Een stem in 't lrnp~ttel* heb

ben. 

8.5 

I thought thuit the woman was 
going to have a fit, but I soon saw 
that it was all put on. 

Affectation; affeated. 
The appointment. 
Procrastination is the thief o:f 

time. 
Di<l you order the book ? 
To bury (burial). 

To deliver letters. 

The postman. 
A 'big order. 
He has been rel1abilitwted. 

To mend (repair) something. 
To mend clothes. 
To restore order (ouiet). 
At first he waR quite unset, but 

soon he composed himself. 
You have soon recovered from 

your illness . 
· Repair, restoration. 

Sanatorium, health resort. 
He went to the South to re-

gain (recruit) his health. 
To be alarmed, frightened. 

Frightened; fright. 
To draw up a document. 
To array an army in battle

or<ler. 
An original composition, an 

essay. 
The concert has been put off 

till Wednesday fortnight. 
Do not put 'off till to-morrow 

what you can <lo to-day. 
It is a matter o:f the greatest 

urgency. 

We were surprised (amazed) at 
the splenditl results they had ob
tained in so short a time. 

To have a say in matters. 

* Kapittel-een vergadering van de ka unniken (canons). 
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S'rUK. 
Een stuk brood. 
N .B. 8tuk, mrv. stukken: 

pieces; mrv. stuks, bijv. 10 stuks 
vee: ten heacl of cattle. 

J e moet niet bi.i vlagen werken, 
maar voeit bij stuk houden. 

Wij smeekten hem ons niet 
voor 't gerecht tLe dagen, maar 
hij blee£ op zijn stuk staan. 

Hij hacl het ons vast beloo£d, 
maar op stuk van zaken hee£t hij 
't toch niet gedaan (toen 't er op 
aan kwam ...... ). 

J e hoe£t niet bang te zijn, dat 
hij een windhaan zal blijken, hij 
is een man uit Mn stuk. 

Ik was zo zeer met miin werk 
ten :.w h ter( en), da t ik de ge he le 
dag aan een stuk IDOeRt doorwer
ken om klaar te komen. 

Toen de rechters hem die vraag 
stelden, raakte hij zichtbaar van 
zijn stuk. 

Iemand van zijn stuk ·brengen. 
Een stuk 0£ tien (zowat tien) 

·boeken. 
Officiele stukken (bescheiden). 
Een Rtnk geschut ( een kanon). 
Op 't stuk (punt) van godsdienst 

zijn wij 't niet eens. 
Een schilderstuk (schilderij). 
Een stout stuk. 
Hoeveel kosten deze sinaasap

pels (lemoenen) per stuk? 
Stuksgewijze. 
8tuk (kapot) vallen, breken, 

scheuren. 
STUURM.AN. 

De beste stuurlieden staan aan 
wal. 

TEEN. 
Hij is gauw op z1Jn teentjes 

(toontjes) getrapt. 

lt. piece 0£ bread. 

You must not work by fits and 
starts, but with assiduity (per
sistently). 

We implored him not to take 
us to court, but he would not 
yield to our entreaties. 

Ile had made us a definite 
promise but when it came to "the 
push he <lid not fulfil it. 

You need not be afraid that he 
will prove a turn-coat, he is a 
man ot principle. 

I was so much behindhand 
with my work that I had to work 
the whole day at a stretch (with
out a break) to get through it. 

When the judges put that ques
tion to him he became visibly 
embarrassed. 

'I'o embarrass someone. 
.About ten books. 

Official documents. 
A. cannon. 
In the matter o:f religion we do 

not agree. 
A. painting. 
.A daring £eat. 
How much are these oranges a 

piec·e? 
Piecemeal. 
To :fall, break, tear to pieces. 

Bachelors' wives and old maids' 
c hil<lren are the best trained; 
everyone can tame a shrew but he 

.that has her. 

He is very touchy. 



87 

TIJ,D. 
Ik kwam juist op tijd (hijtijds)* 

om 't kind van de waterkant te 
halen. 

Korn me vanavond vroeg afha
l~n; . :vij moeten 1bijtijds aanwe
z1g ZlJn. 

Tijd gewonnen, al gewonnen. 

De tijd zal 't leren. 
Niets is bestand tegon de tand 

des tijds. 
Sedert onheuglike tijden. 
Andere tijden, andere zeden. 

Met zijn tijd meegaan. 

I came just in time to take the 
child away from the water's edge 
(from the bank). 

Call early for me to-night; we 
should be there in good time. 

If we can only gain time, we 
are safe. (He that has time has 
life). 

Time will tell. 
'Nothing is proof against (can 

withstand) the ravages of time. 
From time immemorial. 
Customs change with the 

times. 
To keep abreast with the times. 
That singer has had her day. Die zangeres hee£t haar beste 

tijd gehad. 
iHet wordt hoog tijd, dat WIJ It is high time that we should 

we,ggaan., anders komen wij te leave, otherwise we shall be late. 
la at. 

Komt tijd, komt raad (wie dan 
leeft, wie dan zorgt). 

Haast je maar niet, we hebben 
alle tijd. 

Zijn tijd verluieren. 
Zijn tijd verkwisten (verspil

len, verbeuzelen). 
Zijn ti.id ~goed besteden. 
Zich de tijd verdrijven met 

amusementen. 
De verloren tijd (weer) inhalen. 
In dat afgelegen dorpje viel 

mij de tijd zeer lang. 

De tijden van een werkwoord. 
Tijdens (gedurende) zijn ver

blijf. 
Hij neemt de betrekking slechts 

tijdelik waar. 
Een tijdelike (vasie) botrek

king. 
Tijdelik (.geestelik) gezag. 
Het tijdelike met 't eeuwige 

verwisselen. 
Tijdige hulp is dubbel hulp. 

Time will suggest a remedy 
(time brings wisdom). 

Don't hurry, we have plenty of 
time. 

rt'o idle away one's time. 
To waste one's time. 

To make good use of one's time. 
To wile away (to pass) the time 

with amusements. 
To make up for lost time. 
In that secluded (remote) vil

lage time hung heavily upon my 
hands. 

The tenses of a verb. 
During his stay. 

He fills the post only tempor
nrily. 

A temporary (permanent) situ
ation. 

Temporal (spiritual) power. 
To depart this life. 

Bis dat qui cito dat. 
----------~ - ----------

* "Bijtijds" ook: vroeg (early). 



Ontijdig. 

Tijdgenoot. 
Het tijdsgewricht. 
Het tijdperk (tij<lvak). 
Het tijdschri-ft. 
Tijdrovend. 

TREFFEN. 

88 

De offieier werd <lodelik getro£
£en (gewond). 

Het tro£ mij ('t viel mij op, 't 
fra ppeerde mi j), <lat zo weinig 
huizen meer dan een venlieping 
hadden. 

Een tre:ffende gelijkenis. 
De aanblik van al dif' ellondo 

h ee£t ons diep getroffen ( geroerd). 
Gedurernle onze reis in Duits

land hebben wii het mot 't weer 
uitsteken<l getro-ffen. 

Dat heb je goed getroffen (<lat 
was een buitenkansje voor je). 

Mijn vermaning was wel hard, 
maar hee£t toch doel getroffen. 

Doeltreffen<le maatregelen ne
men. 

Een vergelijk tre:ffen. 
Als ik geweten had, dat ik 

hem daar zou ( aan )treffen, zou ik 
niet gekomen zijn. 

Wat ons hetre£t, kun je 't ge
rust <loen. 

Hij overtre:ft ziin broer m 
lichaamskracht, ma.ar staat m 
verstand bij hem (ten)achter. 

De overtreffende trap. 
Onovertroffen ( ongeevcmaar<l). 
Voortre-ffelik (uitstekend, uit-

muntend). 

TREKKEN. 
Zoals te verwachten was, heeft 

hij in zijn verzet tegen de macht
hebbers aan 't kortste eind(je) 
getrokken ('t onderspit gedolven). 

U u timely (ill-timed, unseason-
able). 

Contemporary. 
Juncture. 
Period. 
Periodical. 
That which takes up much 

time. 

The officer was mortally wound
ed. 

It struck me that so £ew houses 
had more than one storey. 

A striking resemblance. 
The sight 0£ all that misery 

moved us deeply. 
During our trip in Germany we 

were favoured with good weathe1 

Tha't was a stroke 0£ 1 uck £or 
you (a windfall). 

The rebuke I administered was 
no doubt severe, but it served the 
purpose (had the desired effect). 

To take efficient measures. 

To come to a compromise. 
I£ I had known that I should 

meet him there I should not have 
gone. 

As far as we are concerned, you 
are at liberty to do it. 

He surpasses his brother in 
bodily strength but is his inferior 
in intelligence. 

The superlative (degree). 
Unparalleled. 
Excellent. 

A~ was to be expected he was 
worsted in his opposition to the 
authorities {the powers that be). 
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Ik zal je wel tijd geven om je 
schuld te ·betalen en niet te streng 
zijn; je behoeft niet bang te 
zijn, dat ik je 't vel over de oren 
zal trekken (halen). 

Zijn vreemde klederdrac ht trok 
aller aandacht. 

Voordeel trekken van ..... . 
De dieven trokken partij van 

de algemene verwarring bij de 
grote brand en hebben in ver
scheidene huizen ingebroken. 

Wij he·bben besloten om met 
kracht tegen de heersende mis
bruiken te velde te trekken. 

De bui trekt naar 't Westen. 

De kachel wil vandaag niet 
trekken. 

Ik heb geen trek. 
Ik heb geen trek (lust) om te 

gaan wandelen. 
Zodra ik hem zag, kwamen 

zijn (gelaats)trekken mij bekend 
voor. 

Ik houd veel van hem, maar hij 
heeft en.kele (karakter-)trekken, 
die mij niet bevallen. 

Deze soort van :forn uizen zijn 
tegenwoordig 1biezonder in trek. 

De kraanvogel is een trekvo()'el. 
. Trek* je overjas aan, want 't 
is vanavond koud (vgl. uittrek
ken, zie beneden). 

Een magneet trekt staal aan · 
hij bezit aantrekkingskracht. ' 

Een aantrekkelik voorkomen 
(uiterlik) . 

.J e moet ie ziin woorden niet 
a~ntrekken ;- hij" meende 't zo erg 
met. 

Na lang aarzelen trok ik de 
stoute schoenen aan, en deed hem 
't verzoek. 

Wie de schoen past, trekke 
hem aan. 

I shall give you time to uay off 
your debt; and I sba11 not be too 
hard on you; you need not be 
afraid that I shaJl extort the last 
penny from you. 

His quaint costume (apparel) 
drew general attention. 

To derive profit from ..... . 
The burglars took advantage of 

the general confusion on the oc
casion of the big fire and broke 
into several houses. 

We have decided to open an 
energetic campaign against the 
prevailing abuses. 

The storm is passing to the 
West. 

The stove won't draw to-day. 

I have no appetite. 
I don't feel inclined to go for 

a walk. 
As soon as I saw him, I seemed 

to recognize his features. 

I like hi~ 7ery much but he 
has some characteristics which I 
dislike. 

There is much demand :for this 
kind of kitchen-stove (range). 

The crane is a bird of passage. 
Put on your over-coat :for it is 

cold to-night. 

A ~agnet attracts steel, it pos
sesses attractive power. 

An attractive appearance. 

Don't be upset bv his words; 
he did not mean to hurt your 
£eelings. 

After hesitating :for a long 
time I screwed up my courage and 
laid my request before him. 

H the cap fits, put it on. 

----- ----------------
* Een hoed. pet. muts opzetten en afzetten Zijn hoed afnemeu voor iemand

to raise one'R hat to someone. 



Tel er 2 bij op, en trek er 4 
van a:f. (Optelling en a£trekking). 

V andaag over veertien dagen 
zullen wij ons nieuwe lrnis be
trekken. 

Ik wou, dat je me niet in die 
zaak betrokken hadt (er mij bui
ten gelaten hadt). 

De betrokken (bewuste) perso
nen. 

De lucht betrekt. 
Ik weet niet in welke betrek

king hij tot hen staat. 
Met betrekking tot uw verzoek 

(wat uw verzoek betreft). 
!Hij bekleedt (vervult) een in

vloedrijke betrekking. 
Hij is betrekkelik rijk. 
In de omtrek van de stad zijn 

vele bossen. 
Ve omtrek en middellijn van 

een cirkel. 
Vlug schetste hij haar gelaat 

in ruwe omtrekken. 
U moet u (zich) niet op dit kri

tieke (hachelike) ogenblik aan de 
leiding der zaken on ttrekken. 

Uittrekken (van kleren). 
Een uittreksel. 
N .B. Uitknipsels uit een krant. 
Oisteren is mijn schoonvader 

naar Amerika vertrokken. 
Met de noorder zon (de stille 

trom) vertrekken. 
Het vertrek. 

Iemand boven iemand anders 
voortrekken. 

UIL . 
.. Elk meent zijn uil een valk te 

ZlJn. 
Uilen naar Athene dra.gen 

(water in de zee dragen). 

V.AK. 

Add two and subtract :four. 
(.Addition and subtraction). 

To-day fortnight we shall move 
into our new house. 

I wish you had not mixed me 
up in this affair. 

The persons concerned (in q ues
tion). 

The sky is getting dark. 
I do not know in what relation 

he stands to them. 
As regards your request (with 

reference to your request). 
He occupies (fills) an influential 

position. 
He is comparatively wealthy. 
In the neighbourhood (environs) 

0£ the city there are many forests. 
rThe circumference and dia

meter of a circle. 
He made a rapid sketch o:f her 

face in rough outline. 
You should not withdraw :from 

the leadership at this critical mo
ment. 

To take off. 
An excerpt, extract. 
Cuttings from a newsp·aper. 
Yesterday my :father-in-law 

left for .America. 
To abscond. 

1 . The departure ; 2. apart
ment. 

To :favour a person at the ex
pense o:f someone else. 

Everyone thinks his geese to be 
swans. 

To carry coals to Newcastle. 

Boven in mijn sehrijftafel zijn In the top (upper part) o:f my 
verscheidene v:akjes voor papie- desk there are several pigeon-
ren. holes (partitions) £or papers. 
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In hoeveel vakken zul je ge
ek:sa mineerd word en ? 

Hij is kleermaker van zijn vak 
(van beroep, van am'bacht). 

Vakstudie. 

Vakman (leek). 

Y akverenigingen. 

VALLEN. 
Hij viel met de Jeur in huis, 

en vroeg me op de man uf, of ik 
aandelen wou nemen. 

Die taak is mij erg zwaar ge
vallen. 

Val me niet telkens in de rede. 
Die jon~ens hebben de voorbij

gangers lastig gevallen. 
Het viel me mee, dat hii eer

lik bekende ; ik had 't niet van 
hem gedacht. 

Ik had vandaag een meevaller
tje (buitenkansje). 

Mijn verjaardag valt on een 
Zondag. 

Het valt mij ten deel. 
Het hele plan is in duigen ge

vallen. 
Bij het kruisverhoor viel hij 

door de mand. 
In onmacht (flauw, in zwijm) 

vallen; van zijn stok.ie v:allen.' 
Hun 'honte klederdracht vie] 

zeer in 't oog. 
Wij zullen vanavond de val 

(muizeval) zetten. 
Hoogmoed komt voor de val. 
(Op) iemancl aanvallen. 
Vele bondgenoten vielen van 

Rome a£. 
Dit boek is mii zeer bevallen. 
Hoe bevult het' u hi er? 
Korn in elk geval. 
Het is me nooit ingevallen te 

vragen, waar hij vandaan komt. 

Zijn enigste broer is hem ont
vallen. · 

In how many subjects will you 
be examined? 

He is a tailor by trade. 

Professional study, specializa
tion. 

Pro:fessional (layman, non-pro
fessional). 

Trade-unions. 

He went straight to the point 
and bluntly asked me whether I 
was willing to take shares. 

I found it a very difficult task. 

Don't keep on interrupting me. 
Those boys molested the pass

ers-by. 
I was agreea·bly surprised to 

find that he owned up; I did not 
expect it of him. 

I had a windfall to-day. 

My birthday falls on a :Sunday. 

It falls to my share (lot). 
The whole plan has fallen 

through. 
In the course of the cross-ex

amination he gave himself away. 
To :faint, swoon. 

Their gaudy apvarel was very 
conspicuous. 

We shall set the trap to-night. 

Pride goes before a fall. 
To attack someone. 
Many allies deserted the Rom-

an cause. 
I enjoyed this book very much. 
How do you like this place ? 
Come in any case. 
I never thought of asking him 

where he comes :from. (It never 
rnwurrnd to me to ask ...... ). 

He lost his only brother. 
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Die har<le woorden ontvielen 
me in een ogerrblik van opwin
ding. 

Dat gebouw is me nooit opge
vallen. 

Op hun reis werden zij door 
bandieten overvallen. 

De zaak is heel anders uitge
vallen, dan wij verwacht hadden. 

Hij viel heftig tegen de knecht 
uit. 

Plotseling deed de bezetting 
een uitval. 

Het kasteel is nu geheel en al 
vervallen. 

De rente vervalt morgen. 
Een grote stijlfout is in herha

lingen te vervallen. 
Weet u, wat hier voorgevallen 

is? 
Het was een zonderling voor

val. 
VATTEN*. 

E,en diam.ant in goud gevat. 
Zit niet in de tocht, anders vat 

je kou. 
Door de onvoorzichtigheid der 

kinderen vatte het gordiju vlam. 

De rechercheurs vatten bij de 
ingang van de schouwburg post. 

Ik vat (begriiT)) je bedoeling 
niet. 

Mijn nichtje is zeer gevat; zij 
heeft altij<l een gevat antwoord 
bij de hand. 

Zij is geen katje om zonder 
handschoenen aan te vatten (pak
ken). 

Zijn werk aanvatten (aanpak-
ken); de handen aan 't werk 
slaan. 

Those harsh words escaped me 
in a moment of excitement. 

I never noticed that building. 

On their journey they were 
surprised by brigands. 

The matter turned out quite 
differently from what we had ex
pected. 

He abused the servant right 
and left. 

Suddenly the garrison made a 
sortie. 

'The castle is now only a heap 
of ruins. 

The interest is due to-morrow. 
To fall into repetition is a seri

ous fault of style. 
Do you know what has happen

ed here? 
It was a strange occurrence. 

A diamond set in gold. 
Don't sit in the draught, else 

you will catch cold. 
Through the carelessness of 

the children the curtain caught 
fire. 

The detectives posted them
selves at the entrance of the 
theatre. 

I do not understand what you 
mean. 

My little niece is very quick
witte{]; shfl always has a clever 
retort ready. (She is dever at 
repartee). 

She iR a difficult person to deal 
with (a hard nut to crack). 

To set to work. 

* Het Afrikaanse "de trein vatten "-mot de trein gaan (de trein nemen), to 
take the tram. 

Het Afrikaanse "de train vangen"-de trein pakken, of halen, to catch the train. 
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Dit 'hoek 1bevat enige interes
sante rcisverhalen. 

Wie kan 't wezen Gods bevat
ten? 

J e moet niet zo geleerd zijn ; 
zo iets gaat mijn bevatting te 
boven. 

Het bevattingsvermogen (ver
stand). 

Zijn argumenten waren niet erg 
bevattelik. 

'De volgende week zullen WIJ 

ons werk hervatten. 
"Ik geloof niet," hervatte (her

nam) hij, "dat u gelijk heeft.'' 
In de oudheid omvatte een sme

keling de knieen van hem, die 
hij om hulp aanriep. 

Zijn werk weer opvatten (zijn 
werk hervatten) . 

.Te hebt mijn woorden gehec>1 
ver keerd opgeva t (begrepen). 

Als kind vatte Hannibal een 
gloeiende haat tegen de Romei
nen op. 

De opv:atting van een passage. 
Het dokument was in sierUke 

taal vervat. 

VAT. 

This book contains a few in
teresting descriptions of travel. 

Who can comprehend the nat
ure of God? 

'Don't be so learned; such 
things surpass my comprehension. 

The understanding. 

His arguments were rather dif
ficult to follow (unintelligible). 

Next week we shall resume 
work. 

"I do not believe," he resumed, 
"that you are right." 

In ancient times a suppliant 
embraced* the knees of him to 
whom he applied for help. 

To resume work. 

You put a wrong construction 
upon my words. 

As a child Hannibal conceived 
an intense hatred of the Romans. 

The interpretation of a nassage. 
The document was couched in 

elegant language. 

Lege vaten klinken het holst. Empty vessels make the great-
est sound. 

VINGER. 
Je moet met Rommige men.Ren 

oppassen; als je ?:e de vinger 
geeft, nemen ze rle hole hand. 

Ik kan hem om mijn vinger 
(nink) winden. 

We moeten zeer streng zijn, en 
niets door rle vingers zien. 

Ik kan niet werken, als je me 
voortdurend op de vingers ziet. 

With some people you have to 
be on your guard; if you give 
them your little finger, they will 
take the whole band (give them 
an inch and they will take an 
ell). 

I can twist him round my little 
finger. 

We Rhoul d be very strict and 
let nothing pass (connive at no
thing). 

I cannot do my work if you 
keep wat<;hing me. 

* To embrace someone-iemand omhelzen. 
,, a faith-een geloof omhelzen. 




