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L'aat je niet met die zaak in; 
je voorganger heeft 't (J'edaan, 
maar lelik zijn vingers gebrand. 

Iemand op de vingers tikken. 
Wij hebben tot onze schade on

dervonden, dat onze keukemeid 
lange vingers heeft. 

De vingerhoed. 

VLAG. 
Met vlag en wimpel er door

komen. 
VLEET*. 

Geld bij de vleet hebben. 

VLIEG. 

Do not meddle with that affair; 
your predecessor did so, but to 
his cost. 

To rebuke someone. 
We found to our cost that our 

cook is given to thieving I is lon;s
fingered). 

Thimble. 

'l'o pass with flying colours. 

To have any amount of money. 

Twee vliegen in een kla11 slaan. To kill two birds with one 

VOE'f. 
Op handen en voeten lopen. 
Ik heh miin voet verstuikt. 
Na die belediging zet ik er geen 

voet meer in huis. 

V.an 't hoofd tot de voeten ge
wapend. 

Hij heeft zich met 't geld uit 
de voeten gemaakt (is er ...... van-
door gegaan). 

Zij laten nooit de gelegenheid 
voorbijgaan om ons de voet <lwars 
te zetten (ons te dwnrsbomen). 

Op grote voet leven. 
Op een goede voet met iemand 

staan. 
Zij staan sedert jaren op ge

spannen voet met elkaar. 
Op gelijke (de ou<le) voet staan 

met iemand. 
Iemand op <le voet volgen. 
Hij wierp mij mijn lage af

komst altii<l voor de voeten. 
De Romeinen he'bben nooit rn 

8chotland vaste voet gekregen. 
Hij deed zijn best om een wi f

voetje "bij de ministers te krijgen. 
Voet bij stuk houden (zie stuk~. 

stone. 

To go on all fours. 
I sprained my ankle. 
After that i-:isult I shall not 

Pross their threshold again (never 
set foot in the house again). 

Armed from head to foot. 

He has absconded with the 
money. 

They never let an opportunity 
pass to thwart us. 

To live in .great style. 
To be on good terms with some

one. 
For years past they have been 

on had· terms with each other. 
To be on an equal (on the same 

old) footing with someone. 
To follow someone closely. 
He always cast my humble 

ori1rin in my teeth. 
The Romans never gained a 

footing in Scotland. 
He di<l his best to ingratiate 

himse1£ with the ministry. 
To stick to your purpose (guns). 

-------- -- ---- ~-- -
* "Vleet" eig. een groot net. 
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1De wet (iemandR rechten) met 
voeten treden. 

De laatste spreker heeH mij 't 
gras voor de voeten weggemaaid. 

Toen de vergissing aan 't licht 
kwam, werd hij terstond op vrije 
voeten gesteld. 

Op staande voet (terntond, da
<lelik, onmiddellik). 

Geen voet (duimbreed) wijken. 
Te voet reizen; een voetreis. 

Een voetganger. 
1Iet is een aannemelike theorie, 

maar toch kan ik die niet voet
stoots aannemen. 

VOGE,L. 
Beter een vwel in de hand dan 

tien in de lucht. 
Ieder vogeltie :r,inP,'t, zoals 't 

t;ebekt is. · 
.J e kunt er zeker van zijn ; hij 

is een slimme vogel. 
In Amerika wordt een moorde

naar, die niet gevat kan worden, 
vogelvrij verklaard. 

Een vogelvrij verklaarde. 

VUUR. 
Tussen twee vuren zitten ( tus

sen \Scylla en Charybdis). 

Voor iemand door 't vuur lo
pen. 

Voor een ander de kastanjes uit 
't vuur halen. 

Te vuur en te zwaard verwoes
ten. 

Olie in 't vuur gieten {werpen). 

WAARD. 
Zoals de waard is, vertrouwt 

hij zijn gasten. 
Als je denkt, dat je het zonder 

mijn toestemming doen kunt, 
dan heb je buiten de waard gere
kend. 

To trample upon the law (some
one's rights). 

'The last speaker has taken 
the wind out of. my sails. 

When the mistake was found 
out, he was at once set free. 

At once, immediately. 

Not to yield an inch. 
To travel on foot; a walking 

tour. 
A pedestrian. 
It is a plausible theory but still 

I cannot accept it without fur
ther investigation. 

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

Every man to his fancy. 

You may be sure, hP is a sly 
fox (artful dodger). 

In America a murderer who 
cannot be caught, is outlawed. 

An outlaw. 

To be between the devil and 
the deep sea (between Scylla and 
Charybdis). ' 

To p:o through :fire and water 
for someone. 

To pull the chestnuts out of the 
fire for someone. 

To destroy by fire and sword. 

To add fuel to the fire. 

One judges others by oneself. 

H you think that you can do it 
without my consent, then you 
have reckoned without your host. 
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Het sop is de kool niet waard. The game is not worth the 
candle. 

WAGEN. 
Krakende 

langst. 
wagens duren 't Creaking doors hang longest (a 

WATER. 
Stille waters hebben diepe 

gronden. 
In troebel water is 't goed vis

sen. 
Water in (naar) de zee dragen. 

(Filen naar Athene dragen). 
Gods water over Gods akker la

ten lopen. 
J e moet wat water in je wijn 

doen; (je moet. niet zo op je stuk 
staan). 

J e kunt niet ontkennen, <lat 
hij oneerlik geweest is; dat wast 
al 't water van de zee niet af. 

Door onvoorziene omstandiishe
den is de hele onderneming in 't 
water gevallen. 

Toen 't water hem tot aan de 
Ii pp en kwam, was redding na bij. 

Zij ,gelijken op elkaar als twee 
druppels water. 

Een diamant van 't eerste wa
ter. 

Een schurk van 't eerste water. 

De beschrijving, die je van 't 
feest gaf, deed me wafertanclen. 

WERPEN. 
De beschuldigde trachtte de 

schuld op een ander te werpen 
(gooien). 

De teerling is geworpen. 
Onze hond heeft vannacht vij£ 

jongen geworpen. 
Deze onderneming werpt grote 

winsten af. 
Ik werp alle verantwoordelik

heid van mij a£. 

creaking gate hangs a long time). 

'Still waters run deep. 

It is good fishing in troubled 
waters. 

To carry coals to Newcastle. 

To let things slide· to leave 
the future to take care 0£ itself. 

You must climb down a little; 
you must lower your pretensions_. 

You cannot deny that he has 
been guilty of dishonesty; no
thing- that you may say can alter 
the fact. 

Through unforeseen circum
stances the whole enterprise came 
to nought. 

When it seemed that his last 
hour had come, deliverance was 
nigh. 

They a re as like as two pear . 

A diamond of the first water. 

An arrant knave (a thorough 
scoundrel). 

The description you gave of 
the festival made my mouth 
water. 

The accused tried to put the 
hlame upon another. 

The die is cast. 
Our dog gave birth to five 

young ones last night. 
This enterprise is yielding large 

profits. 
I disclaim all responsibility. 
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De Arabieren hebben geheel 
Noord Afrika in de 7de eeuw on
derworpen. 

Men moet zich aan 't onvermij
delike onderwerpen. 

Slaa:fse onderworpenheid, (ge
dweeheid, onderwerping). 

Onderworpen ( gedwee). 
Wie heeft 't plan van dat huis 

ontworpen? 
Zijn ontwerp (plan) uitvoeren 

(ten uitvoer brengen). 
Het wetsontwerp tot regeling 

van 't Hoger Onderwiis zal mor
gen in 't P.arlement in stemming 
gebracht worden. 

Hij wierp zich op als kritikus, 
maar was geenszins ·bevoegd daar
over te oordelen. 

Laten wij er e~ns een balletje 
v:an opwerpen; misschien vindt 't 
wel bijval. 

Ik verwerp deze beschuldiging 
ten ene(n)male (werp ... van me). 

Na lang onderzoek ben ik er 
toegekomen zijn theorie te ver
werpen. 

Hij deed mii een geenRzin s ver
werpelik aanbod. 

Hoe meer men zichzeH weg
werpt, hoe minder men gerespek
teerd word t. 

WETEN. 
Hij heeft de klok horen luiden, 

maar weet niet, waar de klepel 
hangt. 

Je beschuldigt mij ten onrech
te; ik wect van de prins geen 
kwaad. 

Iemand dank weten (iemand 
dankbaar, 0£ erkentelik te zijn). 

J e hoe£t me er niets van te ver
tellen; ik weet er alles van. 

Ik heb hem er toe weten te 
brengen om zich bii ons aan te 
sluiten. • 

The Arabs subjugated the 
whole 0£ Northern Africa in the 
7th century. 

We must submit to the inevit
a'ble. 

1fiervility (submissiveness). 

Subdued (meek). 
Who designed that house? 

To carry out (accomplish) one's 
design. 

The bill £or the organisation of 
Higher Education will be put to 
the vote in Parliament to-mor
row. 

He set (himself) up as a critic, 
but he was not at all competent 
to judge of that matter. 

Let us suggest it, perhans it 
will meet with approval (support). 

I a·bsolutely deny this charge. 

Prolonged investigation has led 
me to reject his theory. 

He made me an offer which was 
well worth considering. 

·The cheaper one makes oneseH, 
the less one is respected. 

He has heard something about 
the matter but does not know the 
rights 0£ it. 

You accuse me unjustly, I am 
as innocent as a baby. 

To be grateful to someone. 

You need not tell me anything 
about it; I have been through the 
mill myself (I know all a·bout it). 

I succeeded in inducing him to 
join us. 
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Hij weet geld te maken ( ver-
staa t de kunst ...... ). 

Zich weten te behelpen met een 
kleine kamer. 

Doe geen moeite, ik zal me wel 
weten te behelpen. 

Geen raad weten. 
Ik zal 't je laten weten. 
Ik heh naar mijn beste weten 

gehandeld. 
Willens en wetens. 
Een · betweter. * 
Een wetenschap. 

De wetenschap (in 't algemeen). 
De natuurwetenschappen. 
Wetenschappelik. 
N.B. Ren natuurkundige. 

, Heb je 't met zijn (buiten zijn) 
(mede) weten (voorkennis) .ge
daan? 

WIEL. 
Iemand iu de wielen rijden 

(iemand dwarsbomen, of in 'i; 

vaarwater zitten). 

WIJN. 
Goede wijn behoeft geen krans. 

WIKKEN. 
De mens wikt, God beschikt. 
Na lang wikken en wegeti heh 

ik besloten 't aanbod aar1 te ne-
men. 

WIND. 
Wie wind zaait, zal storlil. oog

sten. 
Hoge ·bomen vangen vM1 wind. 

(Wie timmert aan de weg; moet 
lijden allemans gezeg). 

De huik naar de wind hahgen. 

WINNEN. 
Wie niet waagt, wie niet wint. 

Eerste gewin is kattege!!pin. 

He knows how to make money. 

To put up with a small room. 

Don't trouble, I shall be able to 
manage. 

To be at one's wits' end. 
I shall send you word. 
I acted according to my best 

judgment. 
Deliberately. 
A wiseacre. 
A science (a branch of learn-

ing). 
Learning (arts and sciences). 
The {natural) sciences. 
Scientific. 
A scientist. 
Did vou do it with (without) 

his knowledge? 

To thwart someone. 

Good wme needs• no bush. 

Man proposes, God disposes. 
After mature consideration I 

decided to accept the offer. 

He who sows the wind will 
reap the whirlwind. 

Who never climbed never fell. 
(Those in high places are the butt 
of everybody's criticism). 

To go with the tide. 

Never venture never have. 
(Faint heart never won fair lady). 

Don't halloo before you are out 
of the wood. 

*· "Bet" is \!en oude vorm voor "beter." 



Zo gewonnen, zo geronnen. 
De aanhouder wint. 

Geduld overwint alles. 

WOL. 
Veel geschreeuw en weinig wol. 
Hij is door de wol gever£d (is 

een doortrapte schavuit). 

WOLF. 
Wee de wolf, die in een kwa.ad 

gerucht sta.at. 

WOO RD. 
Een goed verstaander hee£t aan 

een half woord genoeg. 
Een man een man, een woord 

een woord. 

J e kunt het voor geen geld 0£ 
goede woorden krijgen. 

Hij negeert mij, als ik hem op 
straat tegen kom; wij hebben 
eens woorden gehad. 

Van woorden kwamen zij tot 
dad en. 

In gezelschap hee£t (voert) hij 
gewoonlik 't hoogste woord. 

Het woord voeren. 
Wie hee£t u op 't kantoor te 

woord gestaan ? 
Zijn woord houden (nakomen). 
Zijn woord breken (schenden). 
De woordbreuk*. 
Hij is een man van zijn woord 

(een betrouwbaar map..). 
Wees niet ·bang-, hii kan heel 

goed zijn woord(je) do-en. 
Een woordelik verslag. 
Een woordelike vertaling. 
De woordspeling. 

ZAAK. 
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Lightly come lightly go. 
Perseve~·ance carries the day; 

improbus labor omnia vincit . 
.A.11 things come to those who 

wait. 

Much ado about nothing. 
He is an arrant knave. 

He who has a bad reputation, 
can do no good. 

.A. word to the wise suffices. 

A. promise is binding; an hon
eRt man's word is as good as his 
bond. 

You cannot get it for love or 
money. 

Ile cuts me when I meet him 
in the street; we once had words. 

They came to blows. 

In company he generally mono: 
polises the conversation. 

To deliver a speech. 
Who attended to you in the of-

fice? 
To keep one's word. 
To break one's word. 
The breaking 0£ one's promise. 
He is a man of his word. 

Don't be afraid, he can very 
well hold hjs own. 

A verbatim report. 
A literal translation. 
The play on words. 

Ged.ane zaken nemen geen keer. It is no use crying over spilt 
milk. 

* "Breach1of promise" altijd-'t breken van een huweliksbelofte. 
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Voordat hij de verre reis onder
nam, stelde hij eerst orde op zijn 
zaken. 

Dat is zijn zaak. 
IHij heeft zijn zaken aan kant 

gedaan. 
In die stad doet onze firma 

goede zaken. 
J e moest alles maar aan hem 

overlaten, hij is een man van za
ken. 

Niet zo'n lange uitweiding, as 
jeblie£t, ter zake ! 

Dat doet niets ter zake, 
Bemoei je met je eigen zaken. 
De troepen maakten gemene 

zaak met de opstandelingen. 
De gezant keer<le onverrichter 

zake naar de hoofdstad terug. 

Het is zaak om er zo gauw mo
gelik werk van te maken. 

Ter wille van de goede zaak 
he bben zij zich grote opo:fferingen 
.getroost. 

De landbouwtentoonstelling is 
niet veel zaaks ( soeps). 

fHet is nogal moeilik een zake
lik verslag van een politielrn ver
gadering te geven. 

Niet alle zakebrieven zijn za
kelik (beknopt). 

Op stuk van za ken weigert hij 
aan de onderneming deel te ne
men. 

Als hij voortiraat zijn plichten 
te verzaken, zullen wij hem moe
ten ontslaan. 

Het is dikwels moeilik de keten 
van oorzaak en gevolg na te gaan. 

ZEGGEN. 

Before leaving on his long 
journey he first set his affairs in 
order. 

That is his lookout. 
He has retired from business. 

In that town our firm docs a 
great deal of business. 

You had better leave every
thing to him; he is a good busi
nessman. 

Don't expatiate at such length, 
to business (come to the point)! 

That is irrelevant. 
Mind your own business. 
The troops took the part of the 

insurgents. 
The ambasfiador returned to the 

capital without having accom
plished his object. 

It is advisable at once to take 
the matter in hand. 

They have made great sacrifices 
for the sake of the cause . 

The agricultural exhibition 
(show) is not up to much. 

It is rather difficult to give a 
concise report (account) of a nol
itical meeting. 

Not all business letters are to 
the point (are concise). 

Now that it comes to the push 
( a£ter all) he refuses to take part 
in the enterprise. 

H he continues to neglect his 
duties we shall have to dismiss 
him. 

It is often difficult to trace the 
chain of cause and effect. 

Eerst gezegd en dan gedacht, Rashness of apeerh has caused 
heeft menigeen in nood gebracht. many a man to come to grief. 
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Ik heh hem onhewimpeld** (on
omwonden) de waarhe1d gezegd* 
(d.i. zonder er doekjes om te win
den). 

Onder ons gezegd, ik vertrouw 
hem niet recht. 

Ben je er zelf hij geweest, of 
heh (weet) je 't alleen van horen 
zeggen? 

Zo gezegd, zo gedaan. 
Ilij doet, of hij daar heer en 

meester is, maar hij heeft er even
min iets te zeggen als wij. 

De jongere broer wilde niet aan 
zijn uucle;re brc•er gehoo1·z1men; 
hij zei, dat die niets over hem te 
zeggen had. . 

Iemand dank zeggen. 

N.B. Iemand dank weten. 
Mijn hewering is niet uit de 

lucht gegrepen; ik kan me ou 
een hetrouwhare zegsman heroe
pen. 

Van morgen werd 't overlijden 
van de oude generaal aangezegd. 

Op 't laatste ogenhlik moesten 
wij de partij afzeggen, omdat een 
der kinderen plotseling ernstig 
ongesteld werd. 

Kinderen moeten zich door 
ouderen laten gezeggen en ge
hoorzamen. 

(On )gezeggelik. 
Ik ontzeg u 't recht u met mijn 

zaken te bemoeien. · 
Ter wille van haar kinderen 

ontzegde de moeder zich al de ge
noegens van 't leven. 

Onze meid vbldeed niet; wij 
hebben haar de dienst opgezegd. 

Hij is ontegenzeggelik een eer
lik man. 

Hij zat naast me op school, en 
placht me voor te zeggen. 

I told him the plain, unvarn
ished truth (plainly what I 
thought of him). 

Between ourselves, I don't quite 
trust him. 

Were you present yourself or 
do you only know it from hear
say? 

No sooner said than done. 
Re acts as if he were lord and 

master there, buL he has no more 
authority there than we have. 

The younger brother refused to 
obey his elder brother, saying he 
had no authority over him. 

To express one's gratitude to 
someone (to thank someone). 

To feel (be) grateful to someone. 
My assertion is not unfounded ; 

I can appeal to a reliable author
ity. 

This morning the death of the 
old general was announced. 

At the last moment we had to 
send word that the party would 
be postponed owing to one of the 
children being suddenly taken 
seriously ill. • 

Children should listen to their 
elders and obey them. 

(Dis )obedient. 
I deny that you have the right 

of meddling with rnv affairs. 
'For the sake of her children 

the mother denied herself all the 
pleasures of life. 

Our servant gave no satisfac
tion; we gave her notice. 

It cannot be denied that he is 
an honest man. 

He sat next to me at school and 
used to prompt me. 

* "De waarheid spreken "-to speak (tell) the truth. 
** "Eigenlik: zonder onder een sluier of doek verborgen te zijn. Een wimpel 

(aan een vlag)-a streamer, a pendant. 
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Voorieggen 
( voorspellen). 

( onse h ei<l baar ), 

ZEIL. 
lets kopen ( overnemen) zoals 't 

reilt en zeilt. 

Een oog(je) in 't zeil hou<len. 

Alle zeilen ·bijzetten (fig.) 

ZES. 
Hij is van zessen klaar (hij 18 

van alle markten thuis). 

ZETTEN. 
Iemand op zijn nummer zetten. 

Kwaad bloed zetten. 
Zet* die vaas op de tafel, en 

leg dat boek op mijn schrijftct
fel. 

De moeder kon de jongen niet 
me~r regeren,. de vader moest hem 
voortdurend terechtzetten (te
recht wijzen). 

N.B. Terechtstellen: to execute 
(a criminal). 

.Te kunt er zeker van zijn, dat 
hij 't je vroeg of laat zal betaald 
zetten. 

Ik had gedacht, dat hij zich 't 
verlies zeer zou aantrekken) maar 
hij heeft er zich spoedig over
heen gezet (heeft 't van zich afge-
zet). ~ 

Tee (koffie) zetten. 
De dokter kwam zijn patient 

on gezette tijden bezoeken. 
Zet dat p]an maar uit je hoofd, 

daar komt toch niets van. 
Het is een zaak van groot be

lang, wij moeten ·all es op haren 
en snaren zetten om de zaak er 
door te krijgen. 

Ie:~nand aan de(n) dijk zetten. 

To foretell, predict. 

To buy (take over) something 
lock, stock and barrel (as it 
stands). 

Keep your weather-eye open; 
to keep an eye on things. 

To strain every nerve. 

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

rro take someone down a peg or 
two. 

To create ill-feeling. 
Put this vase upon the table 

and put this book upon my desk. 

The mother could not manage 
the boy any longer, the father 
had to rebuke him constantly. 

You may be sure that he will 
pay you out sooner or later. 

·I thought that he would feel 
his loss very keenly, but he soon 
got over it. 

To make tea or coffee. 
The doctor came to visit his 

patient at regular intervals. 
You had better give up all idea 

of it; nothing will come of it. 
It is a matter of great import

ance, we must leave no .atone un
turned (move heaven and earth) 
to see the matter through. 

To discharge someone. 

. * " Zetten " wordt gebruikt van recht opstaau de ding-en, "Jeggen" van liggende 
dmgen. 
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De puntjes op de i zetten. 

Geld op rente zetten. 
Een letterzetter. 
Wil je, asjeblieft, mijn scheer-

mes aanzetten ? · 
Hij is nogal lui, je moet hem 

altijd tot zijn werk aanzetten. 

Zet de deur een beetje aan (op 
een kier(tje) . 

.A.ls men in een vreemd land 
reist, loopt men altijd gevaar af
gezet te worden (beetgenomen te 
worden) . 

.A.Ile straten waar de koning 
langs zou komen, waren afgezet. 

De wond was zo .ernstig, da t 't 
been moest worden afgezet. 

Ik heb vele artikelen in voor
raad, die ik gaarne van de hand 
wil zetten ( doen), maar er is geen 
afzet :voor. 

De vijandige legermacht heeit 
de vesting bezet. 

'De bezetting** nam de vlucht. 
Na een langdurig beleg door

staan te hebben, werd de stad 
Leiden in 1576 ontzet. 

Het ontzet (van een belegerde 
stad). 

Ik was geheel ontzet ( ontdaan, 
ontsteld), ik kon geen woord uit
brengen. 

0 n tzetting (on tste ltenis) beving 
hen. 

Een ontzettende aardbeving 
teisterde Lissabon. 

Vogels opzetten. 
'Een beweging op touw zetten. 
Iemand tegen een ander opzet-

ten. 
:Met opzet bedierf hij mijn 

'boek. 

To dot your i's and cross your 
t's. (To be very accurate). 

To invest (lay out) money. 
A compositor, a printer's devil. 
Will you kindly put an edge to 

my razor? 
He is rather lazy, you always 

have to keep at him to make him 
work. 

riJeave the door ajar. 

When one travels in a foreign 
country, one is always in danger 
(runs the risk) of being taken in. 

All the streets through which 
the King was to pass, were lined 
with troops. 

The wound was so dangerous 
that the leg had to be amputated. 

I have a lot of articles in stock 
which I should like to dispose of; 
but there is no demand* for them. 

'l'h.i enemy has occupied the 
fortress. 

The garrison took to flight. 
After having gone through 

(stood) a prolonged sie.irn the city 
of Leiden was relieved in 1575. 

The relief (of a besieged town). 

I was quite upset, I could not 
utter a syllable. 

A sudden -fear took hold of 
them (fell upon them). 

A terrible earthquake devast-
ated Lisbon. 

To stuff birds. 
·To set a movement on foot. 
·To make mischief· between two 

persons. 
He spoilt my book on purpose. 

* "Supply and demand "-vraag en aanbod. 
** Bezeten-possessed (by evil spirits); mad. 
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Wij bemerkten hun boos opzet We became aware of (perceiv-
(boze toeleg) juist op tijd (bij- ed) their evil design just in time 
t\,jds), en konden het (hem) nog and were still able to frustrate it. 
verijdelen. 

ZIEN. 
Hij ziet er bleek uit (hij ziet 

bleek). 
Zie niemand naar de ogen. 

Het ziet er niet naar uit, dat 
het zal gaan regenen. 

Dit is de laatste maal, dat ik 
uw achteloosheid (nalatigheid) 
door de vingers zie. 

Bij 't korrigeren (nazien) van 
het opstel heeft de onderwijzer 
verscheidene fouten over 't hoofd 
gezien. 

Ik kan niet werken, als je me 
zo op de vingers ziet. 

Wil u de stalen op zicht stu
ren? 

Hij is niet gezien. 
Het gezicht. 

Aanzien doet gedenken; uit 't 
oog, uit 't hart. 

Wij zullen 't nog eens met deze 
bediende aanzien. 

Het is hem aan te zien, dat hij 
veel geleden heeft. 

1N aar 't zich laat aanzien, zal 
de vrede spoedig gesloten word en. 

Zijn aanzien onder de burgerij 
is zeer toegenomen. 

Een m·an van aanzien (aanzien
lik man). 

Hij heeft een aanzienlik (aan
merkelik) fortuin geerfd. 

Als 't zo duur is, zal ik er van 
moeten aizien. 

J e hebt dit patroon van mij af
gezien. 

Het staat te bezien, o:f hij sla
gen zal. 

Doe ·wer en zie niet om. 

In een ommezien (in eon oog
wenk). 

He looks pale. 

Do not toady to (flatter) any
one. 

It doesn't look like rain. 

This is the last time that I'll 
excuse your negligence. 

In correcting the essay the 
teacher failed to notice several 
mistakes. 

I cannot go on working, if you 
keep watching me so closely. 

Will you send the samples on 
approval? 

He is not liked. 
1. The face; 2. the sight; 3. 

the view. 
Seeing is remembering; out o:f 

sight out of mind. 
We shall give this servant an

other trial (chance). 
One can see that he has suffer

ed much. 
There is every reason to believe 

that peace will soon be concluded. 
His influence with the citizens 

has grown considerably. 
A prominent man. 

lffe has inherited a considerable 
fortune. 

If it is so expensive I shall 
have to do without it. 

You have copied this pattern 
from me. 

It remains to be seen whether 
he will succeed. 

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

In the twinkling of an eye (in 
less than no time). 
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Ret kind is zwak ; het moet 
ontzien worden. 

Het is moeilik; ik zie er erg 
tegen op (aan). 

Hij was een man tegen wie we 
allen opzagen. 

Zijn daden baarden opzien. 

Hij heeft het opzicht over 10 
arbeiders; hij is een opzichter 
( opziener). 

In dit ene opzicht is hij m1J 
tegengevallen. 

Hij kan op een goed besteed le
ven terugzien. 

J e moet er op toezien, dat de 
bouwmeester 't (bouw)plan goed 
uitvoert. 

Hij werkt dageliks onder mijn 
toezicht. 

Men kan niet alles voorzien. 
Het is noodzakelik, dat hierin 

tijdig voorzien wordt. 
Wij voorzagen ons van levens

middelen. 
Voorzichtigheid is de moeder 

van de porseleinkast (der wijs
heid). 

De wegen der Voorzienigheid 
zijn ondoorgrondelik. 

ZING EN. 

The child is weak; you must 
deal tenderly with it. 

It is difficult, I shrink from it~ 

He was a man whom we all ad
mired. 

His actions created a sensation 
(stir). 

He is in charge of 10 labour
ers ; he is a foreman ( ov~rseer). 

In this one respect I have been 
clisapnointed in him. 

He can look back upon a well 
spent life. 

You must see to it that the ar
chitect executes the plan prop
erly. 

He . ~aily works under my 
superv1s10n. 

One cannot foresee everything. 
It is necessary that timely pro

vision be made. 
We provided ourselves with 

victuals (provisions). 
Prudence is the mother of wis

dom. 

The ways of Providence are in
scrutable. 

Zoals de 
de jongen. 

ouden zingen, piepen As the old cock crows the young 
one learns. 

El~ vogeltje zingt zoals 
bekt IS. 

ZITTEN. 
Op zwart zaad zitt'»l. 

't ge-

Onder de panto:ffel zitten. 
Onder de µlak van een oudere 

broer zi tten. 
Ga zitten (neem µlaats). 
Blijf zitten. 
Hij is blijven zitten. 

Every man to 'his fancy. 

To be hard up; to be put on 
short commons. 

To be henpecked. 
To be under the thumb o:f an 

elder brother. 
Sit down (take a seat). 
Don't get up. 
He has not passed his stand

ard (has not been promoted to a 
higher class). 
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llet duurde lang, voordat de 
uitslag van 't eksamen bekend 
werd; ik zat op hete kolen. 

Hij is niet iemand om zich op 
de kop te laten zitten. 

Zij zitten elkaar altijd in 't 
haiar '(liggen met elkaar over 
hoop). 

De politie zat hem op d~ hie
len. 

Ik had er op gerekend, dat zij 
mij op 't beslissende ogenblik 
zouden te hulp komen, maar zij 
lieten mij in de steek, en toen zat 
ik met mijn gebakken peren. 

Hoe lang zit de die:£ al? 

In de brand (in verlegenheid, 
il). de pekel) zitten. 

Hij zit er warmpjes in (hij 
~ee:ft zijn schaapjes on 't droge). 

J e moet niet denken, dat ik 't 
daarbij zal laten zitten (rusten). 

Daar zit hem de knoop. 
Nu moeten wij wel toegeven; 

er zit niets anders op. -

Een zittend leven leiden. 
De zitting (van een stoel). 
De zitting (van 't parlement). 
Bezitten; het bezit (mrv. be-

zittingen). 
Een bezetene (een krankzinni

ge, waanzinnige). 
De inbreker heeft zijn tijd nog 

niet uitgezeten. 
Een onverzettelike wil. 

ZWAK. 
Ze wisten, dat hij heel ijdel 

-was, en ze hebben hem in zijn 
zwak getast. 

z,WALUW. 
1Een zwaluw maakt nog geen 

zomer. 

It was a long time before the 
results o:f the examination were 
out; I was on pins and needleti 
all the time. 

He is not a man to allow him
self to be sat upon. 

They are always at loggerheads 
(quarrelling). 

The police were hard upon his 
heels. 

N .B. To lay a criminal by the 
heels (to run him down): een mis
dadiger ( te) pakken (krijgen). 

I had relied upon their helping 
me at the decisive moment, but 
they left me in the 1 urch and so 1 
was le:ft out in the cold (I was 
sold). 

How long has the thie:f been in 
prison? 

To 'be in difficulties (straits, in 
a tight corner, in a scrape). 

He is well off (he has made his 
pile). 

You must not think that I shall 
allow the matter to rest there. 

·There is the rub. 
Now we must needs give in, 

there is no alternative (there is 
no other course open to us). 

To lead a sedentary life. 
The seat (0:£ a chair). 
The session (o:f parliament). 
To possess; the possession. 

A mad man (lunatic). 

The burglar has not yet served 
his sente~e. 

A stu:b1Jorn will. 

They knew him to be very vain 
and they played on his vanity. 

One swallow does not make 
summer. 
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ZWANG. 
In zwang zijn (in de mode 

zijn). 
ZWIJGEN. 

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

goud. 

'fo be in vogue. 

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



engels-:f{ollands. 

ACCOUN'l'. 
-How do you account for this 

sudden change? 
-You will have to account for 

your actions. 

I have an account there. 
He gave a detailed account 0£ 

his journey. 
Do not do it on my account. 

I hope you will give a good ac
count of yoursel:f. 

ACKNOWLEDGE. 
I beg to acknowledge receipt ot 

your letter of the 8th inst. 

AFFORD. 
I cannot afford it. 

He cannot afford to get mar
ried. 
· You cannot afford to absent 
yoursel:f :from any lecture. 
L We shall afford you the means 
of purchasing the estate. 

AGE. 
He is 0£ age (he is a minor). 

To come of age. 
N.B. Hij is vandaag jarig. 
A middle-aged man. 

Hoe zou je die plotselinge ver
andering verklaren? 

J e zult rekenschap moeten ge
ven ( afieggen) van je handelin
gen.** 

Ik heb er een rekening (staan). 
Hij __ gaf ~en uitvoerig verslag 

van z1Jn reis. 
Doe het niet om mij (ter wille 

van mij). · 
Ik hoop, dat je je goed van je 

taak zult kwijten. 

Ik heb de eer u de goede ont
vangst van uw brief van de acht
ste dezer te berichten. 

Rruintje kan het niet trekken; 
ik kan het niet betalen. 

Hij kan zich de weelde niet ver
oor loven om te (gaan) trouwen. 

.J e kunt geen enkel Kollege 
mlSsen. 

We zullen je in de gelegenheid 
stellen (je de middelen verschaf
£en) het landgoed te kopen. 

Hij is meerderjarig* (minder-
jarig). 

Meerderjarig worden. 
It is his birthday to-day. 
'Een man van middelbare leef-

tijd. . 

* Mornlig en onmondig (-mcerder-en minderjari1r) worden dikwels in fig. zin 
~ebruikt-to be (.m)capable of fighting one's own battles. 

** Vgl. ook: "He has a great deal to account for "-Hij heeft veel op zijn 
il:erfstok. 
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At an advanced age. 

ANXIOUS. 
I am anxious to see my brother. 

' I £eel rather anxious a1out 
him. 

APPLY. 
I applied £or the situation. 

Applicant. 
«'You should apply yomselI to 
your studies. 

To whom do these words apply? 

",.N.B. What you say is quite 
irrelevant to the question at issue. 

Applied sciences. 

A VA.IL. 
To avail oneseH of an onpor

tunity. 
It was 0£ no avail. 

How many men are available 
for the work? 

My ticket is available £or three 
months. 

A.WAKEN (zie WAKEN). 

BAND. 
He looked as i£ he came out 0£ 

a bandbox. 
BEAR. 

The trees did not bear weli last 
year. 

That iR more than I can bear 
(stand). 

An unbearable heat. 

To grin and bear. 

Op vergevorderde (hoge) lee£
tijd. 

Ik verlang (er naar) mijn broer 
te zien. 

Ik maak me nos__ al bezorgd 
over hem. - -

Ik heb naar de betrekking ge
solliciteerd. * . 

1Sollicitant. 
J e moet je best doen en hard 

werken (je met de borst op je 
werk toeleggen). 

Op wie hebben deze woorden 
betrekking ( zi;f n ...... toepasselik, 
op wie slaan deze woorden ?) 

Wat je zegt, heeft niets te ma
ken met de zaak, waar het om 
gaat. 

Toegepaste (natuur-) weten
sc happen. 

Van een gelegenheid gebruik 
maken. 

Het baatte niet (het mocht niet 
baten). Het was te vergeefs. 

Hoeveel man ziin er voor bet 
werk beschikbaar p· 

Mijn kaartje is (voor) drie 
maanden gel dig. 

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

De bomen hebben verleden j,aar 
niet goed gedragen. 

Dat is meer dan ik verdragen 
(verduren) kan. 

Een on( ver )dragelike (on uit
staan bare) hitte. 

Zijn woede verkroppen ; zich 
aan het onvermijdelike onderwer
pen. 

--- ---------------
* To solicit favours-om gunsten vragen. 
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To bear in mind that ..... . 
""He bears me ~ grudge. 

-They bear him an irreconcil
able hatred. 

To bear witness. 
To bear someone company. 

-The facts do not bear out your 
contention. 

He is bravely bearing up 
against the difficulties. 

What is the hearing of this 
passage upon the question? 

Please give reply to bearer. 

-Forbearance (forbearing). 
Forbearnnce is no acquittance. 

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

BOARD. 
He is <Juite above board. 

BREA.K. 
It is the last straw that breaks 

the camel's back. (The last mile 
i; the longest). 
-To break the news to someone. 

To break away :from one's 
party. 

His health broke down. 
In the middle 0£ his speech he 

broke down. 
-To break in a horse. 

The house was broken into. 
N. B. Burglar ; burglary. 
To break someone of a bad 

habit. 
He has broken with that bad 

habit. 

A war, a fire etc., has broken 
out. 

The break-water. 

:N"iet vergeten, dat ..... . 
.~ij koestert een wrok tegen 

mIJ. 
Zij dr.agen hem een onverzoen-

like haat toe. 
Getuigenis a:fleggen. 
Iemand gezelschap houden:1 

De feiten staven uw bewering 
niet. 

Hij biedt de moeilikheden dap
per het hoofd. 

Welke betrekking heeft . deze 
passage op de zaak? 

Gee£ brenger dezes alsjeblieft 
het antwoord. 

Toegee:flikheid (toegee:flik). 
tTitstel is nog geen afstel. 

Niet recht op zijn doel afgaan. 
De aftocht blazen. 

Hij is volkomen eerlik . ••• 
De laatste loodjes wegen het 

zwaarst. 

Iemand het nienws behoedzaam 
meedelen. 

Zich v,an zijn partij losmaken 
(a fscheiden). 

Zijn gezondheid begaf hem. 
In het midden van ziin re<le 

bleef hij steken. -
Een paard africhten. 
Er wer<l in het huis in.gebroken. 
Inbreker; inbraak. 
Iemand van een slechte ge

woonte a£brengen. 
Hij heeft die slechte gewoonte 

opgegeven (heeft zich.. . . . . afge
wend). 

Een oorlog, een brand is uitge
broken. 

De havendam. 
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BREW. 
There is something brewing. 

BRING. 
I could not ·bring mysel£ to 

apologize to him. 

.~. It was not brought to my 
notice. 
•· To bring to hay. 

It was brought about by his 
neg.~nce. 

He brought an action against 
us. 

That joke brought the housP. 
down. 

That speculatio11 brought him 
in a lot of money. 

His conduct on that occasion 
has brought him into disrepute. 

His death was brought on by 
grief. 

The infantry brought up the 
rear. 

She was brought up by her 
aunt. 

I shall bring it up for discus
s10n. 

BRUSH. 

Er -broeit iets. 

Ik kon er mijzel£ niet toe bren
gen hem om verschoning te vra
gen. 

Men had er mij geen kennis 
van gegeven. 

In het nauw brengen (tot staan 
brengen). 

Ilet werd door zijn verzuim 
(nalatigheid, achteloosheid) te
weeg gebracht. 

Hij bracht ons voor het gerecht. 

Die grap lokte daverende toe
juichingen nit. 

Die spekulatie bracht hem een 
massa geld op. 

Zijn gedrag bij die gelegenheid 
beeft hem een slechte naam be
zorgd. 

Zijn dood werd door smart ver
oorzaakt. 

Het voetvolk vormde de achtd
hoede. 

Zij werd door haar tante groat 
ge bra ch t ( opgevoed). 

Ik zal bet ter tafel brengen (te 
berde brern.1en, op het tapijt 
brengen) .. 

They are all tarre<l with 
same brush. 

the Zij zijn allen met hetzelfde sop 

Brushwood. 

RUT. 
Preposition: -

Anything but pleasant. 
All but one passed. 
Ile took nothing but what was 

his own. 
- '-He is all but lost. 
Conjunction : -

I coul<l tell you something of 
importance but that I am afraid. 

No one but knows that be is 
riot to be trusted. 

overgoten. 
Kreupelhout. 

Alles heha1 ve aangenaam. 
Allen behalve een slaagden. 
Hij nam niets behalve hetgeen 

zijn eigendom was. 
Hij is bijna verloren. 

Ik kon u iets van belang ver
tellen, als ik niet bang was. 

Er is niemand, die niet weet, 
dat hij niet te vertrouwen is, 
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Jt never rains but it pours. 

I mrely went out but I met 
him. 

.., It cannot be but they will do 
you justice. 

_ I do not doubt but (that) I 
have contributed something to t ha 
success of the enternrise. 

I cannot but admire him. 

Adverb: But little. 

CARRY. 
To carry coals to Newcastle. 

To carry (gain) the day. 

He carries all his money about 
him. 

Het regent nooit, of (zonder 
<lat) het giet.* 

Ik ging zelden uit, of ik ont
moette hem (zonder dat ik hem· 
on tmoette). 

Het kan niet anders, of ze zul-, 
len u recht doen wedervaren. 

Ik twijfel niet, of ik heb iets 
bijge~en tot het welslagen van 
de onderneming. 

Ik kan niet anders dan hem 
bewonderen; ik moet hem wel 
bewonderen. 

Rlechts (maar) weinig. 

Water in de zee dragen; uilen 
naar Athene dra'Q'en. 

Overwinnen; de overhand be
houden. 

Hij draagt al zijn geld bij zich. 

-His words carried conviction. Hij sprak overtuigend. 
•"'He carried everything before Hij was allen de baas; hij 

him. kwam alle tegenstand te boven. 
He carried o:ff the first prize. Hij won de eerste prijs. 
To carry on a business. "'- Een zaak drijven. 
The war was carried on witb De oorlog werd aan weerskan-

great cruelty on both sides. ·, ten (weerszijden) met grote 
'wreedhei<l gevoerd. 

To carry out a plan. 

To carry out a promise. 

-The carrying trade. 

CHANCE. 
I chanced to see the advertise

ment in the µaper. 
• He does not stand any chance. 

By chance. 
• - You will have to take your 
chance. 
"' I went there on the chance of 
getting something to do. 

Een plan uitvoeren (ten uitvoer 
brengen). 

Een belofte vervullen (nako
men). 

De vrachhaart. 

Ik zag de advertentie toevallig 
in de krant. 

Hij heett niet de minste (hoe
genaa md geen) kans. 

Bij toeval; toevallig. 
J e moet het maar eens wagen. ; 

Ik ginger heen om te zien (nro
beren), of ik werk kon krijgen. 

- ~- ~ - ------
!1 In fig. zin wordt "It never rains but it pours," vertaald door: Een om:eluk 

komt nooit alleen (misfortunes never come singly). -
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OHANOE. 
At which station am I to 

change? 
:r am going to my room to 

change. 
He changed colour. 

· Could you change a sovereign ? 
No, I ·have no change. 

Here we generally change 
horses. 

A change for the be"tter. 

CLOUD. 
. Every cloud has its silver lin
mg. 

CLOVER. 
We are in clover here. 

OOLOUR. 
• He gave a somewhat coloured 
version o.£ what had happened. 
~o pass with flying colours. 

To nail one's colours to the 
mast. 
• To be true to one's colours. 

To hoist the colours. 
Discoloured tapestry. 

COME. 
In time to come. 

Bij welk station moet ik over
stt1ppen? 

Ik ga naar mijn kamer om mij 
te vorkleden. 

Hij verbleekte (werd doods
bleek; werd zo wit als een doek). 

Zou u een pond kunnen wisse
len? N een, ik heb geen klein 
geld. 

Hier verwisselen we gewoonlik 
van paarden. 

Een verandering ten goerle. 

.\.lles heeft zijn goede zijde . 

We leven hier in Luilekker
land; we hebben hier een heerlik 
leventje. 

Hij ga.£ een enigszins gekleur
d e voorstelling van het gebeurde. 

Met vlag en wimpel er door ko
men (slagen). 

Openlik voor zijn opinie uitko-
men; openlik partij kiezen. 

Pal staan voor zijn overtuiging. 
De vlag hijsen. 
Verkleurd (verschoten) bor

duurwerk. 

Voortaan; in de toekomst. 
Iloe kwam het? ' How did it come about? 

A wo_ncler whether he came 
it~ 

by Het zal me benieuwen~ of hij 
. ereermcaan-geli.OinelliS(het eer

lik verkregen heeft). 
That is a come down ! 
You'll come in £or a good deal 

o.£ money. 
Nothing will come o.£ it. 
The concert did not come off. 
To come off scot-free. 
To overcome all difficulties. 

To be overcome with fatigue. 

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

Dat is een verlaging ! .. 
J e zult heel wat geld krijgen 

( erven}. 
Er zal niets van komen. 
Het konsert ging niet door. 
Er heel(s)buids afkomen. 
Alle moeilikheden te boven 1rn-

men . 
. _Door vermoeidheid 

ZlJn. 
Door aandoening 

(overstelpt) zijn. 

overmand 

overmand 
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Don't worry, he will coinc 
rc0und again. 
, 'Vhen I came to, I remember
ed ...... 

To come to blows. 
'The crime came to light. 

-To come to terms. 
'rhe prediction did not come 

true. 
The result did not come UJL to 

our expectations. 
Ruddenly the enemy came lrp-

on .us. 
COMMIT. 

The man who waR exer,uted laRt 
m0nth, committed many crimes. 

r" He evidently did not want to 
rommit himsel£. 

, 
You should commit this poem 

to memory. 
He thought it advisable not to 

ccmmit it to writing. 

COMPLY . 
.-·I regret to be unable to comply 
with your request. 

CONFINE . 
..> I confined mysel£ to r,arrying 

out my instructions. 
' To be confined to bed (to be 
bedridden). 

CURE. 
What can't be cured, must be 

eI\dured. 
CUT. 

He has cut his finger. -
G-He cut a very foolish figure. 

Cut your coat according to your 
cloth. 

Maak je niet ongeruRt, hij zal • 
wel bijdraaien. 

1'oeu ik tot rnijzel:f kwam (weer 
bijkwam, weer tot bewustzijn 
kwam), herinnerde ik mij ...... 

Handgemeen warden. 
De misdaad kwam aan bet 

licht. 
Tot een vergelijk komen. 
De voorspelling kwam niet uit. 

Het resultaat beantwoordde i 

uiet aan onze verwachtingen. 
Plotseling vielen <le vijanden 

ons op het lijf. 

De man, die verleden maand 
tererhtgesteld is, hee£t vele mis
daden gepleegd (begaan, bedre
vPn). 

Blijkbaar wilde hij zijn op1111e • 
r,iet uitspreken (niet voor zijn 
OT·inie uitkomen; zich niet bin
den). 

Je moest nit ge<licht val! bui
ten leren. 

Hij achtte het raadzaam het 
r.iet op scbri£t te stellen. (het niet 
op te schrijven). 

Het spijt mij, dat ik aan uw 
vcrzoek niet voldoen kan. 

Ik heb er mij toe bepaald (be-~ 
perkt) mijn orders uit te voeren. 

Bedlegerig zijn ( aan het heel 
gekluisterd zijn). 

Men moet zich aan het onver
mij<lelike onderwerpen. 

Ilij heeft zich in de vinger ge-
RI: ede;1. .. _. 

Hij sloeg een heel dwaas figuur. 
Zet de tering naar de nering. 
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The child is cutting its teeth. 
He cut me (dead) when I met 

him. 

To cut someone's lectures. 

To cut a long story short. 
• To cut the grass under some
oue's feet. 

To cut down expenses. 

The old beech has been cut 
down. 

To cut off one's nose to spite 
01Je's face. 

To be cut off from civilization. 

Het kin<.1 krijgt tanden. 
Hij negeorde mij ( staal), toen 

ik hem ontmoette; hij wou mij 
niet kennen. 

W eg,blijven van iemands kol-
lc'ges.* · 

Om kort te gaan. 
Iemand het gras voor de voeten 

wegmaaien. , 
Bezuinigen; de uitgaven ver

min<leren. 
De oude beuk is omgehakt. 

Uit spijt(igheid) iets doen, 
waar men later berouw van zal 
hE·bben. . 

His uncle cut him ofi with 
shilling. 

V:an de bescha.afde wereld af
gesneden zijn. 

a Zijn oom heeft-hem onterfd. 

He was cut out for a teacher. 

' She was quite cut up about it. 
A cut and dried theory. 
Cuttings from a newspaper. 
A d~ter of cut glass. 
Outle:r:y. 
A cutting remark. 

/Let us take this short cut. 

DAGGER. 
They are at daggers drawn. 

DANCE. 
To dance to someone's tune. 
She leads her husband a dance. 

DAY. 
_,, Every dog has his day. 

To-day fortnight. 
To-day ; this day. 
To-day; now-a-days. 
Every other day. 

Hij was geknipt voor een on
derwiizer; hij was voor onder
·wijzer in de wieg gelegd. 

Zij was er helemaal kapot van. • 
Een pasklaar gemaakte theorie. 
TJitkmpsels"U.it een kraut. 
Een kristallen kl}raf (kraf). 
Messen. ...._ 
Een snijdende opmerking. 
La.ten we hier afsnijden. 

Zij zijn gezworen vijanden. 

N aar iemands pijpen dansen. 
Zij maakt haar man het leven 

zuur. 

lPdereen krijgt wel eens een 
kans. 

(V andaag) over veertien dagen. 
Vandaag; heden. 
Tegenwqordig; heden ten dage. 
9m_~~~~r~ da;g. 

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

In broad day-light. 

DEPEND. 
That depends. 
You cannot depend upon him. 

You may depend on it that he 
wm not yield. 
-To be dependent upon. 

DISPENSE. 
~ e can dispense with his ser-

vices. 
No one is indispensable. 

A dispensing chemist. 
An analytical chemist. 

DI1SrP08E. 
Man proposes, God disposes. 
All my books are at your <lis

pmial. 

I am willing to dispose o:I' these 
horses at a reasonable price. 

To be kindly disposed towards 
someone. 

He is slightly indisposed to
day. 

DO. 
I cannot do without it. 
Much ado about nothing. 

DOG. 
Give a dog a bad name and 

hang hi.m. 
Barking dogs seldom bite. 
Let sleeping dogs lie. 

To go to the dogs. 
He is a dog in the manger. 

Misfortune seemed to dog his 
siens. 

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

.. Op klaarlichte dag. 

Dat hangt er van a£. 
J e kunt niet op hem rekenen 

(op hem staat maken, op hem 
aan). 

Je kunt er op aan, <lat hij niet 
~rn l toegeven . 

. Hhankelik zijn van. 

We kunnen zijn <liensten ont
hETen, { missen) . 

Niemand is onmisbaar (onont
br.erlik). 

Een apoteker. 
Een scheikundige (voor weten · 

sd1 a ppelike analyse). 

De mens wikt, God beschikt. 
U kan ·beschikken over al mijn 

hoeken; al mijn boeken staan 
(ziin) tot uw beschikking. 

Ik ben bereid dflze paarden te
gen een billike prijs van de hand 
te doen. 

Vriendelik gezind zijn jegens 1 

iemand. 
· Hij voelt zich niet erg goed , 
(,ml) vandaag; hij is niet wel 
va·ndaag. 

Ik kan er niet buiten. 
Veel geschreeuw en weinig wol. 

Als je een bond wilt slaan, kun 
j:i gemakkelik een stok vinden. 

Blaffende honden biiten niet. 
Maak gefln Rlap·end~ honden 

wakker! 
N aar de kelder gaan. 
Hij kan niet zien, dat de zon in 

het water schijnt. 
Het ongeluk scheen liem te 

ach tervolgen. 
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With doggecl perseverance. Met taaie vol harding. 

DRIVE. 
'rhe death of his only brother De dood van zij,n enige broer 

drove a coach and six through all maakte plotseling een einde aan 
his frivolity. al zijn lichtzinnigheid. 

EXPOSE. 
Do not expose yourself to that 

danger. 
His malpractices were exposed. 

1Time-exposure (in photo-
graphy). 

To expose a child. 

FAIL. 
Did he fail in his examination:' 

His strength failed him. 
I failed to convince him. 

I shall be there to-morrow 
morning without fail. 

FALL. 
To fall ill. 
To fall in love with a girl. 
To fall into disuse. 
To foll into disgrace. 
To fall consta.ntly into the same 

error. 
The bill falls due next Friday. 

We have nothing to fall back 
upon. 

The joke foll flat. 

To fall out with someone. 

Where did you fall in with 
him? 

He did not fall in with our pro
posal. 

The numbers were falling off. 

Stel je niet aan dat gevaar 
bloot. 

Zijn kwa<le praktijken werden 
a.an het licht gebracht. 

Tij<lopname (in het fotografe
ren). 

Een kind te vondeling leggen. 

Is hij voor z1Jn eksamen ge
zakt? 

De krachten begaven hem. 
Ik slaagde er niet in (het geluk

te mij niet) hem te overtuigen. 
Ik zal er morgen ochtend zijn 

zonder mankeren. 

Ziek worden. 
Verliefd warden op een meisje. 
In onbruik geraken. 
In ongenade komen (vallen). 
Telkens in dezeHde fout ver-

vall<'n. 
De rekening verval t (op) de 

volgende Vrijdag. 
\Ve hebben niets om in tiid van 

nood te gebruiken (we liebben 
geen appeltje voor de dorst). 

De grap (de ui) ging niet op 
(had geen sukses). 

Ruzie (twist) krijgen met 
iemand. (Het met iemand aan de 
stok krijgen). 

W aar heb ie hem het eerst ont
moet (leren kennen) ? 

Hij sloot zich niet bij ons voor
stel aan; ons voorstel <lroeg zijn 
goe<lkeuring niet weg. 

Ilet getal nam af (verminder
de). 
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The result fell short 0£ my ex
pectation. 

The plan fell through. 

It '£ell to my lot to bear the 
brunt 0£ the work. 

To £all upon the enemy. 

He came home crestfallen. 

A windfall. 

:E'AR. 

Het resultaat beantwoordde 
niet aan mijn verwachtingen. 

Er kwam niets van het plan; 
het plan ging niet door. 

Het kwam op mij neer om het 
zwaarste deel van het werk te 
doen. 

De vijand op het lijf vallen (te 
lijf gaan). 

Hij kwam met de kous op de 
kop thuis. 

Een buitenkansje. 

Men of such genius are few and Zulke genieen zijn met een 
far ·between. lantaarntje te zoeken. 

Far and near. IIeinde en ver. 

FAULT. 
He finds fault with everything. Hij heeft overal wat op aan te 

mer ken. 
To find fault with someone (a Op iemand vitten (een vitter). 

£a ult-finder). 

FEATHER. 
Birds of a feather :8.ock to

gether. 
To show the white feather. 

FINGER. 
You must have had a finger in 

the pie. 
I can twist him round my little 

finger. 
I have it at my finger-ends. 

FOLLOW. 
To follow suit (in playing 

cards). 
He le£t the room and we all 

followed suit. 

To follow a trade. 
That does not at all follow. 

To follow up a suggestion. 
That candidate has a large fol

'lowing. 

Soort zoekt soort. 

Zich een lafaard betonen. 

.J e moet er de hand in gehad 
hebben. 

Ik kan hem om mijn pink win
den. 

Ik ken het op mijn duimpje. 

Kleur bekennen (in het kaart
spel). 

Hij ging de kamer uit en wij 
allen volgden zijn voorbeeld (wij 
nllen deden eveneens). 

Een beroep uitoefenen. 
Da t volgt er in het geheel niet 

uit ( dat is geen logiese gevolg
trekking). 

Een wenk opvolgen. 
Die kandidaat heeft veel aan

hangers. 
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FOWL. 
Uurses like £ow ls come home Lo 

roost; he that diggeth a pit shall 
fall into it; harm watch, harm 
catch. 

FRIEND. 
A friend in need is a friend in

deed. 
To have a friend at court. 

GET. 
We could not get rid 0£ him. 

I want to get rid 0£ all these 
implements. 

N.B. I lost my book. 

To get the better 0£ someone. 

To get the worst o-f it. 

I could not get at him. 
You got off cheap. 

He has got on very well m
deed. 

We got on very well (with each
other). 

He soon got over his disappoint
ment. 

To get up a picnic. 
Ill-gotten gains never prosper. 

GO. 
Go ahead! 
To go .astray. 

·Everything seems to go against 
her. 

To go bankrupt. 
It went hard with him on that 

occas10n. 
Ile went raving mad. 
To go shopping. 

To go beyond one'R instruc
tions. 

Wie een put graa£t voor een an
der, valt er zel£ in. 

In de nood leert men zijn vrien
den kennen. 

Een invloedrijke vriend (krui
wagens) hebben. 

We konden hem niet kwijt ra
ken. 

Ik wil al deze werktuigen kwijt 
zijn (van de hand doen). 

Ik ben mijn boek kwijt ge
raakt. 
Het van iemand winnen; 

iemnnd te slim a£ zijn. 
Aan het kortste eindje trek

ken; verslagen worden. 
Ik kon hem niet bereiken. 
.Te bent er goedkoop a£geko

men. 
Hij is uitstekend vooruitgeko

men. 
Wij konden heel goed met el

kaar overweg ,( opschieten). 
Hij kwam zijn teleurstelling 

spoedig te boven (kwam over ..... . 
been). 

Een pic-nic op touw zetten. 
Oestolen .goed gedijt niet. 

Ga je gang maar ! 
Verdwalon; fig. van het rechte 

ran a-fdwalen. 
Alles schijnt haar tegen te lo

pen. 
Bankroet gaan ; op de fl.es gaan. 
Hij had het bij die gelegenheid 

zwaar te verantwoorden. 
Hij werd stapelgek. 
Boonschappen (inkopen) gaan 

Joen. 
Zijn opdracht te buiten gaan. 
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:You "cannot go by what he says. 

He goes by the name of X. 

I knew that that would not go 
down with him. 

To go for a walk. 

'l'hey went for us right and 
left. 

To go in for sport. 
To go in for an examination. 
The poor child went into con-

vulsions. 
He went into fits of laughter. 

The children's party went off 
very well. 

Let us go on playing ! 
To go on all fours. 
Comparisons never go 011 all 

fours. 
Why should we go out of our 

way to give him as<;istance? 

I shall go over the essay with 
you. 

He has gone through a good 
deal of trouble. 

My friend went right through 
the war. 

I intend going to law about it. 

I went to meet him when he 
came from the station. 

To p;o to the dogs. 
There is plenty of go in him. 

GOOSE. 
What is Rauce for the goose is 

sauce for the gander. 
Everybody thinks hfa geese to 

be swans. 
GRIND. 

To grind one's teeth. 
To have an axe of one's own to 

grind. 

J e kuut niet afga.an op hetgeen 
hij zegt. 

In de wandeling wordt hij X. 
genoemd. 

Ik wist vooruit, dat hij dat niet 
zou slikken. 

Gaan wandelen ; een wandeling 
gaan maken. 

Ze gaven er ons geducht van 
langs. 

A.an sport doen. 
Eksamen gaan doen. 
Het arme kind kreeg stuipen. 

Hij barstte telkens in een scha· 
terlach uit; hij schaterde telkens 
van het lachen. 

De kinderpartij liep goed af. 

Laten we doorgaan met spelen ! 
Op handen en voeten lopen. 
V ergelijkingen gaan altijd 

mank. 
Waarom zouden wij ons uitslo

ven (biezondere moeite doen) om 
hem te helpen? 

Ik zal het opstel met je nagaan. 

Hij heeft veel ellende doorge
maa kt. 

Mijn vriend heeft de hele oor
log meegemaakt. 

Ik ben van plan er een rechts
zaak van te maken (de zaak voor 
het gerecht te brengen). 

Ik ging (liep) hem tegemoet, 
toen hij van het station kwam. 

N aar de kelder gaan. 
Er zit veel fut in hem. 

Gelijke monniken, gelijke kap
pen. 

Ieder denkt ziin ml een valk te .. . 
ZlJll. 

T:mdeknarsen. 
lets uit eigenbelang doen ; el' 

belang bij hebben. 
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I have been grinding at tlnt. 
su}>iect the whole evening. 

His employer put his nose w 
the grind-stone. 

HAIR. 
It made my hair stand on end. 

We had a hai:i:breadth (narrow) 
escape; it was a close shave. 

'rhat's what I call hair-split
ting. 

HANG. 
''l'ime hangs heavily upon my 

hands. 
The matter was hung up. 
All the rebels were hanged. 

HARP. 

Ik heb de hele avond op <lat 
onderwerp zitten blokken. 

Zijn patroon beulde hem af 
(liet hem werken als een slaa£). 

. .Ret deed mij de haren te bergo 
I'lJzen. 

We zijn ternauwernood ontko
men (ontsnapt); het was on het 
kantje (randje) a£. 

Dat noem ik haarkloverij (mug
gezi£terij). 

De ti.id valt mij lang. 

De zaak blee£ onbeslist. 
Al de opstandelingen werden 

opgehangen ( opgeknoopt). 

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

HAUL. 
To haul someone over the coals. lemand een strenge berisping 

HAVE. 
To have a shot at it. 

I have your welfare at heart. 
They had me on (they fooled 

me). 

HEAD. 
His success seems to have com· 

pletely turned his head. 

I cannot make head or tail ui 
it. 

To make headway. 

He talked over the people's 
heads. 

To hit the nail on the head. 
He stands head and shoulders 

above his :£ellow-citizens. 
Six head 0:£ cattle. 

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

Er met de mu ts naar gooien; 
er een slag naar slaan. 

Uw welvaart gaat mij ter harte. 
Zij hielden me voor de ge.I;: 

(voor het lapje); ze staken de gek 
(de draak) met mij. 

Zijn sukses schijnt hem he!; 
hoo:£d geheel en al op hol ge · 
bracht te hebben. 

Ik kan er geen tou w aan vast
knopen. 

Goed opschieten.; goed vooruit
komen ( vorderen). 

Hij sprak over de hoo:£den va:i 
de men.sen heen. 

De spijker op de kop slaan. 
Hij steekt hoog boven zijn m9· 

deburgers uit. 
Zes stuks vee. 
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.A. head or expenditure. 
Head over heels (head fore

most). 
He is head over ears in debt 

(love). 

A level-headed man. 
To be at loggerheads with. 

HELP. 
I could not help laughing. 

There is no help for it. 
·I have had .a second helping. 

HORSE. 
One should not look a gift 

horse in the mouth. 
I would advise you not to ride 

your high horse here. 
To put the cart before the 

horse. 
The horses bolted (reared). 

HOUSE. 
People that live in glass houses 

should not throw stones. 

Fools build houses for w1Be 
men to live in. 

The proposal did not meet with 
the approval or the house. 

That joke brought the house 
down. 

To let a house. 
This house is to let. 
To rent a house. 
House-rent.* 

INDIFFERENCE. 
It is a matter or indifference to 

me. 
His utter indiffp,rence surpasses 

my comprehension. 

Ren post van uitgaven. 
Hals over kop (voorover). 

Hij steekt tot over de oren in· 
de schuld. (Hij is tot over de oren 
(hij is smoorlik) verlierd). 

Een man van gezond verstand. 
Overhoop liggen met. 

Ik kon niet nalaten te lachen; 
ik kon mijn lachen niet houden. 

Er is uiets aan te do en. 
Ik heh me .al voor de tweede 

maal bediencl. 

Men moet geen gegeven paard 
in de bek zien. 

Ik zou ie (aan)raden hier niet 
zo'n hoge toon aan te slaan. 

Het paard achter de wagon 
spannen. 

De paarden gingen (sloegen) 
op hol (steigerden). 

VVie zeH zwak staat, moet zich 
niet bloot geven door anderen aan 
te v.allen. 

De zotten dragen het water uit, 
en de wijzen v.angen de vis. 

Het voorstel droeg de P"oeclkeu
ring van de vergadering niet weg. 

Die grap (ui) lokte daverende 
toejuichingen uit. 

Een huis verhuren. 
Dit huis is (staat) te huur. 
Een huis huren. 
De huishuur. 

IIet kan mij niet schelen; het 
is mij om het even. 

Zijn verregaande onverschillig
heid gaat mijn begrip te hoven. 

* Het Hollandse "rente "-interest on capital. 
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INDULGE. 
·He in<lulged in a gooJ smoke. 

~e indulges in (is addicted to) 
opmm. 

Too great indulgence to chil
dren tends to spoil them. 

Hij veroorloo£de llich de weelde 
van een fijne sigaar ( een lekker 
pijpje). 

Hij gee£t zich over aan het ge
bruik van opium (hij is verslaa£d 
aan ...... ). 

Te grote toegeefl.ikheid jegens 
kindereu leidt er toe ze te beder-
ven. 

A.n Indulgence (in the R.C. Een Afl.aat (in de Roomse 
Church). Kerk). 

INFORM. 
I informed him of what has 

transpired. 

He is well informed in many 
branches of science. 

Can you give me any in£orma
tion on the subject? ·No, but i£ 
you like, I shall make enquiries. 

An informer. 
My informant. 

IMPOSE. 
To impose a duty on meat.* 

N .B. To levy a tax on the 
people. 

To impose upon someone. 
An impostor (a swindler). 

KEEP. 
He kept his countenance. 

They do not earn sufficient to 
keep body and soul together. 

They tried to draw (pump) him 
but he kept counsel. 

Re is very care£ul not to com
mit himsel£; he always keeps his 
own counsel. 

To keep abreast with the times. 

Ik heb hem meege<leeld (op de 
hoogte ,~ebracht van) hetgeen uit
gelekt is. 

Hij is goed op de hoogte van 
vele na tu urwetensch a pp en. 

Kan u mij daarover ook inlich
tingen geven (verschaffen) ?--
N cen, maar als u wil, zal ik in
lichtingen inwinnen (zal ik er 
naar informeren). 

Een aan brenger ( aankl~ger). 
Mijn zegsman. 

Een belasting leggen (heffen) 
op vlees. 

Het volk een belasting opleg
gen. 

Iemand bedriegen. 
Een hedrieger (een oplichter). 

Hij blee£ uiterlik kalm ; hij 
beheerste zich. 

Ze verdienen niet genoeg om 
zich in het leven te houden. 

Ze trachtten hem uit te horen, 
maar hij was zo dicht als een uot 
(hij hield zich stil). 

Hij laat zich nooit uit: hij is 
erg gesloten. 

Op de hoogte van zijn tijd blij-
ven (zich ...... houden). 

* Duties on imports and exports-In-en uitgaande (in-en uitvoerende) rechten. 
The Custom-House-Het Doeanekantoor. 
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She keeps 
brother. 

house for her 

You should keep at it for all 
you are worth. 

I used to be rather good in 
German, but I have not kept it 
up. 

KNOW. 
.She does not know her own 

mind. 
I do not know the one from the 

other. 
He did it knowingly (witting

ly). 
Ile is not at home, to my know

ledge. 
She sold it without my know

ledge. 

LAY. 
'l'o lay a wager. 

-The greater part o:f the district 
was laid waste by the hurricane. 

He laid about him right and 
le:ft. 

He laid the blame on me. 
That charge cannot be laid at 

my door. 
The highwaymen were at lasl. 

laid by the heels (run to eart b). 
To lay down a rule. 
1They are all ~eady to lay down 

their lives for their Sovereign. 

We have laid in a large stock 
or provisions for the coming win
ter. 

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

buff. 

Zij doet de huisliouding (het 
huishouden) voor haar broer. 

J e moet volhouden, met al de 
kracht, die in je is. 

Ik was vroeger nog al goed in 
het Duits, maar ik heb het niet 
bijgehouden. 

Zij weet zel:f niet, wat zij wil. 

Ik kan de ene niet van <le an
<lere onderscheiden. 

Hij deed het willens en wetens. 

Hij is niet thuis, voor zover ik 
weet. 

Zij hee£t het zonder mijn voor
kennis (buiten mijn (mede) we
ten) verkocht. 

Een weddingschap (wedden
schap) aangaan. 

Het grootste gedeelte van het 
distrikt werd door de orkaan ver
woest (in een woestenij herscha
pen). 

Hij sloeg links en rechts om 
zich heen. 

Hij ga£ mij de schuld. 
Die beschuldiging kan niet te

gen mij worden ingrbracht. 
De struikrovers werden einde

lik* gevat (gepakt). 
Een regel vaststellen. 
Zij zijn allen bereid bun leven 

voor h un V orst op te o:fferen ( te 
geven); zij allen hebben hun le
ven veil voor hun Vorst. 

Wij hebben een grote voorraad 
proviand (levensmiddelen) voor de 
komende ( aanstaande) winter op
gedaan. 

Water en gas aanleggen. 
Zich aau een weigering bloot

Rtellen. 

* At last-eindelik, ten slotte. "Ten einde" met een Infinitief-for the pur
pose of.. .... 
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How beautifully this riark is 
laid. out! 

We have I.aid out a consider
able sum of money on our library. 

The carrying out of our plans 
will involve a large initial out
lay. 

I trust you will lay bis worQ.R 
to heart. 

He is laid up with rheumatism. 

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

LEA.RN. 
A.s the old cock crowR the 

young one learns. 
To learn by heart. 
I learnt from his letter that he 

had retired from business. 

He has much to learn and much 
to unlearn. 

LEA.VE. 
To leave no stone unturned (zie 

move). 
To leave nothing to chance. 
You had better leave him sev

erely alone. 
Her father left her a large 

fortune. 
Your conduct leaves much to 

be desired. 
To leave for Paris. 
'l'o leave the parental home. 
Leave off teasing her. 

By a regrettable oversight your 
name was left out. 

Did you get leave to Rtn.y away? 

Leave of absence. 

Hoe mom is dit park aange
legd ! (wat is...... mooi aange
legd !) 

We hebben een aanzienlike som 
geld( s) aan onze boekerij (biblio
theek) besteed (ten koste gelegd). 

De uitvoering van onze plan
nen brengt grote aanvankelike 
onkosten mee (brengt aanvankelik 
(in den beginne) grote onkosten 
mee). 

Ik vertrouw, dat je zijn woor
den ter harte zult nemen. 

Hij ligt te bed met rnmatiek. 

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

Zoals de ouden zrngen, piepen 
de jongen. 

Van buiten leren. 
Ik vernam uit zijn brief, dat 

hij zich uit zijn zaken terugge
trokken had. 

Hij heeft veel te leren en veel 
af te leren. 

Niets onbeproefd laten. 

Niets aan het toeval overlaten. 
.J e moest hem maar links laten 

liggen (hem maar laten schieten). 
Haar vader liet haar een groot 

fortuin na. 
J e gedrag laat veel to wonsen 

over. 
N aar Parijs vertrekken. 
Het ouderlik huis verlaten. 
Schei uit (houd op) met haar te 

plagen. 
Door een betreurenswaardig 

verzuim is uw naam uitgelaten. 
Heb je verlof gekregen om we~ 

te blijV'en ? 
Het verlo£. 
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'l'o go home on leave. 
To take leave 0£. 
To take French leave. 

LEND. 

Met verlo£ naar huis gaan. 
.\fschei<l nemen van. 
1. letil zonder verlo£ doen; 2. 

met de noorderzon (met de stille 
trom) vertrekken. 

Distance lends enchantment to Op eeu a£stancl lijkt alles 
the view. roomer. · 

LlABLE. 
You are liable £or any damages 

incurred. 
Liable to a disease. 
Liable to a fine (imprisonment). 

Assets ancl liabilitieR. 

LIE. 
Liars have short wings. 

One lie draws ten; lies hunt in 
packs. 

A white lie. 

LIVE. 
Where do you live?* 
To live from hand to mouth. 
He ditl not live to see that day. 

To live on rice and fish. 
He outlived (survived) all his 

brothers. 
'T'o live up to one's creed. 

The whole live-long day. 

A lire-size portrait. 
To insure one's life. 
A L1i£e ARsuranre Company. 

I cannot for the li£e 0£ me un
derstand what you mean. 

To draw from li£e. 
This charming scene is taken 

from li£e. 
An annuity (for life). 

.J e bent verantwoordelik voor 
alle s<'hade, die aangericht wordt. 

Onderhevig aan een ziekte. 
Heboetbaar (stra£baar voor cle 

wet). 
Bezitti11gen en verplichtingen 

(sch ulden). 

Al is <le leugen nog zo snel, de 
waarheid achterhaalt haar wel. 

eit de ene leugen komt de an
dere voort. 

Een leugentje om bestwil. 

Waar woont u? 
Van <le hand in de tancl leven. 
Hij hee£t die dag niet moJen 

beleven ( aanschou wen). 
Van riist en vis leven. 
Hij overlee£de al zijn broers. 

In overeenstemming met ZlJll 

geloo£ leven. 
De hele lievelange clag; <le gocl-

ganselike dag. 
Een J.evensgroot portret. 
Zijn leven verzekeren. 
Een Levensverzekeringmaa t

scba ppij. 
Ik kan met de beste wil van de 

wereld niet begrijpen, wat je be
cloelt. 

N aar het leven tekenen. 
Dit aardig toneeltje is nit het 

1even gegrepen. 
Een lij-frente. 

* To live-to dwell-wonen, nooit ''I even " of "blijven." 
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The life-boat, li{e~buoy 
belt). 

(]ife- De redding(s)boot, de redding-

LOOK. 
How pale she looks ! 
I am afraid we are going to 

have a thunderstorm.-Yes, it 
looks like it. 

Be careful and look about you. 

Will you look after this child 
during my absence? 

He looked daggers at me. 

( R )boei (reddiug( s )gordel). 

Wat ziet zij (er) bleek (uit) ! 
Ik ben bang, dat we een om

weer krijgen.-J a, het ziet er wel 
naar uit. 

Wees voorzichtig en kijk goed 
rnnd ( ge bruik j e ogen). 

\Vil je gedurende mijn afwezig
heid op dit kind passen? * 

Hij keek me met nijdige ogen 
aan. 

\Vhy do you keep lool)ing at W aarom kijk je mij voortdu-
me ? rend aan ? 

'I'o look :for something. Naar iets zoeken. 
We had better give it up: it is \Ve moesten het maar opgeven: 

like looking :for a nee<lle in a het is onbegonnen werk (het geeft 
b~ottle of hay (in a hay-stark). tocl1 Diets; het is nodeloze 

moeite). 
To look into a matter. Eon zaak onderzoeken. 
·whilst we did our level hPst to 'l'erwijl wij ons uiterste best de-

extinguish the flames, he was den om de vlammen te blussen, 
looking on without liftim; a keek hii toe, zonder een hand uit 
£nger. - te steke'u. 

Look out for snakes! Pas op voor slangen ! 
I shall be on the lookout and Ik zal voor je uitkijken en je 

shall send you word as soon as bericbt sturen, zodra er zich iets 
something suitable turll8 up. geschikts voordoet. 

That is his look out! Daar moet hij maar voor zor-
gen; dat is zijn zaak ! 

Did you look over his essay? Heeft u zijn ops tel nagekeken 
( nagezien) ? 

I did not see your name on the 
list; I may have overlooked it. 

I rannot recollect the proper 
term just now, but I Rhall look it 
up to-night. 

I shall look you up one of these 
days. 

To be good-looking. 

Ik heb je naam niet op de lijst 
gez1en; ik heb hem misschien 
overgeslagen (over 't hoofd ge-
zien). ' 

Ik kan op het ogenblik niet op 
de juiste term komen (me ...... de 
juiste term niet te binnen bren
gen ), maar ik zal hot vanavond 
opzoeken. 

Ik zal je een dezer dagen eens 
komen opzoeken. 

Er knap uitzien; eon lmap 
uiterlik hebben. 

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

You may be sure that he will 
make the most 0:£ his opportunity. 

To make the best of a ba<l bar
gain. 

What a pity that he makes 
himself so cheap! 

I think he will make a good 
lawyer. 

To make a speech. 
Do not make a fool of yourself! 
To make love to a gir I. 
It made my mouth water. 
It made my flesh creep. 
It made my hair stand on enr1. 

We shall have to make the 
damage good. 

'To make good one's promises. 

I repeatedly warned him, but 
he made light 0:£ the danger. 

In a fit of anger he insulted 
me, but soon afterwards he ma<le 
amends. 

You must maki> allow:rnce for 
his youth. 

To make merry. 
I make bold to say that. ..... 

He cannot make a living. 

He has made his pile (he is well 
off).* 

You have made your bed arn1 
you must lie in it.· 

Men moet het i i:i;er smeden. 
wanneer het heet is~ 

.Je kunt er zeker van zijn, (je 
kunt er op rekenen), <lat hij met 
<leze kans :i;ijn voordeel zal doen 
(<lat hij ~oed gebruik van deze 
gelegenheirl zal maken). 

Zich er zo goed mogelik door 
{floor h een) slaan ; iets onaange
naams zo goed mogelik dragen. 

Hoe jammer, dat hij zich :i;o 
weg (te grabbelen) gooit ! 

Ik denk, dat hii een goed advo-
kaat za1 worden. · 

Een rede (redevoering) houden. 
1Rtel ie niet dwaas aan ! 
Een ineisie het ho:£ maken. 
Het deed- mij wa terta!l.den. 
Ik kreeg er kippevel van. 

. _Het deed mij de haren te ber1~e 
rIJZen. 

Wij zullen <le sr,ha<le moeten 
verg-oeden. 

Zijn belo:£ten gestand doen 
( vervullen). 

Ik heb hem herhaaldelik ge
waarsrhuwd, maar hij nam (vat-· 
te) het gevaar te licht on. 

In een vlaag van woede (toorn) 
beledigde hij mij, maar spoedii:r 
daarna trachtte hij het weer goerl 
te maken (maakte hij zijn eksku
ses) . 

. Je moet bedenken, <lat hii ncn: 
jonll.' is; je moet zijn jeu<;('d in nm1-
merking nemen. 

Plezier maken. 
Ik waa<;\' het (verstout' mij) te 

:i;eQ'Q'en, dat ...... 
Hij verdiellt niet genoe_g om in 

:i;iin onderhoud te voorzien. 
Hij heeft zijn sr,haapieR on bet 

droQ'e (hij zit er warmnjes in) . 
. Te oog'.st nu. wat ie gezaai1l 

hebt (je moet de gevolgen van je 
dad en dragen). 

* You are no better off than you were before (in general)-je bent er niet beter 
aan toe dan vroeger. 
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They make no bones about 
cheating anybody, if it suits their 
purpose. 

Do not make such a fuss about 
a trifle. 

He is made much of. 

He has made away with him
seli. 

We had better make for that 
hill. 

I cannot make head or tail or 
it. 

I do not know what to make 
of it. 

'To make sport (game) of some
one. 

The loss of his fortune was the 
making of him. 

That was the making of him. 

I want to make sure of the facts 
before taking any action. 

The clerk made off with the 
contents of the safe. 

I cannot make out his writing, 
it is almost illegible. 

He has made over all his 
claims* to me. 

To make up for lost time. 
I have made up my mind to 

go away. 
They often quarrel, but they 

generally make it up very soo~ 
afterwards. 

It is a made-up story. 
My brother must have made up 

the whole story. .. 
It is only a make-shift. 

Zij zien er g~en been in O!fl 
iemand te bednegen, als het m 
hun kruam te pas komt. 

Maak toch niet zo'n <lrukte 
over een kleinigheid. 

Hij is zeer gezien (is zeer m 
tel). 

Hij heeft zich van kant ge
maakt; hij heeft zich te kort ge
daan; hij heeft zelfmoord ge
pleegd. 

We moeten maar op die hen
vel afgaan. 

Ik kan er geen tonw aan vast
knopen. 

'lk weet niet, hoe ik het opvat
ten moet; ik kan er niet uit wi.js 
word en. 

Iemand voor de gek houden 
(voor het lapje honden). 

Het verlies van zijn fortuin 
heeft een man van hem gemaakt. 

Dat heeft hem er boven op ge· 
holpen. 

Ik wil zeker van mijn zaak zijn, 
voordat ik tot handelen overga. 

De klerk maakte zich met rle 
inhoud van de brandkast nit de 
voeten (ging er van door met ... ). 

Ik kan niet nit zijn schrift wijs 
worden (ik kan zijn schrift niet 
ontcijferen), het is bijna onlees
baar. 

Hij heeft fJ.l zijn aanspraken 
aan mij overgedragen. 

De verloren tijd inhalen. 
Ik heb (ben) besloten weg ie 

gaan. 
Zi.i hebben dikwels ruzie, maar 

g-ewoonlik leg-gen ze het spoed1g
daarop weer bii. 

Het is een verzonnen verhaal. 
:Mijn broer moet het hele ver

haal uit zijn duim gezogen heb
ben (verzonnen he,bben) . 

Het dient slechts om ons tijde
lik mee te behelpen. 

------------------ --- ----- -
* To claim something-aanspraak maken op iets; to be entitled to something

aanspraak (recht) hebben op iets. 
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MATTER. 
It does not matter in the least. 

What is the matter with you? 

To take something as a matter 
0£ course. 

As a matter 0£ fact. 
He is a very matter-0£-fact 

person. 
Matter; mind (philosophical 

terms). 
The wound is foll 0£ matter. 

MEAT. 
What's one man's meat is an

other man's poison. 
It is like mustard after meat. 
A meat-safo. 

MEET. 
I was unable to make both ends 

meet. 
You should meet him hall-way. 

That Institution meets an 
urgent need. 

We shall meet her at the sta
tion. 

The bill met with a good deal 
0£ opposition. 

They met with a serious ac
cident. 

In the course 0£ my reading I 
never met with (came across) that 
expression. 

To adjourn a meeting. 
To call a meeting. 

MEND. 
It is never too late to mend. 

That coat is past mending. 

The breach between them is 

past mending. 

Het komt er hoegenaamd niets 
op aan ; het is van hoegenaamd 
gecn belang. 

Wat scheelt je? ·w at scheelt 
(ha pert, mankeert) er aan? 

lets als vanzeHsprekend op
vatten. 

Feitelik. 
Hij is een heel nuchter T>ersoon 

( een door en door prakties mens). 
De Sto£; de Geest (fi]osofiese 

termen). 
De wond is vol etter. 

De(n) ene zijn <lood is de(n) an
der zijn brood. 

Het is mosterd na de maaltijcl. 
Een vliegekast. 

Ik kon niet rondkomen (uit
komen). 

J e dient hem halverwege tege
moet te komen (fig.) 

Die Inrichting voorziet in een 
dringend gevoelde behoe£te. 

We zullen haar van de trein a£
halen. 

Het wetsontwerp ontmoette 
(ondervond) veel tegenstand. 

Zij hebben een ernstig ongeluk 
gehad; een ernstig ongeluk is 
hun overkomen. 

In mijn lektuur ben ik die uit-
drukking nooit tegengekomen 
(he b. . . . . . aan~·etro:ffen). 

Een vergadering verdagen. 
Ecn vergadering beleggen (bij

eenroepen). 

Het is nooit te laat om zich ~e 
("er )heteren. 

Die ias kan niet meer verstelcl 
worden. (moet wor<len a£gedankt) 

De breuk tussen hen is onher· 
stelbaar. 
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We ought to do something lo 
mend matters. 

To make amends zie: make. 

MILL. 
I have been through the mill 

myself. 
MOUNTAIN. 

To make a mountain of a mole
hill. 

MOVE. 
I was greatly moved .by that 

scene. 
To move heaven and earth; to 

leave no stone unturned. 

We are going to move to-mor
row. 

I move that the meeting be 
adjourned. 

MUCKLE. 

We di en en wat ( iets) te doen 
om de toes ta ml te ver beteren. 

Ik weet er alles van ; ik weet 
het bij ondervinding. 

Van een mug (muis) een olifant 
maken. 

Ik was zeer ontroerd (getroffen, 
bewogeu) door dat toneel. 

Hemel en aarde bewegen ; 
niets onbeproefd la ten; alles up 
haren en snaren zetten. 

Morgen gaan we verhuizen. 

Ik stel (de mo tie) voor, da t de 
vergadering verdaagd wordt. 

Many 
muckle. 

a mickle makes a Vele kleintjes maken een grote; 

OBLIGE. 
To my regret I was obliged to 

leave. 
I am very much obliged to you 

for advancing her the money. 

In that hotel they do nothing 
to oblige you (they are not oblig· 
ing). 

To be under an obligation to 
someone. 

PART. 
For my part. 
To be part and parcel of. 

A man of brilliant parts. 

He played his part to perfec
tion. 

Here we are at the parting or 
the ways. 

alle dagen een draadje is een 
hemdsmouw in het jaar. 

Tot mijn spijt was ik verplicht 
(gedwongen) te vertrekken. 

Ik ben u zeer verplicht, dat u 
haar het geld heeft voorgescho
ten. 

In dat hotel zijn ze niet voor
komend. 

Aan iemand 
hebben. 

verplichtingen 

Wat mij betreft (aangaat). 
Een integrerend deel uitmaken 

van ( onafscheidelik verb<mden 
zijn aan). 

Een man van schitterende ta
lenten. 

Hij heeft zijn rol uitstekend 
gespeeld. 

Hier scheiden onze wegen. 
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Why did he not take part m 
our deliberations? 

T shall never part with that 
picture. · 

I had to part :from all who were 
near .and dear to me. 

Partly ...... partly. 
A partner ; a sleeping partner. 

Joking apart. 

PASS. 
He passed his examination. 

I do not think we ought to pass 
this candidate. 

To pass a bill. 
'To pass a few hours. 
He often passes our door. 

'To pass judgment on someone. 

The judge passed sentence of 
death. 

It came to pass that ..... . 
In pf!.Ssing· be referred to the 

forthcoming elections. 
Last night he C]Uietly passed 

awav. 
r· shall pass it by in silence. 

1She al ways passed for a clever 
woman . 

.All ·his property has passed in
to the hands of strangers. 

He passed himself off :for (he 
pretended to be) a clergyman. 

Please, pass it on! 
This is the second time that he 

has been passed over. 
Matters have now come to such 

a pass that we can no longer re
main inactive. 

A pass (passport). 
A mountain-pass (defile). 

W aarom heeit hij geen deel ge
nomen aan onze beraadslagingen ? 

Ik zal die schilderij nooit van 
de hand doen. 

Ik moest van al mijn vriendeu 
en verwanten (nabestaanden) 
scheiden. 

Deels ...... deels. 
Een kompanjon ;· een stille ven

noot. 
Alie gekheid op een stokje. 

Hij is door zijn eksamen geko
men; hij is voor zijn eksamen ge
slaagd. 

Ik vind, dat wij deze kandi-
daat er niet door moeten laten. 

'Een wetsontwerp aannemen. 
Een paar uren doorbrengen. 
Hij komt (gaat) onze deur dik-

wels voorbij. 
·Een oordeel over iemand uit

spreken ( vellen). 
De rechter heeft het doodvon·· 

nis uitgesproken. 
Het geschiedde, dat ..... . 
Terlo'ops sprak hij over de aan

staande verkiezingen. 
Gisterenavond is hij kal~ (rus

tig) ontslapen. 
'lk zal het stilzwijgend voorbij 

gaan. 
Zij ging altijd voor een knanpe 

vrouw door. 
Al zijn bezittingen zijn in de 

handen van vreemden gekomen 
( overgegaan). 

Hij gaf zich uit voor een predi
kant; hij gaf voor een predikant 
te zijn. 

Geef het alsjeblieft door! 
Dit is de tweede maal, dat hij 

voorbijg-egaan ( gepasseerd) is. · 
Het is nu zo ver gekomen, dat 

we niet langer werkeloos kunnen 
blijven ( dat we handelend moeten 
optreden). 

Een pas (paspoort). 
Een bergpas. 
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PAY. 
It will not pay in the long run. 

I suppose I shall have to pay 
the piper. 

I shall make him pay for that 
(I shall pay him out). 

I shall pay him back in his 
own coin. 

He will pay dearly :fur his m
solence. 

Up de lange duur zal bet (de 
moeite) niet lonen. 

Ik zal wel het loodje moeten 
leg gen; ik zal wel het gelag moe
ten betalen, (ik zal wel het kind 
van de rekening word en). 

Ik zal hem dat betaald zetten. 

Ik zal hem met gelijke munt 
betalen. 

Zijn brutaliteit zal hem duue 
b staan komen ; hij zal zwaar 
voor zijn brutaliteit moeten boe-
ten; 11ijn b. zal hem opbreken 
(berouwen). 

I am just paymg my way and Ik kan juist mijn oukosten dek-
no more. 

In that hotel I had to 
through the nose. 

To pay off arrears. 

pay 
ken, maar ook niet meer. 

In dat hotel ben ik schandelil_;: 
a:fgezet. 

Achterstallige schuld a:fbeta
len. 

To pay particular attention to. Bie11ondere aandacht wijden 
My father-in-law paid me a aan; biezonder acht geven op. 

visit. Mijn schoonvader bracht mij 

I am not given to paying com· 
pliments to ladies. 

The world pays with ingrat
itude. 

He had been :forbidden to 60 
out, and so when he came home, 
there was the devil to pay. 

The check was payable at sight 
to Mr. A. or order. 

PICK. 
He is always picking holes rn 

somebody's coat. 
He tried to pick a quarrel. 

PLAY. 
Children and :fools should not 

play with edged tools. 
When the cat's away, the mice 

will play. 

een bezoek. 
Ik ben er de man niet naar om 

dames komplimenten* te maken. 
Ondank is 's werelds loon. 

Men had hem verboden uit te 
gaan, en dns had je de poppen 'aan 
bet dansen, toen hij thuis kwam. 

De wissel was betaalhaar op 
zicht aan de Heer A. o:f order. 

Hij maakt altijd aanmerkingen 
(hij vit altijd) op de een o:f ander. 

Hij probeerde ruzie te maken. 

Kinderen moeten niet met vuur 
spelen. 

Als de kat niet thuis is, sprin
gen de muizen over de ta£el. 

* "Komplimenten maken '' betekent ook we! "veeleisend zijn," "veel noten op 
zijri zang hebben "-to be very particular (exacting). Kieskeurig-fastidious, 
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To play truant. 

To play :fast and loose with the 
people's rights. 

To play the fool. 

To play a prominent part. 
To play hide and seek, cards, 

blindman's bu:ff, chess, the violin. 
To play a trick upon someone. 
N. B. to play someone a dirty 

trick. 
'To play o:ff one party against 

another. 
They play into each other's 

hands. 
To play up to the gallery. 

Foul play. 
They will call all their influ

ence into play in order to achieve 
their object. 

A play on words. 
The plays of Shakespeare. 

The playwright. 
Playful. 

PICTURE. 

Ben sluipertje maken; een 
schobbetje maken; stukjes 
draaien. 

iSpelen met de rechten van het 
volk. 
· Zich dwaas aanstellen; voor 
gek spelen. 

Een belangrijke rol spelen. 
Verstoppertje, kaart, blin<le

mannetje, schaak, viool spelen. 
Iemand een poets bakken. 
Iemand een gemene streek spe

len. 
De ene partij tegcn de andere 

uitspelen. 
Ze spelen elkaar in de handen .. 

Spekuleren op het applaus van 
de galerij (en.gelebak); zich popu· 
lair trachten te maken. 

Oneerlik spel. 
Ze zullen al hun invloed doen. 

gelden om hun doel te bereiken. 

Een woordspeling. 
De drama's (toneelstukken) 

van Shakespeare. 
Een toneelschrijver. 
Speels ; dartel. 

He is the very picture 0£ his Hij is het evenbeeld van zijn 
father. vader; hij lijkt sprekend op zijn 

vader. 
PLUCK. 

To pluck up courage. 
I have a crow to pluck with 

you (a 'bone to pick with you). 
,A plucky little fellow. 
To pluck up by the roots; to 

destroy root and branch. 

POINT. 
A fable is a brief story intended 

to point a moral. 

The enemy pointed their can
non at the fortress. 

Moed vatten. 
Ik heb een appeltje met je te 

schillen. 
Een dapper ventje. 
Met wortel en tak uitroeien. 

Een fabe] is een kort verhaal, 
<lat ten doel heeft een zedeles ~n 
het licht te stellen (duidelik te 
cloen uitkomen). 

De vijand richtte zijn geschnt 
(kanonnen) op de vesting. 
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It is very impolite to point 
your finger at anyone in the pub
lic street. 

I pointed out to him that he 
could not expect us to supply the 
necessary funds. 

,Rhe pointed out the house to us. 
The barometer points to rainy 

weather. 
He has many good points. 

Did you gain your point? 

I make a point of attending all 
the meetings of the Committee. 

To keep the peare I am pre-
1mred to stretch (strain) a point. 

To be at the point of death. 
Mohammed propagated his 

religion at the point of the sword. 

Let me give you a case in point. 

In point of style his last work 
is decidedly inferior to his other 
writings. 

We are on the -point of moving. 

What he said was not at all to 
the point (was irrelevant). 

From a literary point of view. 

He refm1ed point-blank. 
POT. 

'l'he pot calls . the kettle blae k. 

PRACTICE. 

Het is zeer onbeleefd iemand 
op de openhare weg met de vinger 
aan te wijzen. 

Ik bracht hem onder het oog 
(ik maakte het hem duidelik), 
dat hij niet verwachten kon, <lat 
wij de nodige £ondsen zouden 
verscha:ffen. 

Zij wees ons het huis (aan). 
De barometer staat op regeu

achtig weer. 
Hij hee£t veel goeds (vele goede 

eigensc hap pen). 
Heb je je zin gekregen? heb je 

je doel bereikt? 
Ik doe mijn best om (stel (het) 

mij ten doel) al de vergaderingen 
van het Komitee bii te wonen. 

Om vrede te houden ben ik be
reid wat toe te geven. 

Op sterven liggen. 
Mohammed verbreidde zijn 

godsdienst met het zwaard in Je 
hand. 

Laa t ik u een ( toepasselik) voor
beeld geven ( aanhalen). 

Wat de stijl betre£t (ten op
zichte van de stijl), is zijn laatste 
werk bP,slist mferieur aan zijn 
andere boeken. 

Wij staan op het punt te ver
huizen. 

Wat hij zei, deed in 't geheel 
niets ter zake (had niets met <le 
zaak te maken). 

Van een letter kundig oogpunt 
uit. 

Hij weigerde ronduit. 

De pot verwijt de ketel, dat hij 
zwart ziet (is). 

You must practice what you 1Jeringen wekken, voorbeelden 
-preach (example is better than trekken. 
precept). 

Practice makes perfect. 
PREVAII.1. 

Silence prevailed all round. 

Aldoende leert men. 

Er 
stilte. 

heerste al om een diepe 
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The democratic party began to 
prevail. 

We could not prevail upon hirn 
(he could not be prevailed upon) 
to cede (relinquish) his claims. 

I could not prevail upon my
self to pardon him. 

.Arguments or that kind do not 
prevail with me. 

De demokratiese partij begon 
de overhand te krijgen. 

We konden het niet van hem 
gedaan krijgen (wij konden heID 
er niet toe krijgen) van zijn aan
spraken afstand te doen (zijn aan
spraken te laten varen). 

Ik kon het niet over mij ver
krijgen hem vergiffenif:\ te schen
ken . 

.Argumenten (bewijsgronden) 

Bubonic plague is said to 
prevalent in that region. 

van die(n) aard gaan b1j mij niet 
op (laten mij koud). 

be Men zegt, dat de builepest m 

.A prevailing custom.* 

PRINT. 
The art of printing was invent-

ed in the 15th century. 
This edition is out of print. 
A misprint. 
Footprints. 

PROPOSE. 
Man proposes, hod disposes. 
Who proposed it? 
I propose to devote myself to 

the study of astronomy for the 
next two years. 

Did he propose to her or not?-
Yes he did, and she accepted him. 

The proposal. 
The proposal of marriage. 
That is a business proposition. 

.A proposition (in geometry). 

PROVE. 
The statement he made proved 

to be in accordance with the facts 

To prove a proposition (in geo
metry). 

die streek heerst . 
Een heersende gewoonte. 

De boekdrukkunst werd m de 
15de eeuw uitgevonden. 

Deze uitgave is uitverkocht. 
Een drukfout. 
Voetsporen. 

De mens wikt, God beschikt. 
Wie heeft het voorgesteld? 
Ik ben voornemens ( ik stel me 

voor) mij ·<le twee volgende jaren 
t>.an de studie van de sterrekunde 
te wijden (rnij op de studie van de 
sterrekunde toe te leggen). 

Heeft hij haar (ten huwelik) 
gevraagd of niet ?-Ja, en zij 
heeft hem het jawoord gegeven. 

Het voorstel. 
Het huweliksaanzoek. 
Dat is een voorstel, dat hout 

snijdt. 
Een stelling (i~ de meetkunde). 

De verklaring, die hij a:flegde, 
bleek in overeenstemming met de 
-feiten te zijn. 

Een stelling bewijzen (in de 
meetkunde). 

* 'l'he customs and usages of a nation-De zeden en gewoonten van een volk. 
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He has prove<l himself an effi
cient administrator. 

The proof of the pudding is in 
the eating. 

In proof of my contention I 
have only to refer to the official 
report. 

'To correct the proofs. 
Waterproof, fireproof.* 

PURPOSE. 
On purpose, of set purpose; 

(deliberately). 

It was to no purpose. 

That engine does not answer 
the purpose. 

PUT. 
l do not know, how to put it. 

He has put by a good deal of 
money. 

To put the cart before the 
horse. 

To put down a rebellion. 
To put forth a claim. 
To put :forth every effort (to 

exert oneself to the utmost). 
To put oneself forward. 
I shall put in a good word £or 

you. 
Did you put it in writing? 

I wonder who put that i<lea in
to his head. 

To put the whole matter m a 
nutshell ...... 

To put into practice. 
We put safely into the harbour. 

The concert has been put off. 

Hij heeft zich een goed admim
strateur (beheerder, bestuurder) 
betoond. 

De ondervinding zal het leren ; 
de uitkomst zal het bewijzen. 

Ten bewijze van mijn bewering 
behoef ik slechts naar het officiele 
rapport te verwijzen. 

De drukproeven nazien. 
Bestand tegen water, vuur. 

Met opzet ; ekspres ; (will ens 
en wetens, met voorbedachten 
rade). 

Het was te vergeefs; het mocht 
niet baten. 

Die machine beantwoordt niat 
aan het doel {is niet doelmatig, 
doeltreffend). 

Ik weet niet, hoe ik het zal uit
drukken (zeggen). 

Hij heeft heel wat geld opge
spaard. 

Het paard achter de wagen 
spannen. 

Een opstand onderdrukken. 
E'en aanspraak doen gelden. 
Alle krachten inspannen fallP 

mogelike pogingen aanwenden). 
Zich op de voorgrond stellen. 
Ik zal een goed woordje voor 

je doen. 
lieb je het op schrift gegeven? 

Heb je het zwart op wit gegeven? 
Ik ben benieuwd, wie hem dat 

idee in het hoofd gepraat hee£t. 
Om bet kort en krachtig (kort 

en bondig) uit te drukken,. ..... 
In praktijk brengen. 
Wij liepen de haven veilig bin· 

nen. 
Het konsert is uitgesteld. 

* "Waterdicht" wordt van vaten gebruikt, "vuurvast" van pannen en stenen. 
De "waterproef" en de "vuurproef," als gubstantieven gebruikt-ordeal. To 

p1ss through an ordeal-de vuurproef doorstaan. 
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He is not easily put o:ff. 

When they put me on my met
tle, I showed them what I could 
do. 

To put on clothes. 
To put on airs. 
She burst into tears, but we 

soon perceived that it was all put 
on. 

Put out the light. 
To put out money on interest. 
That is sure to put his nose out 

of joint. 
The appointment of an appli

cant much younger than himself, 
put his nose out of joint. 

I hope I am not putting you 
out. . 

Do not put yoursel:f out (about) 
on my account. 

All the prisoners of war were 
put to death. 

To put an end to. 
I shall put a stop to it. 
The city was sacked and all the 

inhabitants were put to the 
sword. 

To put to sea. 
The motion was put to the vote 

and carried (lost). 

To put up at an inn. 

Where are you going to put up 
for the night? 

lie must have been put up to 
that. 

The agricultural implements 
will be put up for sale to-morrow 
morning. 

I shall have to put up with this 
little room. 

They had to put up with the 
most disgraceful treatment. 

J e kunt hem niet gemakkelik 
met een kluitje in het riet sturen. 

Toen het een punt van eer voor 
mij werd, heb ik ze getoond, wat 
ik doen kon. 

Kleren aantrekken (aandoen). 
Zich airs geven. 
Zij harstte in tranen uit, maar 

wij bemerkten al heel spoedig, 
dat het alles maar aanstellerij 
was. 

Doe het licbt uit. 
Geld op rente (uit)zetten. 
Dat zal hem zeker jaloers ma

ken. 
De benoeming van een veel jon

gere sollicitant, deed hem lelik 
op zijn neus kijken. 

Ik hoop, dat ik je geen last ver
oorzaak (geen overlast aandoe). 

Maak voor mij geen omslag. 

Al de krijgsgevangenen werden 
ter dood gebracht. 

Een einde maken aan. 
Ik zal er een stokje voor steken. 
De stad. werd verwoest (in de as 

gelegd), en al de inwoners wer
den over de kling gejaagd. 

In zee steken. 
De motie werd in stemming ge

brach t en aangenomen (verwor
pen). 

Zijn intrek nemen in een her
berg. 

Waar ga je overnachten? 

Hij moet opgestookt zijn om 
dat te doen. 

De landbouwwerktuigen zullen 
morgen ochtend publiek verkocht 
warden (op de vendutie gebracht 
warden). 

Ik zal met dit kamertje genoe
gen moeten nemen (zal me ...... 
moeten behelpen). 

Ze moesten zich de schandelik
ste behandeling laten welgeval
len. 
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To put up the sword. 

RAIN. 
It is raining (pouring) cats and 

dogs. 

You should put a little money 
aside £or a rainy day. 

RAISE. 
No one dared to raise his voice 

against this arbitrary action. 

'l'o raise Cain (the devil). 

To raise an army. 
He was raised to the peerage. 

The siege was raised. (The city 
was relieved). 

To raise funds. 
To raise (grow) wheat. 
To raise a hue and cry. 

RANDOM. 
They were firing at random. 

RAZE. 

Het zwaar<l in de schede steken. 

Ilet regent honden en katten; 
het regent oude wijven; het -re
gent, dat het giet; het valt met 
emmers (bakken) uit de lucht . 

. Te moest een beetje geld ter
zijde leggen als een appeltje · voor 
<le dorst. 

Niemand dur£de zijn stem (te) 
verheffen tegen deze willekeurige 
handeling. 

Alles op stelten zetten; alles in 
rep en roer brengen. 

E'en leger op de been brengen. 
Hij werd in de adelstand ver

heven. 
Ret beleg werd opgebroken (de 

stad we:r:d on tzet). 
Fondseu bijeenbrengen. 
Koren verbouwen. 
~\.larm maken (roepen). 

Zij schoten in 't wilde weg. 

The city was razed to 
ground. 

the De stad werd met de grond ge-

READ. 
To read someone's character. 
To read for a degree, an ex

amination. 
I am going to read a paper on 

Political Economy. 
She read the letter to me. 
To read a book from cover to 

cover. 
That sentence does not reail 

well. 
He is well-read. 
A reader. 

REALIZE. 
I could scarcely realize my 

mis:fortune. · 

lijk gemaakt. 

Iemands karakter doorgronden. 
Studeren (werken) voor een 

graad, een eksamen. 
Ik ga cen lezing houden over 

S taath uishoudkunde. 
Zij las mij de brie:f voor. 
Een boek van 't begin tot het 

einde doorlezen. 
Die zin loopt (klinkt) niet good 

(laat zich niet goed lezen). 
Hij is .goed belezen. 
Een leesboek. 

Ik kon mijn ongeluk bijna niet 
(nauweliks) beseffen. 
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He did not succeed in realizing 
his plans. 

He realized all his effects. 

The house realized a high price. 

REASON". 
To reason. 
I have no reason to doubt the 

truth of his words. 

Hij slaagde er niet in zijn nlan
nen ta verwezenliken. 

Hij maakte al zijn bezittingen 
(zijn hebben en houden) te gelde. 

Het huis bracht een hoge prijs 
op. 

Redeneren. 

That stands to reason;* 
goes without saying; that 

Ik heb geen reden om de waar
heid van zijn woorden te betwijfe
len {in twijfel te trekken). 

that Dat spreekt van zelf; <lat be-
1s a hoeft geen betoog. 

matter of course. 
Man is possessed of reason. 

I have brought him to reason 
(to his senses). 

He won't listen to reason. 
Your statement has neither 

rhyme nor reason. 

RECOVER. 
She has not yet fully recovered 

from her serious illness. 
He speedily recovered from his 

fright. 
To recover one's health. 

To recover damages. 
The patient is past recovery. 

REFER. 
The matter was referred to the 

Committee. 
I refer it to your judgment (de

cision). 
What are you referring to? 
With reference to your previous 

statement. 
In his speech he made no refer

ence to the war. 

REGARD. 
To regard something as danger-

ous. 
---- ---- - -- --

De mens is met rede begaafd ; 
de mens is een redelik wezen. 

Ik heb hem tot rede gebracht. 

Hij wil niet naar rede luisteren. 
U w verklaring is geheel onge-

rijmd ( ongegrond, ongemoti-
veerd). 

Zij is nog niet geheel hersteld 
van haar zware ziekte. 

Hij herstelde zich spoedig van 
zijn schrik. 

Zijn gezondheid herkrijgen 
(terugkrijgen). 

1Schadevergoeding krijgen. 
De patient is hopeloos; er is 

geen hoop op herstel voor de pa 
tient. 

De zaak werd naar het Komitee 
verwezen. 

Ik draag het u ter beoordeling 
(ter beslissing) op. 

W aar doel je op? 
Met betrekking tot u w vorigc 

verklaring. 
In zijn rede(voering) roerde hij 

de oorlog niet aan. 

lets als gevaarlik beschouwen. 

* De rede-1. rational faculty; 2. speech, address, plur. redevoeringen; de 
reden-de oorzaak, plur. redenen. 
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As regards {regarding, with re
gard to) your proposal. 

To show no reg.ard ( considera
tion) for another's :feelmgs. 

He paid no regard (heed) to my 
advice. 

In this regard (respect). 
With kind regards, I am yourfl 

sincerely X (yours truly). 

'l'o do one's duty regardless o1 
consequences 

REMEMBER. 

Met betrekking tot uw voor
stel; wat uw voorstel betre:ft; ten 
opzichte van uw voorstel. 

De gevoelens van een ander 
niet on tzien ( eer biedigen). 

Hij sloeg geen acht op mijn 
raad ; hij sloeg mijn raad in de 
wind. 

In dit opzicht. 
Na vriendelike groeten, blij:f ik 

(noem ik mij) geheel de uwe, X 
(uw dienstwillige dienaar; uw 
dw. d.). 

Zijn plicht doen zonder voor <le 
gevolgen terug te schrikken (het 
koste wat het wil; zonder zich om 
de gevolgen te hekommeren). 

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

RESEMBLE. 
They bear a striking resem- Ze lijken sprekend op elkaar; 

blance to each other; are as like ze lijken op elkaar als twee druri· 
as two peas. pels water. 

RESERVE. 
We reserved three seats m the 

theatre. 

I reserve my opinion. 
I reserve to mysel:f the right o.f 

appointing one member of the 
Committee. 

The property will be sold with
out reserve. 

RESIGN. 
I have resigned (my position); 

I have tendered my resignation. 

To resign oneself to one's fate. 

Resignation. 

RESORT. 

Wij hebben drie plaatsen in de 
schouwburg (de komedie) bespr'l
ken (gereserveerd). 

Ik schort mijn oordeel op. 
Ik behoud mij het recht voor, 

om een lid van het Komitee te be
noemen. 

Het eigendom zal zonder voor
behoud verkocht worden. 

Ik heb mijn ontslag ingediend 
'(g-enomen); ik heb (eervol) ont
sla·g gev:magd. 

Zich a1an zijn lot onderwerpen ; 
in zijn lot berusten. 

1. Ontslag; 2. onderwerping; 
gel a tenheid ; berusting. 

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

In the last resort we must rely 
upon ourselves. 

In the last resort (legal term). 

A health resort (sea-side resort). 

RETIRE. 
Our troops were forced to re

tire. 

At what time do you retire (for 
the night)? 

He has retirerl from business. 

A retired naval officer. 
A retired manufacturer (a man 

who has made his pile). 

To live in retirement. 

RISE. 
We generally rise at 7 o'clock 

'l'o worship the rising sun. 
The rising· generation. 
The wind rises and goes down. 

He rose :from his seat. 
He has risen from the ranks. 

To rise in arms. 
Re rose to be a general. 
We should rise to the occasion. 

His sudden return to town gave 
rise to a good deal 0:£ talk. 

The rise and decline of the 
Roman Rmpire. 

I am expecting (to get) a nse 
in salary. 

Zijn toevlucht nemen tot ge
weld. 

Per slot van rekening moeten 
we ons op onszeH verlaten (moe
ten we op eigen krachten steu
nen). 

In hoogste instantie; bij het 
Hoge Gerechtshof (rechtsterm). 

Een herstellingsoord ( een had
plaats). 

Onze troepen moesten de af
tocht blazen (werden gedwongen 
( zich) terug te trekken ; werden 
tot de terugtocht gedwongen). 

Hoe laat gaat u 's avonds naar 
bed? 

Hij heeft zich uit de zaken te
ruggetrokken; hij heeft zijn za
ken aan kant gedaan; hij is stil 
gaan leven. 

Een gewezen zeeofficier. 
Een rentenierende fabrikant 

(een fabrikant, die zijn schaapjes 
op het droge heeft). 

In afzondering leven ; terugge
trokken leven. 

Wij staan gewoonlik om zeven 
uur op. 

De \Jpgaande zon aan.bidden. 
Het opkomende geslacht. 
De wind steekt op en gaat lig

gen. 
Hij stond op. 
Hij hee:£t zich opgewerkt (tot 

een hoge positie). 
De wapenen opva.tten. 
Hij klom tot generaal op. 
We dienen te tonen, dat we te

gen deze taak opgewassen zijn 
(voor deze taak berekend zijn). 

Zijn plotselinge terugkeer in 
de stad ga:f tot veel gepraat aan
leiding. 

De opkomst en ondergang van 
het Romeinse Rijk. 

Ik verwacht een verhoging (op
slag) van salaris (te krijgen). 
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Look out that he does not take 
i:l rise out of you. 

I am not an early riser. 
Early to bed and early to rise, 

makes a man healthy, wealthy 
and wise. 

ROUSE. 
A loud noise suddenly roused 

me from my sleep. 

His speech roused them to the 
highest pitch of enthusiasm. 

These slighting remarks roused 
his anger. 

His words aroused a storm of 
indignation. 

RUN. 
You run the risk of losing your 

money. 
His brother runs the business. 
Do not let the children run 

wild. 
He allowed his imagination to 

run riot. 

The Directors of the Railway 
Company have promised to run 
a special train on that day. 

The disease must run its course. 

To run after someone (also fig.). 

The dogs have run down the 
stag. 

The sailing vesRel was run 
down by a steamer. 

He is always running down his 
own country. 

I am quite run down, I need a 
change. 

We ran for our lives. 

Consumption runs in the fam
ily. 

Pas op, dat hij je niet te slim 
a£ is. 

Ik sta niet vroeg op. 
De morgenstond heeft goud in 

cle mond. 

Een luid geraas (lawaai) wekte 
mij plotseling (maakte m1j plot
seling wakker). 

Zijn rede(voering) wekte hen 
tot de hoogste graad v:an geest
drift op. 

Deze minachtende opmerkingen 
wekten zijn toorn op (prikkelden 
hem tot toorn). 

Zijn woorden verwekten eeu 
storm van verontwaardiging. 

. J e loopt gevaar je geld te ver
hezen. 

Zijn broer drijft de zaak. 
L 1aa t de kinderen niet in het 

wild opgroeien. 
Hij liet zijn verbeelding veel 

te veel de vrije teugel (volkomen 
vrij spel). 

De Direkteurs (Direkteuren) 
van de Spoorwegma:atschappij 
hebben beloofd een ekstra-trern 
op die dag te laten lopen. 

De ziekte moet zijn beloop heb
ben. 

Iemand achterna lopen ( ook 
fig.). 

De hon.den hebben het hert 
achterhaald en afgemaakt. 

Het zeilschip is door een stoom
boot in de grond geboord. 

Ilij geeft altijd op zijn eigen 
land a:fl. 

Ik voel me erg slap, ik heb een 
verandering nodig. 

Wij liepen, also£ ons leven er
mee gemoeid was. 

De tering zit in de familie. 
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The burglars were run m. 

What a pity that he will con
stantly run into debt! 

My stock 0£ provisions has run 
out. 

I have run ?ut of (short o.f) 
cash. 

The lease runs out (expires) at 
E'aSter. 

The child was run over bv a 
cart. 

He has run (gone) through a 
large :fortune. 

To run up a big bill. 
How those accountA are run

ning (mounting) up! 
He wants to run with the hare 

and to hunt with the hounds. 
All my cabbages have run to 

seed. 
The thief was run to earth 

(laid by the heels). 
He is not in the run o:f things: 

why ask him :for advice? 

In the long run. 
A :fowl-run. 

SAVE. 
To save money. 
By using more machinery you 

will save a good deal o:f expense. 

His unexpected return saved 
the situation. 

A savings-bank; saving. 
A safe. 
His servant saved his life. 

SCORE. 
He scored heavily m mathe

matics. 
I scored off him on that occa

sion and he has never forgiven 
me. 

He tells lies by the score. 
To pay off old Acores. 

De in brekers werden mgere 
kend. 

Hoe jammer, rlat bij gedurig 
sehulden maakt ! 

Mijn voorraad proviand is op
(geraakt). 

Mijn baar geld is op; ik heb 
geen baar geld meer voorhandeu. 

De huur loopt met Pasen a:f. 

Het kind werd door een w.agen 
overreden. 

Hi.i heeft er een groot :fortuil1 
rloorgebracht. 

Een rekening laten oplopen. 
W·at lopen die rekeningen oµ '. 

Hij wil beide partijen te vriend 
houden. 

Al mijn koolplanten hebben 
zaad geschoten. 

De die£ werd gepakt (gevat, ~e
arresteerd). 

Hi.i is er niet in (hij staat er 
buiten.) : waarom hem dan om 
raad gevraagd ? 

Op de lange duur. 
Een kippel<?op. 

Geld (op )sparen. 
Door meer machinerieen te ~e

l1ruiken, zal u heel wat onkosten 
besp.aren. 

Zijn onverwachte · terugkomst 
redde de zaak. 

Een spaarbank; spaarzaam. 
Een brandkast. 
Zijn knecht redde hem het le

ven (redde zijn leven). 

Hij behaalde hoge pun ten ( een 
hoog cij:fer) in de wiskunde. 

Ik stak hem bii die gelegen
heid de loe:f a:f, en hij hee:ft het. 
mij nooit vergeven. 

Hij vertelt leugens bij de vleeL 
Met iemand a:frekenen (fig.); 

een oude rekening met ieman·1 
vereffenen (fig.). 
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On that score. 

SEA. 
The war was carried on by lan<l 

and by sea. 
I am quite at sea, I do not 

know what to do. 
On the high seas. 

SEE. 
I camwt see what right he has 

to act thus. 
We do not see eve to eye with 

you in this matter: 

That remains to be seen. 
Ile saw me out (to the door). 
I shall see her off (to the sta-

tion). 
I shall see about it and let you 

know what I have decided to do. 

He cannot deceive us; we see 
through him. 

I shall see you through. 
Will you undertake to see the 

matter through? 
I shall see to the dinner. 

SELL. 
Those stoves sell very well. 

He so]d out and left. 

We are sold. -
SET. 

To set fire to (to set on fire). 
He will not set the Thames on 

fire. 
To set great store by something. 
To set an example. 
It set my teeth on edge. 

Op dat punt; in dat opzicht. 

De oorlog werd te land en ter 
;1;ee gevoerd. 

Ik ben de kluts geheel kwijt, 
ik weet niet wat te doen. 

In volle ;1;ee; op de hoge zee. 

lk lrnn -niet inzien, welk recht 
hi.i heeft om zo te handelen. 

Wij zien de zaak niet in het 
zelfde licht a]s jij; wij vatten Je 
imak niet op dezel£de manier op 
flls jij. 

Da t Rtaa t nog te bezien. 
Hij liet me uit. 
Ik zal haar naar de trein bren

gen. 
Ik zal er over denken en je la

ien weten, wat ik besloten heb te 
doen. 

Hij kan ons niet bedriegen ; 
vvij doorzien hem. 

Ik zal je er door helpen. 
Wil jij er voor zorgen, dat de 

zaak er door komt? 
Ik zal voor het eten zorgen. 

Die kachels vinden veel aftrek 
( gaan gri£ van de hand ; worden 
gri£ van de hand gezet). 

Hij hield uitverkoon (hij maak
te al zijn bezittingen te gel de) en 
vertrok. 

Daar zitten we nu met onze g:e
bakken peren; we zijn in de(n) 
aap gelogeerd. 

In brand steken. 
IIij heeft het buRkruit niet uit-

gevonden. 
Grote waarde hechten aan iets. 
Een voorbeeld stellen (geven). 
Het ging me door merg en 

been. 
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To set the whole place by the 
ears : to raise Cain. 

To set a movement on foot. 
To set about writing an essay. 

To set a rumour afloat (abroad). 

Who ·has set him against us ? 

They set all my warnings at 
nought. 

'l'o set someone's threats at defi
ance. 

To set forth (expound) a theory. 

T·he winter has set in. 

A diamond set in gold. 
The dark wood set off the white 

palace (threw ...... into relief). 

I have set my heart on it. 
To set out on a walking tour. 
To set out (leave) for AmeriP-a. 
At the outset. 

If you set your mind to it (if 
you set yourself to do it), yot1 will 
succeed. 

To set a poem to music. 

Set a thief to catch a thief. 
He set his face like a fl.int 

against all these innovations. 
To set to work. 
1T'o set someone to work. 
To set up a business; to set up 

in business. 
He sets up as a critic. 

A short stay at the sea-side will 
probably set you up again. 

To set up (erect) a monnment 
in honour of (to ·the memory of) ... 

To upset the table. 

A Iles in rep en roer brengen ; 
nlles op stelten zetten. 

Een beweging op tomv zetten. 
Een begin maken met het 

schrijven van een opstel. 
Ee'n gerucht in omloop bren

gen. 
Wie heeft hem tegen ons opge

zet ( opgestookt) ? 
Zij sloegen geen acht op al mijn 

"\vaarsc h uwingen ( sl oegen. . . . . . in 
<1~ wind). 

Irman<ls bedreigingen trotse
ren. 

Een theorie verkondigen (ver
klaren). 

De winter is begonnen (inge
valle11). 

Een cliamant in goud gevat. 
Het donkere woud deetl bet 

wi tte pa leis held er ( goed) u it ko
men. 

Ik heh er mijn hart opgezet. 
Op eeu voetreiRje uit~aan. 
N aar Amerika vertrekken. 
In den beginne ; in de( n) aan -

vang; aanvankelik. 
Als je je er toe zPt, zul je sla

gen. 

Een gedicht o-p muziek (noten) 
zetten. 

Met dieven vangt men dieven. 
Hij verzette zich met hand en 

tand tegen al deze nieuwigheden. 
De handen aan het werk slaa!'. 
Iemand aan het werk zetten. 
Een zaak opzetten ; een zaak 

beginnen. 
1Hij werpt zich on als kritikus; 

bij geeft zic h voor kritikns uit. 
Ren kort verblijf aan het 

strand zal je waarschijnlik weer 
op de been helpen (zal je waar
sc hi inlik veel goed doen). 

Eeu ge<len kteken opric hten ter 
ere van (ter nn,gedacbtenis van) ... 

De tafel omwerpen ( omverwer
pen ). 
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He was quite upset when he 
heard the news. 

SHELY~. 

Rij was geheel van streek fvan 
stu ur, wn s on tstekll. to en hij de 
tijding ontving (vernam). · 

The proposal has been shelved. Het voorstel is in de Joofpot ge-

SHOULDER. 
He gave me the cold shoulder. 

SHOW. 
He showed me some beauti.ful 

engravings (paintings). 

nan :vou show me the way ? 
He li·as shown himself (to be) a 

good leader . 
.Show these gentlemm1 in (up

stairs). 
He likes to show off bis learn

mg. 

His fraudulent dealings were 
shown up (exposed). 

ll!e gave the whole show nway 
(let the cat out of the bag). 

An agricultural show. 
A show-window. 
This clrp,ss iR too showy to my 

taste. • 

SIDE. 

stopt. 

Hij keerde mij de rug top,; hij 
zag mij met de nek nan. 

Hij liet mij een paar prachtige 
gravures ( schilderijen) zien (hij 
toondfl mij ...... ). 

Kan u mij de weg wijzen? 
Hij heeft zich eon goed leider 

betoond. 
Lnat <leze heren binnen (ho

ven). 
Hij loopt met zijn geleerdheirl 

te koop; hij pronkt met ziin ge-
leerdheid. ' 

Zijn bedriegelike praktijken 
werden aan het licht gebracht. 

Hij praatte zijn moncl voorbij. 

Een landbouwtentoonstelling. 
Een uitstalraam. 
Deze janon is te opgeschikt 

(heeft te veel opsehik) voor mijn 
smaak. 

To side with (agai1rnt) some- Partij kiezen voor (tegen) 
one; to take sides for (against) iemand. 
Aomeone. 

Side by side. 
Upside down. 
To put on side. 

SIGHT. 
To sight a vessel. 

At first sight. 
The cheque is payable at sight. 
I only know him by sight. 
I caught sight of her. 
To lose sight of something. 

Zij aan zij; naast elkaar. 
Onderste boven. 
7,ich airs geven. 

Een schip in het gezicht (oog) 
krijgen. 

Op het eerste gezicht. 
De wissel is betaalbaar op zicht. 
Ik ken hem alleen van aanzien. 
Ik kreeg haar in bet oog. 
Iets uit het oog verliezen. 
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To play .at sight (musir). 
To translate at sight. 
What a sight {Guy) you are! 

Out 0£ sight, out of min<l. 
There was not .a single house 

within sight. 
1The sights of a city. 

SIT. 
1Sit down! 
Parliament will sit m August. 

To sit in judgment on someone. 

I am not going to be sat upon. 

l shall make him sit up. 
He has three sittings in church. 

SLEEP. 

Van het blad spelen (muzielr). 
Vertalen zonder voorberei<ling. 
J e ziet er uit om van te schrik-

ken ! Wat zie je er uit ! 
Uit het oog, uit het hart. 
Heinde en ver was geen huis te 

zien (bekennen). 
De bezienswaardigheden van 

een stad. 

Ga zitten ! 
Het Parlement zal in Augus

tus zitting houden. 
Een oordeel vellen over ieman<l ; 

over iemands lot beslissen. 
Tk laat me niet op mi.in (de) 

kop zitten. 
Ik zal hem mores leren. 
Hij heeft drie plaatsen in de 

kerk. 

I did not sleep a wink 
night. 

last Ik. heb van nacht geen oog toe-

SLEEVE. 
He was laughing in his sleeve. 
I believe he has got something 

up his sleeve. 

SLIP. 
There's many a slip 'twixt the 

cup and the lip; do not halloo be
fore you are out of the wood. 

It was only a slip of the tongue 
(pen). 

We gave him the slip. 

SMACK. 
This artide smacks of conceit. 

SMELL. 
To smell a rat. 

To smell of paraffin. 
I am afraid he has smelt out 

the secret. 

gedaan. 

Hij lachte in zijn vuistje. 
Ik geloo£, dat hij wat (iets) m 

de zin hee£t. 

Roep niet "hei" voor je de brug 
over bent. 

Ik heb me alleen ma:ar verspro
ken ( verschreven). 

Wij ontglipten hem: 

Dit artikel riekt naar 
waandheid (pedanterie). 

ver-

I1ont ruiken; iets in de gaten 
krijg-en; ergens de lucht (de 
wind) van krijgen. 

N aar petroleum ruiken. 
Ik ben bang, dat hij achter het 

geheim is gekomen. 
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SPADE. 
'.l'o call a spade a spade. 

SPARE. 
I should like to do it, but I 

cannot spare the time. 

Gan you spare this book for a 
few days? 

Next year, if I am spared .. ._ .. 

He did not spare himself. 
We have enough and to spare. 

llet kind bij ZIJn ware naam 
noemen. 

Ik zou het graag doen, maar ik 
heb er de tijd niet toe (voor); ik 
heb er geen tijd voor. 

Kan u dit boek een paar dagen 
rnissen? 

Aanstaancle jaar, als ik ge-
spaard bliijf ..... . 

Hij ontzag zich niet. 

Napoleon was not sparing 
the lives of his soldiers. 

We hebben genoeg en meer clan 
genoeg (en te over). 

of Napoleon ontzag het leven van 

In my spare time. 

SPOIL. 
Too many cooks spoil the broth. 
Spare the rod and spoil the 

chrild. 
A spoilt child. 
He was spoiling for a fight. 

To divide the spoils. 

SPOON. 
He mas born with a silver spoon 

in his mouth. 

S'rAKE. 
Our hanpiness is at stake. 
To stake one's fortune. 

STAND. 
He stood us a capital dinner. 

I cannot stand him. 

He stands the climate very 
well. 

He is standing as a candidate 
for Parliament. 

He Rtands six feet in his socks. 
I shall stand security for you. 
He stands a good chanre of be-

ing aippointed. 

zijn soldaten niet. 
In mijn snipperuurtjes. 

Veel koks bederven de brei. 
\Vie zijn kincleren lief heeft, 

kastijdt ze. 
Een bedorven kind(je). 
De handen ieukten hem om te 

vechten. · 
De buit verdelen. 

Hij is een Zondagskind (geluks
kind). 

Ons geluk staat op het spel. 
Zijn vermogen op het spel zet

ten. 

Hij trakteerde ons op een fijn 
dinee. 

l'k kan hem niet uitstaan; ik 
kan hem niet luchten of zien. 

Hij kan heel goed tegen het 
klimaat. 

Hij heeft zich kandidaat ge-
steld voor het Parlement. 

Hij is zeR voet (lang). 
Ik zal borg staan voor u. 
Hij heeft een goede kans om 

benoemd te warden. 
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To stand against ovel'whelming 
odds. 

"r·o stand at bay. 

We shall stand by you. 

I shall not quietly stand by an<l 
suffer her rights to he trampled 
upon. 

The bystanders. 

Lewis XI of France stood for 
centralization of government. 

My hair stood on end. 
The money you inherited will 

stand you in good stead. 
To stand in someone's light 

(fig.). 
To stand in need 0£ something: 
To stand in someone's way. 
To stand in awe 0£. 
To stand on one's dignity. 
I do not stand on ceremony. 

If all of you are in favour of it, 
I shall not stand out. 

That stands to reason. 
Will you stand (as) godfather 

to my child? 

'I'o stand up for one's TIQ'hts. 
They had a stand-UJp fight. 

He made a stand for the aboli
tion 0£ the monopoly. 

He has a good standing in l1is 
profession. 

A friendship of long standing. 

A standing joke. 

To come to a stand-still. 

STEAL. 
To Rteal a march on someone. 

( Aan) een overweldigende over
macht bet hoofd bieden. 

In het nauw (tot staan) ge
bracht zijn. 

'Vij zullen je steunen; wij zul
len je niet in de steek laten. 

Ik zal niet werkeloos toezien, 
dat haar rechten met voeten wor
<len getreden. 

De omstanders; toeschouwers; 
de aan wezigen. 

Lodewijk XI van Frankrijk 
vertegenwoordigde het prinoipe 
van centralizatie van het bestuur. 

l\I ijn haren rezen te berge. 
Het geld, <lat je geer£d hebt, 

zal je goed te stade(te pas)komen. 
Iemand in het licht staan 

(fig.). 
lets nodig hebben. 
Iemand in de weg staan. 
Outzag hebben voor. 
Zijn waar<ligheid ophouden. 
Ik ,gee:f niet om vormen ; ik 

houd niet van komplimenten ma
ken. 

Als u er allen voor zijt, zal ik 
me niet apart houden. 

Dat spreekt vanze1£. 
Wil u peet zijn van mijn kind? 

\Vil u g'etuige zijn bij het dopen 
Yan mijn kind? 

Zijn rechten handhaven. 
Ze werden handgemeen; ze 

gmgen elkaar te lij£. 
Hij vocht voor de a£schaffing 

van bet monopolie. 
Hij hee£t een goede naam rn 

zijn vak. 
Een vriendschap, die al lange 

jaren duurt; een oude vriend
sch:ap. 

Een telkens weer opkomende 
grap (aardigheid). 

Tot stilstand komen. 

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



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

(stealthily). 

8TBED. 

stealth 
Een kamer binnensluipen. 
lets ter sluik(s) (heimelik) 

doen. 

To lock the stable when 
steed is stolen. 

the De put <lempen, wanneer het 

STRIKE. 
To strike the iron, while it is 

hot. 
To strike coins. 
To strike a match. 

He has struck oil this time 
(fig.). 

To strike (work). 
The strike, the striker. 

To strike root. 
To strike sail ( alHo fig.). 
To strike a bargain. 
It struck me that he was slight

lv offended. 
· The steamer struck a rock. 

He struck (a blow) at me. 
Suddenly the clear voices of 

some children struck in. 
His cruelty struck terror into 

the hearts of the inhabitants. 
To be struck off the list. 
'fo strike out (1m1se) n word. 

'fhr- band struck up another 
tune. 

To strike up a friendship with 
someone. 

When I met him a,gain I was 
struck with his altered appear
ance. 

Struck by lightning. 
A stroke of good luck (a wind-

fall). 
To be stricken in years. 
A poverty-stricken diRtrid. 
A striking resemblance. 

kal:f verdronken is. 

Het ijzer smeden, wanneer het 
heet is. 

Munten slaau. 
Eeu vuurhoutje (lucifer) aan

strijken. 
Ditmaal hee:ft hij een geluk

kige vondst gedaan; ditmaal 
heeft het geluk hem gediend. 

Het werk staken. 
De werkstaking; de werksta-

ker. 
\:Vortel schieten. 
De zeilen strijken ( ook fig.). 
Een goe<le koop sl uiten ( doen). 
Het viel mij op, <lat hij zich een 

weilJig gekrenkt voelde. 
De stoom boot stootte op een 

rots. 
Hij sloeg naar mij. 
Plotseling vielen de heldere 

stemmen van enig-e kinderen in. 
Zijn >vreedheid boezemde de in

woners schrik (vrees) in. 
Van <1e lijst g-eschrapt warden. 
Ren woortl uitschrappen (door

halen ). 
Het orkest begon een ander 

<leuntje te spelen. 
Vriim<lschap sluiten met 

iemand. 
Toen ik hem weer ontmoette, 

werd ik getroffen door zijn ver
anderd voorkomen (uiterlik). 

Door de bliksem getroffen. 
Een gelukje ( een buitenkansje, 

een meevallertje). 
Hoog bejaard (be<laag-d) zijn. 
Een armoeflig distrikt. 
Een sprekende ( opvallende) ge

lijkenis. 
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SUBDUED. 
The boy got a severe scol<ling 

and for a long time a£terwards he 
was very subdued. 

SUBSURIBE. 
To subscribe to a perio<lical. 
The subscriber, the annual sub

scription. 

I cannot l:lubscribe to your 
statement. 

SUOUEED. 
We did not succeed in persuad

ing him. 

Nothing succeeds like success. 

To succeed to the throne. 

He succeeded to his father's 
estate and ·position. 

I shall leave that to my suc
cessor. 

We have been very successful. 

It was a very successful even
mg. 

SUFFER. 
We shall have to suffer for it 

(to pay dearly for it). 

To suffer -from an infectious 
disease. 

He has suffered a good deal at 
the hands of his brothers. 

Why did you suffer him to be 
insulted P · 

I should not like to feel that I. 
am here on sufferance. 

SUGGEST. 
To suggest something; the sug

gestion. 

De jongen kreeg een geducht 
standje, en was een lange tijd 
daarna no,g onder een hoe<lje te 
vangen. 

Intekenen op een tijdschrift. 
De intekenaar (abonnee\ de 

j aarlikse inteken( ings )prijs (sub
skriptie). 

Ik kan niet met uw verklaring 
instemmen. 

"\Vij zijn er niet ·in geslaagd 
(het is ons niet gelukt) hem te 
overreden. 

Wie heeft, (aan) die wordt ge
geven. 

Iemand (als koning enz.) op
volgen. 

Ilij erfde ,,;ijn vaders bezittin
gen en positie. 

Ik zal dat aan mijn opvolger 
overlaten. 

We hebben veel (groot) sukses 
gehad. 

Het was een welgeslaagd 
avondje. 

Wij ,,;ullen er voor moeten boe
ten (lijden); het zal ons duur te 
st.a an komen. 

Aan een besmettelike ziekte 
lijden. 

Hij heeft veel van zijn broers 
te li.iden gehad. 

Waarom heb je toegelaten, dat 
hij beledigd werd P Waarom heb 
je hem la ten beledigen P 

Ik zou niet graag het gevoel 
hebhen, dat ik hier maar bij de 
gratie ben (met moeite geduld 
word). 

leis aan de hand doen (in over
weging geven ; opperen) ; de 
wenk (het voorstel). 



153 

TAIL. 
I cannot make head or tail 0£ 

what he says. 

rr 0 t Ul'll tail. 

TAKE. 
'l'o take advantage of another's 

<lifficul ties. 
To take aim at. 
Take good care of your health. 
You must take your chance. 

'l'o take someone's part. 
To take effect. 
I take exception to your words. 

To take somethin,g in good 
(bad) part. 

To take something amiss. 
I take that word to mean ..... . 

He took it as an insult. 

What course do you propose to 
take? · 

To take root. 
To take heart agiain. 
To take pains. 

To take leave 0£. 
To take breath. 
To take no notice 0£. 

To take a delight in (to delight 
in). 

'ro take an oath. 
To take a walk, a drive. 

To take place. 
Ile took the hint. 
Hhe takes after her mother. 
I take you at your word. 
To take the bull by the horns. 
To take something for granted. 

lk kan er geen touw aan vast
knopen, wat hij eigenlik bedoelt; 
ik kan niet wijs worden uit wat 
hij zegt. 

Op de loop gaan ; zijn biezen 
pakken; het hazepad kiezen. 

(l!;en ongepast) gebruik maken 
van een anders moeilikheden. 

Mikken op; aanleggen op. 
Zorg goed voor je gezondheid. 
.J e moet het maar eens wagen 

(pro beren). 
Partij voor iemand kiezen. 
In werking treden. 
Ik teken protest aan tegen uw 

woorden. 
lets goed (slecht) opnemen. 

lets kwalik nemen. 
Ik neem aan, clat d1at woord be

tekent ...... 
Hij nam het als een belediging 

on ; h ij beschou wde het ( als) een 
belediging. 

Welke weg denkt u te volgen ? 

W ortel schieten.. 
Weer moed vatten. 
Moeite doen; zich moeite ge-

troosten (geven). 
A£scheicl nemen van. 
Adem scheppen. 
Geen acht slaan op; geen no

titie nemen van. 
Rehagen sche,..,nen in. 

Een eed zweren ( afleggen). 
Een Wlandeling maken, een rit 

(rijtoer) maken; gaan wandelen, 
gaan rijden. 

Plaats vinden. 
Hij begreep me; hij snapte me. 
Zij aardt n.aar haar moeder. 
Ik houd je aan je woord. 
De koe bij de horenR vatten. 
lets als uitgemaakt ( als een 

uitgemaakte zaak) beschouwen. 
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He took us in. 
She took it all in. 

I take in several nerio<licals. 

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

Do not take it too much to 
heart. 

They took to their heels ( zie : 
tail). 

He never took to that Rubject. 

To take a fancy to Aomeone 
(something). 

All those building plots have 
been taken up. · 

'I'o take up arms against. 
I do not want to take up too 

much of your time. 
Those bookcases take up too 

much room. 
He is too mucb taken up with 

himseH. 
To take up the n1dgels in de

fence of someone. 
He took it upon himAel£ to alter 

the arrangements. 

To take too muf'h hay on your 
fork; to have too many irons in 
the fire. 

To be greatly taken with some
one. 

Taking manners. 

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

A fortune-teller. 

Hij mun ans beet (be<lroog ons). 
Jt,ij mun het alles voor goe<le 

rnunt (zoete koek) aan. 
Ik ben op verscheidene tij<l-

schriften ingeteken<l. 
Hij kreeg het iu zijn hoofd ... 
~\abootsen. 
De hitte mat je a:f. 
Aan de drank verslaafd raken. 
Hij nam de waarschuwing ter 

harte. 
'l1rek het je niet te zeer aan. 

Zij kozen het hazepad. 

Hij heeft !JOoit plezier gehad in 
(hij heeft nooit euige neiging ge
voeld voor) dat vak. 

Zich aangetrokkeu gevoelen tot 
iemand; zin. ( aardigheid) krijgen 
in iets. 

Al die erven (bouwpercelen) 
zijn verkocht. 

De wapene:n opvatten tegen. 
Tk wil je tijd niet te veel in be

slag nemen. 
Die boekekasten beslaan te veel 

rnimte (nemen te veel plaats in). 
Hij gaat te veel in zichzelf op. 

Hd voor iemand opnemen ; 
partij kiezen voor iemand. 

Hij matigde zich het recht aan 
(hij nam de vrijheid) de gemaakte 
schikkin~en te veranderen. 

'I\' veel l10oi op je vork nemen. 

Erg ingenomen z1Jn met 
iemand. 

I nnemende manieren. 

Klikken. 
Een kliksp.aan. 
Uit de school klappen. 
IPmn1Hl dP toekomst yoorspel

len. 
Ren waarzegger. 
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Not a sing le one was left to tell 
the tale. 

Every Rhot told. 
Those twins are so much alike 

that it is difficult to tell the one 
from the other. 

Those words will tell against 
you. 

In the long run the strain of 
the work is bound to tell on his 
health. 

A telling Rpeech. 

TETHER. 
I have eome to the en<l of my 

tether. 
THINK. 

I shall think about it. 
To think of something. 
·what do you think of these 

pictures? 
I am thinking of leaving town 

:for a few days. 
I cannot think of his name just 

now. 

I shall clo it to-morrow, if I 
think of it. 

He thinks yery highly of you. 

I thought to myself ..... . 
He thought fit to sign the docu

ment without consulting us. 

THROW. 
People that live in glass houses 

should not throw stones. 

'ro throw stones at someone. 

Do not throw yourself away. 
To throw down the gauntlet. 

Er hleef er geen een over om :le 
rump te berichten. 

Elk schot was raak. 
Die tweelingen lijken zoveel op 

elkaar, dat het moeilik is de een 
van de antler te onderscheiden. 

Die woorden zullen tegen u 
pleiten. 

Op de lange duur zal het inge
spannen werk zijn gestel zeker 
aanpakken ( zijn gezondheid zekm· 
henadelen). 

Een pakkende (indrukwekken
de1 rede. 

Ik weet niets meer te zeggen 
(schrijven); mijn stof is op. 

Ik zal er eens over denken. 
Aan iets denken. 
Wat denk i e van deze sch ilde-

rijen? · 
Ik denk p,r over voor een paar 

clagen uit de stad te gaan. 
Ik kan me zijn naam op het 

ogen blik niet te binnen brengen 
{kan...... niet op zijn naam ko
men). 

Ik zal het morgen doen, als ik 
er om denk ( als ik het niet ver
geet). 

.J e staat hoog bij hem aange
schreven ; hij heeft een hoog 
denkbeeld (idee) van je. 

Ik <lacht bij mijzelf ...... 
Hij heeft goedgevonclen bet 

stuk te ondertekenen, zonder ons 
te raadplegen. 

\Vie zelf zwak staat, moet zich 
niet bloot geven door anderen aan 
te vallen. 

Iemand met stenen werpen 
(gooien). 

Gooi ( werp) j e zelf niet weg. 
Iemand de handschoen toewer

peu; iemand uitdagen. 
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He threw (cast) it up against 
me; he cast it in my teeth. 

That sonata thTew him into 
raptures. 

His younger rival threw (cast) 
him into the shade. 

To throw off a ba<l habit (a 
troublesome person). 

We have thrown him over. 

He threw out a very good sug-
gestion. 

To throw out a mot~on. 
To throw up the sponge. 

That sound advice was throwa 
away on him. 

'l'o overthrow a prince. 

TIME. 
To time a race. 
Procrastination is the thief of 

time. 
Time and tide wait :for no man. 

A. stitch in time saves nine. 

Time will tell. 
In less than no time (in the 

twinkling of an eye). 
From time immemorial. 
In the nick of time. 

In time. 
In time to come; in the course 

of time. 
Time hangs heavily on my 

hands. 
To keep time. 
This watch is a splendid time-

keeper. 
To kill the time. 
By that time I shall be back 
Ily this time he mmit have re-

ceived my letter. 
We had a very pleasant time. 

Hij wierp het mij voor de vQe
ten ; hij verweet het mij ; ·hij 
maakte mij er een verwijt van. 

Die sonate bracht hem in ver
voermg. 

Zijn jongere mededinger stelde 
hem in de schaduw. 

Een slechte gewoonte (een las
tiQ' mens) van zich afschudden. 

Wij hebben hem laten schieten 
(links laten liggen). 

Ilij deed een heel goed idee aan 
<le hand. 

Een motie verwerpen. 
Het bijltje er bij neerleggen; 

het opgeven. 
Die wijze raad was aan hem 

verspild (verkwist). 
Een vorst van de troon stoten. 

Tijd opnemen bij een wedstrijd. 
Van uitstel komt afstel. 

De tijd schikt zich niet naar 
ons; bet tij wacht naar niemand. 

Wie tijdig maatregelen neemt, 
bespaart !ilich veel moeite in de 
toekomst (voor later). 

De tijd zal het leren. 
In een oogwenk ; in minder dan 

geen tijd; in een ommezien. 
:Sedert on beugelike tijden. 
Op het juiste ogenblik; ter 

rechter tijd. 
Bijtijds; op tijd. 
Mettertijd. 

De tijd valt me lang. 

Maat houden. 
Dit horloge loopt uitstekend. 

De tijd korten (doden). 
"I''egen die tijd zal ik terug zijn. 
Tiij moet nu mijn brief ontvan-

grn hebben. 
We hebben ons goed geamu

seerd. 



157 

In the good old times. 
Once upon a time there w.as ... 
At times; from time to time. 
What time is it? 
F.or the time being. 
At the same time. 
Five times. 
~Iany a time. 
T'hree at a time. 
To march at quick time (at 

clouble f]Uick time). 
The time-table. 

Railway time-table. 
A time-honoured custom. 
A timely warning. 
N .B. t~mporary: tijdelik (in 

gewone zm). 
The temporal and spiritual pow

ers: de tij<lelike en geestelikP 
inachten. 

To extemporize : voor de vuist 
spreken ; improviseren. 

TIT. 
Tit for tat. 

TOTTCH. 
It was touch and go. 

You cannot touch him. 

His words touched me to the 
ouick. 
'_ A tour hing story. 

To touch at a port. 
The speaker briefly touched up

on the strained relations prevatl
ing betw.een the two countries. 

To tourh up a photograph. 
To be in tou<'h with someone. 
To get (come) into touch· with. 
To nut thf' finishing touch to a 

statue. 
Therf' was iust a touch of sad

neRs (tempprf in hiR wordR. 

In de goede oude tijd. 
Rr was eens ...... ; er was ereis.* 
~ u e11 Jnn; va11 tijd tot iijd. 
Hoe laat is het? 
Voorlopig. 
'I'egelijkertijd; terzelfder tijd. 
Vijf rnaal (keer). 
Menigmaal. 
Drie tegelijk. 
~let versnelde pas (in de loop-

pas) marcheren. 
De romlter van werkzaamheden. 
Het spoorwegboekje. 
Een eerbiedwaardige gewoonte. 
Een tijdige waarschuwing. 

Leer om leer. 

Het was op het kantje (randje) 
af; het was OD bet nippertje. 

Hij is buiten je bereik; je hebt 
geen macht over hem. 

Zi in woorden troffen rnij diep 
(in de hoogste mate). 

Een roerend ( aandoenJik) ver
haal. 

Een haven aandoen. 
De spreker stipte (roerde) in 

bet kort de gespannen verhouding 
aan, die tusRen de twee landen be
stond. 

Een fotogTafie hijwerken. 
Voeling houden met iemand. 
Voeling krijgen met. 
De laatste hand leggen aan een 

standbeel<l. 
Er was een zweem van droef

heiil (drift) in ZlJTI toon. 

* Ereis=een reis=een keer. 
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She plays the piano very well 
and has a nice touch. 

He is very touchy. 

A touch-stone. 
A touch-me-not. 

TRADE. 
To trade in :furs. 
He traded on their ignorance. 

He is a Jack-of-all-trades arnl 
a master of none. 

He is a tailor by trade. 

A tradesman. 

They carry on an extensive 
trade with South America. 

The Trade Unions. 
The trade winds. 
The trade-mark. 
A trading vessel (merchant

man). 
·TRY. 

To try a prisoner; the trial. 

To be on trial. 
He has been sorely tried. 
Many and sore trials. 
Reading by candle-light is very 

trying to the eyes. . 
I sha 11 try my hand at repair

ing the bicycle. 
To try on a coat. 
Do not try it on with me! 

TRUMPET. 

Zij speelt heel goed piano, en 
hecft ceu mooie aanslag. 

Hij is heel gauw op zijn teen
tjes (toontjes) getrapt (is licht ge
raakt). 

Een toetssteen. 
Een kruidje-roer-me-niet. 

In bont handelen. 
Hij maakte ge brnik van (deed 

z'ijn voordeel met) hun onwetenrl
heid (onkunde). 

Hij is een man van twaalf am
bachten en dertien ongelukken. 

Hij is een kleermaker van zijn 
ambacht (van beroep). 

Een ambacbtsman, een han<lels
man. 

Zij drijven een uitgebreide han-
del ~net Zuid Amerika. 

De Vakverenigingen. 
De passaatwinden. 
Het 11andelsmerk. 
Em koopvaardijschip. 

Een gevangene verhoren; het 
verhoor. 

Een proeftijcl doormaken. 
Hij is zwaar beproefd. 
Vele, zware 'beproevingen. 
Lezen bij kaarslicht spant Je 

og-en in (vermoeit de ogen). 
Ik zal. eens proberen, of ik <le 

fiets kan repareren (hers tell en). 
Een jas aanpassen. 
Probeer bet niet met mij ! 

He always blows his 
trumpet. 

own Hij trompet altijd zijn eigen 
lo£; hij bazuint altiid z1Jn eigen 

TURN. 
He turned a deaf ear to our en

treaties. 

lo£ uit. · 

Hij wilde niet naar onze smeek
beclen lui steren. * 

* VgJ. <le uitarukking: OnR voorstel beviel hem wel (niet); hij h:.td er wel oren 
naar (hij had er gem1 oren naar). 
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The milk turned Flour. 
He never turned a hair. 

'l'o turn as pale as death ( aH 

white as a sheet). 
To turn one's attention to 

something. 
To turn tail (zie tail). 
The tables are turned. 
That will turn the srale. 
He iwver turned any beggar 

away from his door empty-hand
ed. 

'11
0 turn upside down (topsy 

turvy). 
It iK getting late, we had bet

ter turn in. 

\Vl1Pre do WP turn off? 

To turn off (on) the hip. 
He turned it off "·ith a joke. 

RYerything' tunrn on your deri
RlOU. 

ThP ronvPnnti011 n lways turn~ 
on thP same topie. 

The Rperulation did uot turn 
out as we expede<l. 

He waR turned out of offire. 

To turn inside out. 
To turn one'R back on someone. 
To turn over a new leaf. 

T tnrnPd it over (revolve<l it) ~n 
rnv mind. 

He turnerl up his noRe at it. 

"'Wb;\· <lirl ;\'On not turu up? 

Let UR wait until ROmething 
suitable turnR up. 

\Vhen I said that, lw R:1Vngely 
turned upon, me. 

De melk werd :rnur. 
Hij \'ertrok geen spier (van zijn 

gelaat). 
io bleek als een doek worden ; 

doodsbleek worden. 
Zijn aandacht vestigen op iets. 

De bor<ljes zijn verhangen. 
Dat zal de doorslag geven. 
Hij lwrft nooit een be<lelaar 

met lege hauden yau zijn deur 
weg-gezonden. 

Onclenite boven keren. 

Het wordt laat, we moe.sten 
maar naar binnen (naar bed) 
gaan. 

\Vaar moeten we afslaan (ai'
clraaien ?) 

De kraan <lirbt (open) draaien. 
Hij rn:rnkte er zich met etm 

grap (van) af. 
Alles hangt van uw beslisRing 

a£. 
Het gesprPk draait altijd om 

(loopt altiirl over) hetzelfde on~ 
flprwerp. 

De Rpckul a tie viel niet uit, zo
a l R wi j verwachtten. 

Hij werrl nit zijn ambt ontsla-
gen. 

HinnenstP buiten keren. 
Iemau<l de rug toedraaien. 
Beu nieuw blaadie omslaan 

( omkeren); zijn leven .. verbeteren. 
Ik heb het zorgvul<lig overwo

gen; ik heb het van alle kanten 
bekeken. 

Hij haalde (frok) er <le neus 
Y001' Op. 

"\V aarorn hen je niet vernchenen 
(gekomen)? 

Luten we wachten, totdat tr 

zicl1 iets gesr hikts voordoet. 
Toe11 ik dat zei, keerdc hij zic11 

woedend naar mij toe (viel hij mij 
woPdend aan). 
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He suddenly turned round arnl 
became most affable. 

To turn to account (advantage). 
It's a long lane that has no 

turning (every cloud has its silver 
lining). 

One good turn deserves an
other. 

He has a decided turn for 
mathematics 

Who.se turn is it to play? 

In turn. 
4 turn-coat. 
A turn-key. 
A turning point. 
I wish you many happy returns 

0£ the day. 
By return 0£ post. 

VENGEANCE. 
Now you are exaggerating with 

a vengeance. 

VERY. 
On the very day 0£ his death. 

' That is the very remark that [ 
made some time ago. 

That is the veriest nonsense. 

VOLE NS. 

Opeens draaide hij om als een 
blad aan een boom, en werd aller
minzaamst. 

Profijt trekken van. 
Na regen komt zonneschijn; 

(all es hee-ft zijn goede zijd e). 

De ene clienst is de andere 
waarcl. 

Hij bee-ft beslist aanleg voor 
wiskunde. 

Wiens beurt is het om te spe-
len? 

Om beurten. 
Een windhaan 'weerhaan). 
Een cipier. 
Een keerpunt. 
Ik wens je geluk (feliciteer je) 

met je verja.ardag. 
Per ommegaande. 

Nu hen je aan het overdrijven, 
dat het een aard heeit. 

.Tuist op zijn ster£dag. 
Dat is (precies) dezel£de opmer 

king-, die ik kort geleden maakte. 
Dat is de grootste onzin. 

You will have to go 
volens. 

nolens Goedschiks 0£ kwaadschiks, Jt' 

WAKE(N). 
Kindly waken me to-morrow aL 

6 o'clock. 

The election awakened great 
interest throughout the country. 

He woke up (awoke) with a 
start. 

To be awake. 
To be fully awake (alive) to the 

seriousness 0£ the situation. 

moet gaan. 

"\V ees zo goed mij morgen om 
zes uur te wekken (roepen, wak
ker te maken). 

De verkiezing wekte* in het ge
hele land grote belangstelling 
(op). 

Hij schrok w.akker. (Hij wer<l 
met schrik wakker). 

Wakker zijn. 
Zich de ernst van de toestand 

ten volle bewust zijn. 

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



Hil 

A wide-awake fellow. 

In the wake of a vessel. 
In the wake of the war follow

ed many and dire cal.amities, (the 
war brought ...... in its train). 

WANT. 
Waste not, want not; wilful 

waste makeR woeful want. 

I want some assistance (I am in 
want of ... ). 

Nothing is wanting to my hap-
11iness. 

· He is not wan ting in ability. 

He was weighed in the balance 
and found wanting. 

I want you to deliver a message 
for me. 

For want of something better. 
To die of want. 
He has but few wants. 

WANTON. 
What a wan ton destruction 

(what a vandalism). 

He grew wanton through his 
prosperity. 

WATER. 
Still waters run deep. 

You have ,got ·yoursel:f into hot 
water. 

WH.b}EL. 
We must put our shoulders to 

the wheel. 

To put a spoke in the wheel. 
He realized that he was only 

a fifth wheel to the coach. 

Een man, <lif' z1Jn ogen goed 
open heeft. 

In het zag van cen schip. 
De oorlog sleepte vele, zwarl'l 

rampen na zich. 

Zuinigheicl met vlijt bouwt hui
zen als kastelen; wie 't kleine 
niet eert, is 't grote niet weerd 
(waarcl). 

Ik heb hulp nodig. 

Rr ont breekt niets aan mijll" ge
luk. 

Ilij is bekwaam genoeg; het 
onthreekt hem niet aan bekwa.am
h0id. 

Hij iR gpwogen en te licht be
von<len. 

·wil je ·een booclschap voor mij 
oyerbrengen (doen)? 

eit gebrek aan (iets) beter(s). 
Yan gebrek omkomen. 
Hij heeft slechts weinige be

hoe£ten. 

Wat een baldadige (moedwil
lige) verwoesting ! Wat een van
dalisme ! 

Zijn voorspoed maakte hem 
overmoedig. 

fltille waters hebben diepe 
gronden. 

.Te hebt je in een wespenest ge-
stoken (in moeilikheden ge-
bracht). 

We moeten de handen uit .le 
mouw steken·; we moeten (on"l) 
fl ink aan pakken. 

Een Rpaak in het wiel steken. 
Hij beRefte, dat hij maar het 

vijfde wiel aan de wagen was. 
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To be broken on the wheel. 
A. wheel-barrow. 

WIND. 
It's an ill wind that blows no

body good. 
That shows what way the wind 

blows. 
He is very long-winded. 

To get wind o:f something (to 
smell a rat). 

WORD. 
:By word o:f mouth. 
A word to the wise suffices. 

I shall send you word. 
I left word with my servant to 

have the letter posted. 

'rake my word :for it. 

WORLD. 
The world and his wife have 

been invited. 

WORTH. 
It is not worth while. 
That village is worth visiting. 
The game is not worth the 

candle. 

Geradbraakt worden. 
Een kruiwagen. * 

Een ongeluk** voor de een is 
dikwels een geluk voor de andere. 

Dat toont, uit welke hoek de 
wind waait. 

Hij is erg langdradig (lang van 
sto:f). 

lets in de gaten krijgen ; er
.gens lucht van krijgen (lont rui
ken). 

Mondeling. 
Een goed verstaander heeft 

maar een hal:f woord nodig {heeft 
aan ...... genoeg). 

Ile zal het je laten weten. 
Ik heb een boodschap bij de 

meid achtergelaten om de brief 
naar de post te laten brengen. 

J e kunt er op aan. 

Jan en alleman*H (iedereen 
zonder onderscheid) is uitgeno
digd. 

Het is niet de moeite waard. 
Dat dorp is een bezoek waard. 
De kool is het sop niet waard. 

* "Kruiwagen," fig. gebruikt-a friend at court; b.v. Als hij geen kruiwagens 
gehad had, zou hij niet benoemd zijn. 

** Een sterkere uitdrukking voor hetzelfde begrip is: "De(n) een z'n dood is 
de(n) ander z'n brood." 

*** Tom, Dick and Harry-Jan Rap en zijn maat. 
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HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD. 
A.-HET GESLACHT. 

In de Vereenvoudigde Schrijftaal wordt geen onderscheid gPmaakt 
tussen woorden van het mannelik en vrouwelik geslacht, tenzij bij 
verwijzing naar mannelike en vrouwelike wezens. 

Het bepalend lidwoord voor beide geslachten is in alle naamvallen 
de, voor het onzijdig enk. het. 

Ter verwijzing naar de-woorden, die zaken aanduiden, wordt meestul 
het voornaamwoord van het mnl. gebruikt, b.v.: 

Ken je die stad ?-Neen, ik heb hem nooit bezocht (of: die heh ik 
nooit bezocht). 

Naar het geslacht hebben de volgende woorden verschillende be
tekenis: 
De aas (in 't kaartspel). 

blik-glance. 
buis-tube. 
fortuin (gel uksgodin ). 
hof (tuin). 

maal (keer ). 
pad-toad. 
patroon-1. employer. 

2. cartridge. 
punt-1. spits. 

2. leesteken. 

Schrift (de Heilige Schrift). 

slag-1. blow, stroke. 
2. battle (veldslag). 
3. knack. 

stof-material. 
veer-feather. 
vlek-stain. 
want (grove handschoen). 

B.-VERBUIGING. 

H et aas (de kreng). 
blik-tin. 
buis-coat. 
fortuin (het vermogen ). 

• hof-1. vorstelik hof. 
2. gerechtshof. 

maal (maaltijd). 
pad (voetpad). 
patroon-pattern. 

punt-1. in de wiskunde. 
2. punt van bespreking. 
3. een bepaald punt van 

plaats of tijd. 
4. punt voor een eksa

men (mark). 
schrift-1. handwriting. 

2. exercise-book. 
slag-1. soort (minachtend). 

2. vogelknip (trap). 

stof-dust. 
veer-ferry. 
vlek (een groot dorp). 
want-rigging. 

Vroeger onderscheidde men een sterke en een zwakke verbuiging. 
Het kenmerk van de eerste was des, van de tweede de (e)n, in de geni
tief mnl. en onz. enk., b. v.: boom, booms; boek, boeks; vorst, vorsten; 
hart, harten. 
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In de V ereenvoudigde Schrijftaal komt deze uitgang der ster ke en 
zwakke verbuiging weinig of niet meer voor, behalve in enkele staande 
uitdrukkingen en zinswendingen. De gen. wordt nu met IJCtn, de datief 
met aan of voor omschreven. 

Eigennamen vormen nog dikwels de gen. ops. Wanneer ze op een s 
of x uitgaan, krijgen ze de 'lpostrofe of de omschrijving met van. Ook 
vrl. persoonsnamen kunnen hun gen. op een s vormen, b.v.: Jans boek; 
Frans' hoed; moeders kind; tantes kamer. 

In de alledaagse taal komt ook voor: z'n (zijn), of d'r ('r) (haar), 
achter de pei:soonsnaam geplaatst: Jan z'n hoed; Dora d'r ('r) hoed; de 
boer z'n vee. 

Uitdrukkingen, waarin de onde gen. s of de oude dat. e nog voor
komt, zijn: 
Genitief: 

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

Bij monde van; te velde; ten huize van; van goeden huize; ten tij<le 
van; ten do<le (opgeschreven zijn); ten bate van; ten Pigen hate; ten 
behoeve van; ten gnnste van; ten dienste van; heden ten dage; toen ter 
tijd(e); Gode (zij dank); in (den) g€moede; naar den vlese; te berge 
(rijzen); ten getale van; onder ede; <len lande (bewezen diensten); hier 
te. lande; met al de(n) aanklev!:J van dien (with all that appertains 
thereto); ten dele; in genen dele; ten voordele van; ten bewijze; nit 
dien hoofde (for that reason); in koelen bloede; van koninkliken bloede; 
(prinsen) van den bloede; om den brode; om den gelove; in den vreemde; 
ten slotte; ten einde; ten enen male (entirely). 

Van sommige zwakke zelfst. nmw. komt de gen. op en nog in enkele 
uitdrukkingen voor, vooral in verheven stijl, b.v. : 's mensen lot, 
's pansen onfeilbaarheid; de lof des Heren; 's prinsen leven; 's graven 
heerlikheid; de wijsheid des harten. 

Meervoudsvorming. 
De meervcudsuitgangen der zelfst-. nmw. zijn tegenwoordig: f!, 

en(n), eren.*' 
Van sommige woorden komt een dubbel mrv. voor, met verschil van 

betekenis: 
heidens (zigeuners). 
hemels-testers of beds, canopies. 
knechts (bedienden). 
letters (van 't alfabet). 

heidonen-heathen. 
hemelen (het uitspansel). 
knechten (slaven, krijgsvolk). 
letteren-1. letterkunde. 

2. brief. 

* Eren is eigenlik een dubbele mrvsuitgang: de oude vorm er + en. V gl. 
kindermeid, hoenderhok. 
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middels (van 't lichaam). 

tafels-tables. 
vaders-fathers. 
benen-legs. 
kleden-1. carpets (b.v.vloerkleden). 

2. cloths (b.Y. tafelkleden). 

middelen-1. means. 
2. money(geldmiddelen ). 

tafelen ( der wet). 
vaderen (voorouders). 
beenderen-bones. 
klederen (kleren )-clothes. 

bladen"' (van een boek, tafel of bladeren (van een plant of boom). 
schaar). 

N.B.-Het lid: 
lidmaten (leden van een kerk- leden-1. members of any society. 

genootschap; enk. ook wel: · 2. limbs. 
lidmaat). 

ledematen-limbs. 
Biezondere meervoudsvormen zijn: 
Lendenen (lende), redenen (van de rede - speech) alleen in samen

stellingen,t b.v. : lijkredenen, leerredenen (anders : redevoeringen) ; 
vlooien (vlo), koeien (koe); kleinodieen (kleinood); sieradieen (sieraad; 
ook sieraden); smeden of smids (smid); gelederen (van een leger) van 
gelid. 

Zeifst. nmw. samengesteld met man, die een beroep of ambt aan
duiden, vormen hun mrv. op lieden (soms lui): timmerman-timmer
lieden; staatsman-staatslieden; werkman-werklieden; ook: landsman 
( =landgenoot)-landslieden; landman-landlieden.:j: 

Maar: Muzelman-Muzelmannen; N'oorman-Noormannen; vgl. ook: 
blindemannen, driemannen (triumvirs) enz. 

Vreemde woorden, die uitgaan op a, o, u, eau, vormen hun mrv. op 
's: sofa's, aria's, paria's; motto's, buro's of bureau's; menu's, paraplu's; 
plateau's. 

Echte nederlandse woorden op a hebben in 't mrv. aas: ra (yard of 
a mast)-raas; vla (custard)-vlaas; ega (spouse)-egaas. 

Bij sommige woorden werd oudtijds het enk. voor 't mrv. gebruikt, 
of het mrv. zonder uitgang gevormd, zoals nu nog blijkt uit: tien man 
(voor: mannen), om vijf uur (voor: uren), op de been, onder de voet. 

N.B.-In "een pak slaag" staat "slaag" voor de oude mrvsvorm: 
slage. 

HET 'LIDWOORD. 
Evenals bij de zelfst. nmw. wordt de oude verbuiging, behalve in 

enkele uitdrukkingen, weinig meer gebruikt. De gen. vrl. enk. en de 
gen. mrv. komen nog 't meest voor, b.v.: de emancipatie der vrouw, de 
rechten der arbeiders. 

De staande uitdrukkingen, waarin de oude kasusuitgangen van 't 
lidwoord voorkomen, zijn grotendeels vermeld bij de oude kasusuit-

* Dit verschil wordt niet altijd in 't oog gehouden. Men spreekt wel van de 
·' bladen" van een boom. 

t '' Redenen," niet in samims~ellingen, is 't mrv. van: reden-reason, cause. 
t Vgl. ook "het stadshuis "-house in town; "het stadhuis "-Town-Hall. 
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gangen der zelfst. nmw. Vgl. nog: inderdaad; indertijd; mettertijd; 
toentertijd(e);* ter dood brengen; ter nagedachtenis van; ter dege; in der 
eeuwigheid niet; ter hand stellen; ter gelegenheid van; ter zake; ter 
aanduiding van ; metterwoon; metterdaad; uitermate. 

\Ook wordt de n dikwels in de akk. en dat. gebruikt welluidend
beihmialve (voor klinkers en voor een d), b.v.: uit den aard der zaak; 
tegen den avond; in den aap (gelogeercl); onder den duim; voor den 
dag; aan den dijk; van den dam; uit den dienst; in den regel; op den 

_ cluurJ 
HET VOORNAAMWOORD. 

A..-HET PERSOONLIK VOORNAAMWOORD. 

De genitiefvormen: mijns, mijner; uws, uwer; zijns, zijner; haars, 
harer (enk. en mrv.); ons, onzer; buns, hunner, komen nog slechts in 
biezondere uitdrukkingen voor. 

De sterke vormen op s worden gebruikt met "om ... wil " en ~· ge
lijke," b.v. : mijns gelijke, om zijns (huns) zelfs wil. De zwakke 
vormen op er staan, in verheven stijl, bij sommige werkwoord1m en als 
partitieve gen., b.v. : Enkelen bunner ; gedenk mijner; erbarm ( ont
ferm) U zijner. De gewone konstruktie is met een voorzetsel: Denk 
aan mij; erbarm U over hem. 

Er is een oude gen. mrv., vooral partitief gebruikt, b.v.: Hoeveel 
paarden heb je? Ik heb er zes. 

Het voornmw. U wordt in 't enk. gevolgd door de 3de of 2de per
soon van 't werkwoord: U heeft (hebt) het niet gezien. In bet mrv. 
staat alti:jd de 2de pers.: U zijt (nooit: zijn) uitgenodigd. Ter vermij
ding van deze 2de pers. mrv. wordt dikwels het enk. gebruikt, zelfs ter 
aanduiding van meerdere personen: Heren Rechters, U heeft de getuige 
gehoord. 

In gemeenzame stijl wordt als voornmw. van de 2de pers. gebruikt: 
enk. ji,j of je ( dat. en akk. jou of je); mrv. jelui of jullie, in alle naam
vallen. Op jij volgt Je 2de pers. enk .. van het ww. t A.ls het ww. vooraf
gaat, valt de t weg, b.v.: je leest, gaat; maar: lees, ga je? Najullie staat 
meestal de 3de pers. mrv.: jullie lezen, gaan jullie? 

Ter aanduiding van versonen, moet onderticheid gemaakt worden 
tussen hen, akk. en hun, dat. in de 3de pers. mnl. mrv. In beide naam
vallen kan ook ze (evenals in 't vrl. enk,. en mrv.) gebezigd worden: Ik 
heb hen (ze), baar (ze) nooit ontmoet. Heb je het hun (ze), baar (ze) 
gegeven? 

Maar dikwels wordt ze vermeden na voorzetsels: Ik heb op hen 
(baar) gerekend. 

Ter aanduiding van zaken wordt in de dat. en akk. altijd ze gebruikt, 
maar met voorzetsels moet ze vervangen worden door het bijwoord 
duar (er). 

Ik heb ze verkocht en er tien pond voor gekregen. 

*In deze, en dergeliike vormen staan ter en ten voor: te der en te den. Vele 
preposities regeerden vroeger de datief. 

t Jij (je) met 't enk. van 't ww. wordt ook gebruikt ter aanduiding van mcerdere 
person en. 
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B. HET AANWIJZEND VOORNA.AMWOORD. 

De voornaamste aanwijzende voornmw. zijn: deze, die, gene, degene, 
diegene, dezelfde, zodanig, dusdanig, zulk. De vorm van de nom. wordt 
voor alle naamvallen gebruikt (gen. en dat. omschreven door voorzetsels), 
behalve in enkele uitdrukkingen, als: in dier voege; te dier, of dezer 
plaats~; met dien verstande; uit dien hoofde; de 20ste dezer; bij dezen 
(meld ik u); dientengevolge; mitsdien, naardien; bovendien; buitendien; 
brengen dezes (bearer). 

Des ender zijn oude genitiefvormen voor di ens en dier in: deskundig; 
deswege; desniettemin; desverkiezend; desgevraagd; desondanks; des
noods; derhalve; dermate; dergelijk; (wat) dies (meer zij) .. 

In plaats van dit en dat, voorafgegaan door voorzetsel~, moeten altijd 
de bijwoorden hier en daar* gebruikt worden, b.v.: hiermee (voor: met 
dit), hiertoe (voor: tot dit), d.aarvoor (voor: voor dat). 

Wanneer deze en gene zelfstandig staan en in 't mrv. op personen 
zien, krijgen ze altijd de uitgang n, b.v. : dezen keuren het af, genen 
keuren het goed. Evenzo ook: degenen, dezulken, dezelfden. 

N.B.-He who says so=Hij t_degene), die dat zegt. 
They (those) who act thus=Zt.f (degenen), die zo handelen. 
That which=dat, wat, of hetgeen. 

Het voornmw. zulk blijft onverbogen, als 't door het onbep. lid
woord gevolgd wordt; anders krijgt het een e, behalve in 't onz. enk., 
b.v.: zulk een (zo 'n) handeling; zulke wijn; zulk water. 

De oude vorm zulks (zelfst.) komt somtijds voor: Als je er op aan
dringt, zal ik zulks doen. j} 
0. HET VRAGEND VOORNi\MWOORD. 

Het zelfst. vragende voornmw. is: wie, wat. 
De gen. wiens en wier worden dikwels vervangen door de vorm : 

van wie, b.v.: Van wie zijn die handschoenen?=Wiens (wier) hand
schoenen zijn dat? In de omgangstaal bezigt men veelal in 't enk. wie 
z'n (mnl.) en wie 'r, wie d'r (vrl.), in 't mrv. wie hun: Wie hun schapen 
zijn dit? Wie d'r ('r) schrift ligt daar op tafol? 

Een oude gen. van wat is wes, nog over in: weshalve, weswege. 
Bijvoeglike vragende voornmw. zijn: welke (welk), hoedanig (e), 

wat voor ( een ). 
Voor persoonsnamen heeft 't mnl. de sterke vorm: welk, wanneer 

naar de hoedanigheid wordt gevraagu, anders: welke, b.v.: 
Welk geleerde zou zulk een theorie verkondigen?=wat voor een 

geleerde? /} (J 
Welke geleerde=wie? f'.iJf\ 

D. HET BETREKKELIK VOORNAAMWOORD. 

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

(a) die z'n en die d'r ('r) (enk.), die hun (mrv.). 

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

l 
wiens vrouw 
die z'n vrouw 

De man, van wie de vrouw 
waarvan de vrouw 

l 
wier kind 
die d'r ('r) kind 

De vrouw, van wie het kind 
waarvan het kind 

} onlang' ovedoden ;,, 

{ 

wier leven } 
die hun leven 

De rnensen, . h t 1 op het spel staat. van wie e even 
waarvan het leven 

Na voorzetsels gebruikt men altijd wie, in plaats van die. 
Wanneer het voornmw. op zaken terugwijst, en door een voorzetsel 

wordt voorafgegaan, wordt altijd het bijw. waar gebezigd, dikwels ook 
bij personen, b.v.: 

De boeken, waarover* ik je sprak. 
De mensen, waaraan (aan wie) je dacht. 
Als bet antecedent verzwegen is, staan wie en wat voor: alwie en 

alwat, en wordt de hoofdzin door de betrekkelike zin voorafgegaan: 
W1:e dat niet ziet, is blind. 

Wie, wat en welke, versterkt door ook zijn onbepaalde voornmw., 
en leiden toegevende zinnen in: Wie dat ook zegt, het kan niet waar zijn. 

N.B.-Na zulk een onbepaald toegevende zin volgt de normale 
woordorde in de hoofdzin (zie: Woordorde). 

Wat, in plaats van dat, moet als onz. betrekk. voornmw. gebruikt 
worden na: al, alles, datgene, dat. 

N. 8.-Hetgeen sluit tegenwoordig het antecedent en betrekk. voor
nmw. in; dus=dat, wat. 

Wanneer het betrekk. voornmw. op een gehele zin terugwijst, wordt 
wat, of hetgPen gebruikt (Latijn: id quod): 

Ik heb de hele morgen in de regen gelopen, wat (hetgeen) mij een 
zware verkoudheid op de hals heeft gehaald, 4._ 

I 
J::IET BIJVOEGLIK NAAMWOORD. 

Het bijvoeglik nmw. wordt alleen vcrbogen, als het attributief staat, 
niet als predikaat. 

In de Vereenvoudigde Schrijftaal gelden de volgende regels: 

* Konstrukties als: "Het boek vele bladzijden waarvan ik van buiten ken," zijn 
af te keuren. Men moet zeggen: •· Het boek, waarvan ik vele bladzijden van 
buiten ken." 

Als er een voorzetsel bij staat, is de eerstgenoemde konstruktie wel geoorloofd 
b.v.: "De bergen op de toppen waarvan altijd sneeuw ligt" (-de bergen, op·welke; 
toppen ... ). 
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Enkelvuud. 
I. Een bijvoeglik naamwoord, door geen li:dwourd of vuornaamwourd 

voorafgegaan, beeft de uitgang: e in alle naamvallen, als er een 
de-woord op volgt, anders geen uitgang: goede wijn, goed bier. 

II. Een bijvoeglik n amwoord, voorafgegaan door bet /Jepalend lid
woord, krijgt in 't mnl. a1tijd, in 't onz. nagenoeg altijd, de' uit
gang: e, de grote tuin; bet moeilike werk. 

III. Voorafgegaan door een bezittelik vnmw. heeft het bijv. nmw. voor 
de-woorden een e, voor het-wourden blijft het onverbogen: mijn 
(onze) oude grootvader; uw (ons) moeilik werk. 

N.B.-Gewoonlik neemt men een verschil van betekenis aan tussen 
de verbogen en de onverbogen vorm van 't atljekt. bij het-wuorden na 
bezitt. voornmw.: mijn bruin paard-mijn paard, dat bruin is. 

,, bruine ,, -een van mijn paarden, dat bruin is, en zich 
daardoor.van de andere onderscheidt. 

IV. Een bijvoegl. nm w., voorafgegaan door Pen, ,qeen, enig, menig, 
iedm·, Pllc, zeker, welk, en gevolgd door een het-wuord heeft geen 
uitgang: geen (elk) goedkoop boek. 

V. JiJen bijvoegl. nmw., voorafgegaan door: een, geen, em:g, menig, 
ieder, elk, zeker, welk, en gevolgd door een de-woord heeft de 
uitgang: e. Bij mannelike persoonsnamen evenwel valt de e 
gewoonlik weg: geen (elke, zekere) grote tuin; elke werkzame 
vrouw; maar gewoonlik: ieder dapper soldaat; menig bekwaam 
scbrijver. 

N.B.-Bij persoonsnamen, die een beroep, of waardigbeid aanduiden, 
kan bet wegvallen van de e in 't adjekt. een verschil van betekenis te 
kennen geven : 

een goed werkman-een werkman, die goed in zijn vak is. 
,, goede ,, ,, ,, die als mens goPd is. 
,, oud soldaat-die al lang soldaat is (a vetE>ran). 
,, oude ,, -die een oud man is. 

Oud, met bet substantief samengesteld=gewezen (former): een oud
soldaat, een oudminister, een &udburgemeester. 
Meervoud. 

Het bijvoegl. nmw. krijgt in 't meervoud altijd de uitgang: e. 
N.B.-Adjektieven, die zelfstandig gebruikt worden, en personen 

aanduiden, krijgen de uitgang: en, rijken en armen; velen; weinige'1; 
all en. 

Onverbu,qcn blijven, zowel in 't enk. als in 't mrv.: 
1. Stoffelike adjektieven op en: het gouden kalf. 
2. Plaatsnamen op er: U.e Rotterdarnmer Koerant. 
3. Recbter en linker. 
4. Gewoonlik ook: meerlettergrepige adjekt. op en en er: de 

afgelegen buitenplaats; een harteliker ontvangst. 
Vroeger onderscheidde men, evenals bij de zelfst. nmw. een sterke 

en een zwakke verbuiging. 
De oude vormPn van de sterke verbuiging zijn nog bewaard 

g:eb!_even in de volgentle uitdrukkingen (~le zijn reeds bij de oude 
kasusuitgangen der zelfst. nmw. opgegeven;~ 
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Gen. Jfnl. en Onz. enk. Gen. Vrl. enk. op: er. Dat. Mnl. en Onz. enk. 
op: s. 

goedsmoeds. 
goedschiks. 
kwaadschiks. 
blootsvoets. 
blootshoofds. 
voetstoots. 
zijns weegs. 
mijns inziens. 
veelszins. 
enigszins. 
geenszins. 
alleszins. 
anderszins. 
rechtstreeks. 

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

langzamer hand. 
stormenderhand. 
nieuwerwets. 
ouderwets. 
ouder gewoonte. 
zaliger ( na) gedach tenis 
gewapenderhand. 
vragender wijs. 
spelender wijs. 
betrekkelikerwijze. 
onverrichter zake. 
middelerwijl. 
middemacht. 
halverwege(n). 
goedertieren. 

(tiere = aard). 
enerzijds. 
onzerzijds. 

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

HET WERKWOORD. 

op: en. 
Illet voorbedachten 

rade. 
in arren moede. 
van goE;)den wil. 
ten mijnen bate. 
ten huidigen dage. 
ten algemenen dienste. 
ten mijnen huize. 
te(n) mijnent, enz. 
mijnentwege, om mijn-

entwil, enz. 
uit <lien hoofde. 
te dien opzichte. 
in koelen bloede. 
in (bij) levenden lijve 
van goeden huize. 
ten vorigen jare: 
telken jare. 
in goeden doen. 
in genen dele. 
met <lien verstande. 
ten tweeden male. 

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

A. De werkwoorden worden onderscheiclen in Overgankelike (transi
tieve) en Onover,qankelike (intransitieve). Sommige werkw. komen in 
beide betekenissen voor, b.v.: breken; buigen; koken; scheiden; smel
ten; sluiten; bederven; drijven (to drive, of to fl.oat); veranderen. 

Enkele andere onovergankelike werkw. kunnen ook overgankelik 
voorkomen: 

1. Werkw., die een stam-of zinverwant suhstantief, dat de hande
ling uitdrukt, ala voorwerp (akkus. van inhoud, of acc. relationis) 
kunnen hebben, b.v. : hij gaat zijn gang; een rechtvaardige 
strijd strijden. 

* "Hande" en "lei" betekenen: soort. 
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2. Wanneer het objekt het produkt van de handeling is: zich een 
breuk vallen; hij ademt wraak. 

3. \Verkw., die, verbonden met een adjektief, een voorwerp hebben, 
dat de handeling ondergaat, b.v.: wij lopen ons moe, zij lopen 
hun hielen scheef. 

B. Opmerking verdienen enige refleksieve werkw., die niet refleksief 
in het Engels zijn, b.v.: 
z-ich aamnatigen. 

bedenken. 
beijveren. 
beklagen over. 

-bemoeien met. 
·beroemen op. 
-beroepen op. 
-erbarmen L over. -ontfermen j 

zich ergeren over. 
gedragen. 
getroosten. 
(ge)voelen. 

-haasten. 
]1erinneren. 
hoeden } 
wachten voor. 

. onderwerpen. 
onthouden van. 

zicht,Schamen over. 
verbazen over. 

,, verbeelden. 
"' vergissen. 

vermeten. 
verrekenen. 

- verspreken. 
- verwonderen over. 

verzetten. 

f. C. Zo verdienen ook vermelding enkele werkw., die in 't Hollands 
onpersoonlik, in 't Engels persoonlik gebruikt worden, zoals: 
Het spijt mij } Het ontbreekt mij aan-I lack. 
Het doet mij leed I am sorry. ~ Het berouwt mjj 
Het smart mij (J.]{ liebberouw)-I rJm,ent. _ 
Het verwondert mij (ik verwonder Het heugt mij-I recotTect. - -

mij erover-I am surprised)- Het dunkt mij (mij dunkt)-I think • 
Het bevreemdt mij-I am aston- • (methinks). 

ished. Het kan me niet schelen-I do not 
Het zal mij benieuwen, of ... -L care. 

wonder, if. ~t staat mij vrij-I am at liberty. _ 
Het bevalt mij-I like it .... 

D. Enkele werkwoorden verschillen van betekenis, al naar zij zwak, 
of sterk vervoegd worden: 

krijgen (kreeg, gekregen)-to get. 
,, (zwak)-to wage war. 

ontvouwen (ontvouwde, ontvouwen)-to unfold. 
,, (zwak)=uitleggen -to explain. 

plegen (placht, --)-to be accustomed to. 
,. (zwak)-to commit (a crime, etc.'. 

prijzen (prees, geprezen)-to praise. 
,, (zwak)-to price. 

scheppen (schiep, geschapen)-to create. 
,, (zwak)-to scoop, dip, bale out water. 

scheren (schuor, geschoren)-to shave, shear. 
,, (zwak)"'-to skim (the surface of the water). 

schuilen (school, gescholen)-to be hidden. 
,. (zwak)-to take shelter. 

* Zich wegscheren (zwak)-to clear out; over "gekscheren," zie Woordvor
ming: A IV 3. 
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stijven (steef, gesteven)-to starch. 
,, (zwak, b.v. iemand in 't kwaad stijven)-to encourage some-

one (to persist in his evil course). 

\

(ver)schrikken (ver)schrok, verschrokken, (geschrokken)-to get 
a fright. 

verschrikken (zwak}-to frighten. 
wassen (wies, gewassen)-to grow. 

,, (waste* gewassen)-to wash. 
,, (zwak)-to wax. 

zweren (zwoor, gezworen)-to fester. 
,, (zwoer, gezworen)-to take an oath. 

Enkele werkwoorden komen zwak, of sterk voor, zonder verschil 
van betekenis : 

benijden, (beneed) benijdde, (beHeden) benijd. 
durven, dorst, durfde, gedurfd. 
erven, erfde, georven, geerfd. 
jagen, joeg, jaagde, gejaag<l. 
krijsen, (krees) krijste, (gekresen) gekrijst. 
raden, ried, raadde, geraden. 
stoten, stiet, stootte, gestoten. 
vragen, vroeg (vraagde), gevraagd. 
waaien, woei, waaide, gewaaid. 
werken (oud: wrochtJ werkte, (oud: gewrocht), gewerkt. 

Gemengde vervoeging hebben, b.v.: 
wreken, wreekte, gewroken. 
malen, maalde, gemalen-to grind. 
N.B.--;-Malen (zwak)-1. schilderen; ?. zeuren; aanhoudend om iets 

vragen; 3. niet wel bij 't hoofd zijn. 
bakken, braden, brouwen, heten, lachen, laden, scheiden, spannen, 
\..) vouwen, zouten, zijn zwak in 't Imperf., maar hebben en zon<ler 

verandering van stamklinker in 't verl. dr.elw. + 
Let op de volgende verleden deelwoorden van eterke werkw., die 

grotendeels niet meer voorkomen: 
beschoren (van bescheren=toebedelen-to allot), b.v.: het was hem 

beschoren jong te sterven-he was destined to die young. 
geboren (van beren=to bear)-born. ~ 
geronnen (van rinnen =v loeien, strom en) in: geronnen bloed (clotted 

blood); zo gewonnen, zo geronnen (lightly come, lightly go). 
gewezen (oud verl. <leelw. van: wezen)-former, b.v. een gewezen 

scheepskapitein=een oudscheepskapitein. 
opgetogen (van het ww, (op) tijgen, toog, getogen=trekken )= 

verrukt-elated. 
verbolgen-wrathful, angry, (vgl. belgen (zwak)-to rouse some

one's anger; gebelgd-indignant). 
verholen (vgl. onverholen, kwalik verholen) van (ver)helen-to 

conceal. 

* Het Imµerfektum is in verheven stijl dikwels: wies (pl. wiesen, ook= 
groeiden). 
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E. Ter vorming van het Perfektnm wordt hebbtm, of zijn als hnlp
werkwoord gebruikt. 

Met Z'f:fn warden vervoegd: 
1. Intransitieve werkwoorden, die een beweging en een bepaalde 

verandering van plaats, of van toestand aanduiden, b.v.: groeien, 
ontstaan, gelukken, mislukken, sneuvelen, sterven, overlijden, 
bezwijken, bevallen, kwijtraken, ontwaken, ontluiken, zakken, 
gebeuren, geschieden, voorvallen, voorkomen. 

N.B.-Wanneer door zulke intrans. werlnv. van beweging, b.v. 
reizen, lopen, wandelen, roeien, rijden, zwemmen, enz., vooral de 
handeling en geen bepaalde verandering van plaats aangeduid wordt, 
bezigt men: hebben, b. v.: Hij heeft veel gereisd; maar: hij is naar Enge
land gereisd. Ik heb van morgen gewandeld; maar: wij zijn van A. 
naar B. gewanrleld. 

2. De werkwoorden: z1jn en bl1j'ven. 

Met hebben warden vervoegd: 
1. Alle transitieve werkwoorden. 
2. Intrans. werkw. van beweging, die een handeling, maar geen 

bepaalde verandering van plaats aanduiden. 
3. Intrans. werkw., die een toestand, een niet-veranderen aanduiden, 

(behalve: zi:fn en blijven), b.v.: ik heb gestaan, bestaan, gernten. 
4. Refl.eksieve werkwoorden. 
Bij enkele werkw. is er verschil van betekenis: 
beginnen (intrans.) worrlt met zifn vervoegd: ik ben al begonnen 

(te werken). 
beginnen (trans.) wordt met hebben vervoegd: ik heb mijn werk 

begonnen. 
besluiten, met hebben, betekent: to have decided. 

,, ,, zijn, ,, to be determined. 
vergeteri, ,, hebben, is ellipties, er moet altijd een Infinitief bij ge

dacht warden, b.v.: ik heb 't vergeten (nl. te doen, of mee te 
brengen). 

vergeten, vervoeg1l met z1jn, betekent: zich niet meer herinneren, 
b.v.: ik ben 't vergeten. 

volgen, vervoegd met zi;fn, betekent: achter iemand aan lopen, b.v.: 
ik ben hem naar zijn huis gevolgd. 

volgen, met hebben betekent: navolgen, b.v.: zij hebben ons voor
beeld gevolgd. 

F. Van sommige werkwoorden moet in de samengestelde tijden de 
In.finiUef gebruikt warden in plaats van het Partic£pium, wanneer er 
een andere Infinitief op volgt, b.v. I doen, durven, horen, kunnen, laten, 
lopen, moeten, mogen, willen, zien. 

II behoren, menen (=van plan zijn), pogen, proberen, trachten, 
verkiezen (=will en), weten, zoeken. 

Bij de werkw. onder I staat de dai:wop volgende Inf. zonder te, b.v.: 
ik heb hem in 't water zien vallen, en hem niet kunnen redden. 

Bij de werkw. onder II staat de Inf. met te, b.v.: wij hebben het 
weten te verhinderen; hij heeft het vraagstuk trachten op te lossen. 
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WOORDVORMING. 

I.· Werkwoordeu, die een herhaling, of dunr van de handeling te 
kennen geven, (frekwentcttieven, of duratieven ), 

1 Gevormd van zelfst. nmw. of bijv. nmw. op el, er: 
dobberen (van dobber), brokkelen (van brokkel-brokje), 
droppelen (van droppel), wankelen (van wankel). 
Sommige van deze werkwoorden hebben geen frekwentatieve 
betekenis: breidelen, hengelen, veranderen, verergeren. 

2 Gevormd van de stam van ef'n werkwoord: 
kibbelen (kijven), krabbelen (krahben), schuifelen (schuiven), 
duikelen (duiken), klapperen (klappen), Mdelen (bidden), 
sneuvelen (sneven), stotteren (stoten), wentelen (wenden). 

II. Werkwoorden, die het veroorzaken van een handeling aanduiden, 
( kausatieven): 

drenken-doen drinken; vellen-doen vallen; zetten-doen 
zitten; leggen-doen liggen; leiden (van het verouderde 
lijden*-gaan)-doen gaan. 

III. Werkwoorden met versterkte betekenis (intensieven): 
bukken ~van buif{en), wikken (van wegen), knikken (van 
nijgen), stribbelen (van streven), bibberen (van beven), 
stikken (van steken). 

IV. Werkwoorden door samenstolling gevormd: 
a. Eigenlik samengesteld ( onscheidbaar). 

1 Met voorvoegsels (be, ge, er, her, ver, ant): bezien, gevoelen, 
erkennen, herstellen, verhalen, ontsluiten. 

2 Met bijwoorden ( zonde1· klemtoon: door, om, onder, mis, over, 
voor, wede1., ctehter): doorzien, omringen, ondervinden, mis
doen, overzien, voorspellen, wederstreven, achterhalen. 

Het verleden deelwoord van de werkw., die tot de twee boven
genoemde klaAsen behoren, wordt zunder ge gevormd. 

3 Met zelfst. of bij v. nmw.: raadplegen, logenstraffen, gekscheren, 
beeldhouwen, pluimstrijken, vrnarschuwen, dwarsbomen, 
vrijwaren, liefkozen (lief-bijwoord). 

4 Met werkwoorden: spelevaren, knikkebollen, koekeloeren 
(koeken, d.i. kijken). 

De werkwoorden onder 3 en 4 genoemd vormen hun verleden 
deelwoord met ge. 

b. Oneigenlilc samengesteld (scheidbaar).t 
1 Met zelfst. of bijv. nmw.: ademhalen, deelnemen, huishouden, 

kwijtschelden, goedkeuren, hoogachten. 
2 Met bijwoorden (met klemtoon): achterlaten, omkopen, over

eenkomen. 

* "Verleden," in "verleden jaar" is van dit werkw. afgeleid=het voorbijgegane 
jaar; vergelijk ook "geleden "-ago, en overlijden= sterven; de 5de jongstleden= 
laatstleden-ultimo. 

t Scheidbare werkwoorden worden onscheidbaar gebruikt in ondergeschikte 
zinnen (d.i. in de omgezette (transposed) woordorde). 
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Betekenis van de voorvoegsels onder a.1 genoemcJ. 
Be 1. eigenlik= bij, b.v. in: behoren, bereiken, bekomen. 

2. duidt aan, dat de handeling zich over een gehele oppervlakte 
uitstrekt: beploegen, bezaaien, beplanten. 

3. vormt transitieve ww. van intransitieve: begaan, bewandelen, 

4. 
5. 

Ge 1. 
2. 

bewonen. 
betekent "voorzien van": bezielen, bemannen, belasten. 

,, "brengen in een toestand ": beveiligen, benauwen. 
=samen: gelijken, geleiden. 
had oorspronkelik versterkende kracht: gewennen, gevoelen, 

gelukken. 
Er =uit: Arkennen, erlangen, ervaren. 
Her =opnieuw: herhalen, herleven, herrlenken (herinneren staa1 

voor: erinneren). 
Ont 1. =tegen: ontmoeten, ontvangen. 

2. duidt het begin van een werking aan: ontkiemen, ontbranden 
ontwaken. 

3. duidt aan een beroving: ontmaskeren, onthoofden, ontheiligen 
4. duidt een aan het grond woord tegenovergestelde handelin~ 

aan: ontbinden, ontAluiten, ontluiken. 
5. =weg: ontlopen, ontkomen, ontduiken. 

Ver 1. =weg (van plaats): verhuizen, verbannen, verplaatsen. 
2. duidt een vernietigen, of verdwijnen aan: vergaan, ver· 

branden, verbruiken. 
3. =verkeerd: (zich) vergissen, (zich) verrekenen, (zich: 

vergrijpen. 
4. =over: vergulden, verzegelen, verglazen. 
5. =in een toestand brengen of komen: verlossen, verstenen 

verblijden. 
6. =verenigen: verbroederen, verloven, verbinden. 

Een aantal met bijwoorden samengestelde werkw. verschillen ir 
betekenis, naar mate ze scheidbaar, of onscheidbaar zijn. Onscheidbaa1 
gebruikt hebben deze ww. gewoonlik een figuurlike betekenis. Dt 
belangrijkste zijn: 

d6ordringen: De inbrekers zijn tot in de slaapkamer doorgedrongen 
doordringen: De atmosfeer was doordrongen van kruitdamp. 

Doordrongen zijn van de ernst van het ogenblik. 
d6orlopen: Wij zijn het hele huis doorgelopen, maar konder 

niemand vinden. 
Loop maar door, ik volg wel. 

doorl6pen: Ik heb het park in alle richtingen doorlopen (door 
kruist). 

Een boek doorlopen (to peruse). 
d6orsteken : Steek het mes hier door. 

De vijand heeft de dijk doorgestoken. 
doorsteken : Iemand met een dolk doorsteken. 
6ndergaan: De zon (maan) gaat onder. 
ondergaan : Veel rampen ondergaan. 
6nderhouden: Een glas onder de kraan houden. 
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onderh6uden: Hij kan zich zelf on<lerhonden. 
Hij kan een heel gezelschap op aangename wijze 

onderhouden. 
Zich met iemand onderhouden (to converse). 

6verdrijven: Wacht tot de regen overgedreven is. 
overdrijven : Het kan niet waar zijn, h~t moet overdreven 

6verleggen : 
overleggen : 
6verwegen: 
overwegen: 

6ver7ien: 
overzien: 
v6orkomen: 
voork6men: 

( <'lxaggerated) zijn. 
Hij heeft in korte tijd eeu aardig sommetje overgelegd. 
Wij hebben samen overleg<l, wat ons te doen staat. 
W eeg die zak nog eens over. 
Wij hebben de zaak goe<l overwogen, alvorens te 

handelen. 
Ik heb je opstel nog niet overgezien. 
Van die heuveltop hebben wij de hele vallei overzien. 
Zo iets is nog nooit voorgekomen. 
Door zijn tegenwoordigheid van geest heeft hij een 

ernstig ongeluk voorkomen. 
v6orspellen : De jongen spelde zijn zuster al de woorden voor. 
voorspellen: Hij voorspelde een ommekeer in de gang van zaken. 
v6orzeggen: Hij zei me altijd voor op school (prompted). 
voor zeggen = voorspellen. 

R. HET ZELFSTANDIG °NAAMWOORD. 

Vele zelfst. nmw. zijn stammen van sterke werkwoorden: band (van 
binden), breuk, brok (van breken), boog, bocht, beugel (van buig"n), 
schot, scheut (van schieten). 

I. Zelfst. nmw. worden dikwels gevormd door voorvoegsels: 
1. anrts=de oudste, de eerste in rang: aartsvader, aartsbisschop, 

aartsleugenaar. 
2. af duidt ontkenning, of iets verkeerds aan : afgrond, afgod, 

afgunst. 
N.B.-In woorden, zoals: afbraak, afdak, afkomst, is a/een bijwoord. 

3. ant=tegen: antwoord. 
4. =etwederkerend: etmaal (maal-tijd), etgroen. 
5. ge=a. mede, een vereniging: genoot, gezin, gemaal. 

b. vormt verzamelwoorden: gebroeders, gebergte, geboomte, 
geraamte. 

c. duidt een handeling aan, dikwels een voortdnren van de 
handeling: gevecht, gezang, gebabbel, geschreeuw. 

d. duidt het produkt van de handeling aan: gebouw, 
gebak, gebraad. 

e. duidt het werktuig aan: geweer, geschut, gebit. 
6. ·on= niet, of slecht: on dank, ongunst, onmens, ondier. 
7. oor (oer)=uit: oorzaak, oorkonde, oorsprong, oerwou<l, oermens. 
8. wan=niet, of slecht: wanorde, wantrouwen, wansmaak, wan

gestalte. 
II. Zelfst. nmw. gevormd door de achtervoegsels: 
Aar, aard, ier, rmd en rile vormen mannelike persoons-en dier

namen, 
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aar: leugenaar, redenaar, overwinnaar, tovenaar; aar verzwakt tot 
er in: schrijver, Hollander, kater. 

aard geeft veelal een ongunstige betekenis aau het woord: bastaard, 
veinzaard, grijzaard; aard verzwakt tot erd in: slimmerd, 
lomperd. 

ier (nier, enier ): o:fficier, tuinier, koetsier, kruidenier. 
and, eig. de oude uitgang van het tegenwoordig deelwoor<l: vijand 

· (vijen=haten), Reiland (heilen=helen). 
rik ( erik, ik ): stommerik, botterik, vuilik. 
In, es, egge, ster vormen vrouwelike persoons-en diernamen. 
1:n: heldin, godin, Jodin, vriendin, leeuwin; dikwels=de echtgenote 

van: koningin, gravin, hertogin. 
es: voogdes, priesteres, onderwijzeres. 
egge: komt alleen voor in : dievegge; egge veranderd in ei in : 

klappei (gossip, tittle-tattler). 
£ng, of ling·vormt gemeenslachl'ige namen van personen en dieren: 

Vlaming, stedeling, nieu weling, lievelingr sterveling, kwekeling, 
haring, bokking. 

in.q (duits ung) vormt zelfst. nmw van werkw. stammen met de 
betekenis van een werking, of bet resultaat van een handeling: 
scheiding, wandeling, verering, vergadering, opening, tekening. 

Er, el, eel, sel vormen namen van werktuigen: veger, gieter, sleutel, 
beitel, hon weel, penseel, ton eel, deksel, stijfsel, beletsel. 

N.B.-sel vormt ook zelfst. nmw., die het produkt der handeling te 
kennen geven: mengsel, maaksel, schepsel, weefsel, letsel. * 

nis vormt zelfst. nmw., die een werking, toestand, of hoedanigheid 
te kennen geven: vergiffenis, erkentenis, duisternis, gelijkenis, 
droefenis. 

N.B.-Soms hebben zij een konkrete betekenis: beeltenis, wildernis, 
vuilni& (dirt; vuilheid-dirtiness). 

heid (oorspronkelik=toestand) duidt een eigenschap aan: schoonheid, 
goedheid, menselikheid. 

Soms hebben deze zelfst. nmw. een konkrete, kollektieve betekenis: 
mensheid, geestelikheid, overheid, Kristenheid (Christendom). 

N.B.-Substantieven door te gevormd, duiden een zinnelike, die 
door heid, een zedelike, of geestelike eigenschap aan : laagte, 
laagheid; hoogte, hoogheid; grootte, grootheid. 

dom duidt aan: 1. een toestand of leer: ouderdom, rijkdom, wasdom, 
het Kristendom (Christianity), heidendom; 2. een gebied: het 
prinsdom, bisdom, hertogdom; 3. een verzameling : het mens
dom, engelendom, heidendom. 

N.B.-De eigendom=het eigendomsrecht; het eigendom=de 
bezitting. 

schap duidt aan: 1. een toestand of waardigheid: dronkenschap, 
vriendschap, blijdschap, het priesterschap, bet ridderschap; 
2. een verzameling : het gereedschap, het gezelschap, de ridder
schap, de priesterschap; 3. een gebied: het gri:.afschap. 

* Het komt van "(ver)!Atten "-hinderen, benadelen, en wordt vooral gebruikt 
in de uitdrukking: "letsel bekomen "-to be injured; vgl. "onverlet "-unscathed. 
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Van werkw. zijn afgeleid: de welllle11schap, de rekenschap, de 
wetenschap. 

y (ery, erny) duidt aan: 1. een handeling, of toestand: de bedriegerij, 
de huichelarij, de voogdij, de slavernij; 2. de plaats, waar de 
handeling geschiedt: de bakkerij, de brouwerij; 3. een ver-
zameling: de boekerij, de landerijen. . 

e en te vormen namen van begrippen: de koude, de lengte, de breedte. 
Soms vormen ze substantieven met konkrete betekenis: de 
groente, de diepte, de hoogte (hillock). 

a.ge vormt: l. verzamelwoorden: het bosschage, de pluimage; 2. 
substantieven, die een handeling uitdrukken : de lekkage, de 
vrijage. 

Verkleinwoorden worden gevormd door de achtervoegsels je (tje, 
pje, et,je), ken (van kij'n), el, ijn, (elijn): het huisje, tuintje, 
koninkje, bloempje, zonnetje, slangetje, verzamelingetje,'* kin
deke(n), boekske(n), de droppPl, kruimel, sprankel, vogelijn, 
maagdelijn. 

C. HET BIJVOEGLIK :N" AAMWOORD. 

I. Voorvoe,qsels tot vorming van AdjPktieven zijn: 
aarts duidt een hoge graad aan, met ongunstige bijbetekenis: 

aartslui, aartsdom, aartssluw. 
on=niet: ongehoorzaam, onwaar, onwetend. 
ge versterkte oorspronkelik de betekenis: gestreng, gewillig, getrouw. 
Ook vormt het adjektieven van substantieven in de betekenis van 

"voorzien van": gelaarsd, gebloemd, geschuhd. 
be-" in ruime mate voorzien van": bedaagd, bejaard, beroemd. 
II. A chtet·voegsels tot vorming van Adjektieven zijn: 
achUg l. 1mt klemtoon = bezittende: deelachtig, vreesachtig, waar

achtig. 
N.B.-Het achtervoegsel haftig, een bijvorm van acMig=" de eigen

schap bezittende ": heldhaftig, manhaftig. 
2. zonder klemtoon=" overeenkomende met," of "geneigd zijnde 

tot": bergachtig, stormachtig, kinderachtig, roodachtig, ver
geeta.chtig, spotachtig. 

baar (van het oude beren=dragen, voortbrengen). 
l. dragende: 3ankbaar, kostbaar, wonderbaar, vruchtbaar. 
2. "geschikt om de werking te ondergaaR ": denkbaar, breekbaar, 

eetbaar (achter de stam van transitieve werkw.). 
3. "geschikt om de handeling te verrichten": strijdbaar, vloeibaar, 

gangbaar (achter de stam van intransitiflve werkw.). 
N.B. - In" openbaar," baar=bloot. 
fg l. hebbende: kundig, waardig, machtig, moedig. 

2. overPenkomende met: goedig, nattig, kippig (short-sighted). 
3. "de handeling verrichtende ": bevallig, nalatig, begerig. 
4. zijnde: enig, tweevoudig, nietig, innig, voormalig. 

* 'l'weelettergrepigewoorden oping vormen hun verkleinwoord oo kje: woninkje, 
leuninkje; alle andere op etje, -
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erig-" geneigd zijnde tot," "gelijkende op," dikwels met ongunstige 
betekenis: slapel'ig, praterig, houterig, zanderig, zangerig, beel
derig, weelderig. 

en vormt stoffelike adjektiiwen: gouden, aarden, linnen (van lijn, 
vgl. lijnwaad, lijnbaan=touwslagerij). 

lik-1. gelijken<l.e op : meesterlik, vorstelik, lichamelik, nadruk
kelik, ziekelik, achterlik. 

2. "geschikt om de werking te ondergaan": verachtelik, be
grijpE1lik, ongelooflik, onvergetelik. 

3. "geschikt om de werking te verrichten ": schadelik, hinder
lik, aanstt>kelik, erkt>ntelik. 

loos-1. zonder: hulpeloos, zorgeloos, roekeloos (van het oude 
"roe ken" =zich bekommeren ). 

2. "niet in staat om de handeling te ondergaan" : duldeloos, 
reddeloof1. 

£es of s duidt afkomst, of overeenkomst aan: Pruisies, Zweeds, steeds 
(van stad), aards, hemels, slaafs, hoofs, heidens. 

s vormt ook stoffelikH adjektieven: lakens, duffels. 
zaam-1. samengaande met: deugdzaam, heilzaam, eerzaam. 

2. geneigd tot, geschikt tot: gehoorzaam, volgzaam, buig
zaam, spaarzaam. 

Let op de verschillende kracht der achtervoegsels in de volgende 
adjektieven: 

kinder lik-childlike; kinderach tig--childish; kinds-doting. 
eerlik-honest; eerzaam-respectable; eerbaar-chaste; (eervol

bonourable). 
verkieslik-preferable; verkiesbaar-eligible. 
onmetelik (fig.)-immense ; onmeetbaar (meestal letterlik)-im

measurable. 
dragelik-bearable, tolerable; draagbaar-portable; (on )(vl·r)dragelik 

-(un)bearable; (on)verdraagzaam-(in)tolerant. 
kostelik, oorspronkelik-valuable; gewoonlik-exquisite, excellent; 

kostbaar-valuable, expensive. 
wettelik-legal; wettig-lawful; wetties-'' zich Atipt aan de letter 

van de wet houdend." 
zedelik-moral; zedig-modest. 
zinloos-de\'oid of sense, nonsensical; zinneloos-waanzinnig (insane). 

zinnelik-1. sensuous; 2. sensual. 
nameloos-unspeakable; naamloos-zonder naam. 
meesterachtig-magisterial, domineering; meesterlik- masterly. 
wonderlik-singular, strange; wonderbaar-wondrous, wonderful; 

wonderbaarlik-miracnlous. 
tijdig*'-timely; tijdelik-temporary, temporal. 
geestig-witty, humorous; geestelik-spiritual. 
houterig-clumsy, stiff; houtachtig-ligneous, woody. 
links-1. left-hand<'d; 2. maladroit (als bijwoord-to the 1 ft); linker 

=left. 
buigbaar is hetgeen gebogen kan worden; buigzaam is hetgeen 

gemakkelik buigt (flexible). 
-------~~ 

"' Als bijwoord ( = bijtijds)-1. in time; 2. early. 
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De volgen<le samenstellingen duiden een hoge graa<l van het 
adjektief aan : 

aartsdom. 
asgrauw. 
beeldschoon. 
bliksemsnel. 
bloedarm. 
bloPdrood. 
doldriftig. 
doodarm. 
doodbedaard. 
doodsbleek. 
doodeenvoudig. 
doodgewoon. 
doodgoed. 
doodleuk (cool, 

casual). 
doodmoe. 
doodnatu ur lik. 
doodnuchter. 
doodziek. 
doodzwak. 
doornat (kletsnat). 
druipnat. 
eivol (stampvol). 
fonkelnieuw (gloed-

nieuw). 
gitzwart (pikzwart). 

D. HET BIJWOORD. 

glashelder (kristal-
helder). 

grasgroen. 
hemelsblauw. 
hemelsbree<l. 
honigzoet. 
hoognodig. 
ijzersterk. 
ingoed. 
kersvers (gewoonlik 

adv.). 
kletsnat (doornat, 

druipnat). 
kristalhelder (glas-

helder). 
kurkdroog. 
lijnrecht. 
loo<lrecht. 
loodzwaar. 
mors<lood. 
muurvast. 
opperbest. 
overoud (vooral met 

" tij den "). 
peperduur. 
piepjong. 

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

VAle bijwoorden en bijwoor<lelike uitdrukkingen zijn oorspronkelik 
naamvalsvormen van substantieven en a<ljektieven: 

GeniUevent: 's nach t.s, ('s)daags, grotendeels, buitenslands, goeds
moeds, binnensmonds, onverrichter zake, langzamerhand, luid
keels, voorshands, insgelijks, allerwegen. 

Datieven: wijlen (the late), heinde (en ver), eig.=bij de hand (oude 
vorm: handi), vaak (van vak-tijdruimte). 

Akkusatieven: altijd, morgen. 
Naar analogie van des in de gen. mnl, en onz. enk. zijn ook andere 

bijwoorden Joor de toevoeging van een s gevormd, b. v.: terloops, tersluiks, 
tevergeefs, somtijds, tans (=te hands), bijkans (=bijkants), tevens, dik
wels ( =dikwijls), doorgaans ( =doorgaands), vervolgens, onverhoeds. 

Achtervoegsels tot vorming van bijwoorden zijn: 
P: verre, gaarne. 
en: buiten= be-uit-en, binnen = be-in-nen. 
er: achter, over, neder. 

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

toe, tot verzadigens toe, enz., waarin de s ook een buigingsuitgang is. ' 
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lik: namelik, einuelik. 
tiles, hngs, waarts (met adverbiale s): dageliks, jaarliks, ijlings, 

ruggelings, zijdelings, stadwaarts, huiswaarts. 
gewijzf: steelsgewijze, trapsgewijze. 
Jes, kens: stilletjes, stillekens, warmpjes, zoetjes, eventjes. 

WOORDORDE. 
A. DE HOOFDZIN. 

In de volgende vier gevallen wordt, in tegenstelling met het Engels, 
de omgekeerde (inverted), in plaaf,s van de normale woordorde gebezigd: 

1. Als de zin wordt ingeleid a·oor een bijwoord, of een bijwoorde
like uitdrukking: 

's Nachts heerst er diepe stilte. 
In zijn jeugd vergezelde hij zijn vader op zijn reizen. 

2. Als de zin met het voorwerp begint: 
Zijn eigen verwanten helpt hij wel, maar om anderen bekom

mert hij zich niet. 
3. Als een of meer bijzinnen voorafgaan, staat in de daarop vol

gende hoofdzin de omgekeerde woordorde: 
Kort, nadat hij vertrokken was, is zijn huis afgebrand. 
Als je me over de zaak gesproken hadt, voordat ik een beslissing 

genomen had, zou ik je voorstel gaarne in overweging heb
ben genomen. 

N.B.-Een uitzondering hierop vormen de hoofdzinnen, die vooraf-
gegaan worden door unbepaald betrekkelike bijzinnen, b.v.: 

Wie het ook gezegd heeft, ik kan het niet geloven. 
Wat je bedoeling ook geweest is (mag zijn), de schijn is tegen je. 
Hoe machtig hij ook is, wij vrezen hem niet. 
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. 
Al is het weer (ook) nog zo slecht, wij kunnen dat bezoek niet 

]anger uitstellen. 
4. In zinnen, die in de direkte reufl worden ingelas~: 

"Nooit," riep hij nit,'' zal ik mij tot zulk een daad verlage:ri." 
Nevensch1:kkende voegwoorden zijn tweeiirlei: 

n. die geen invloed op de normale woordorde hebben: en, maar, 
doch, want, zowel. .. als, hetzij ... hetzij, of (or), of ... of. 

N.B.-Op o/=Lat. quin, na ontkennende zinnen, volgt ook de nor
male woordorde : ik twijfel niet, of hij zal aan onze verwachtingen 
beantwoorden; hij kwam nooit in de stad, of hij bracht ons een bezoek. 
(vgl. "But" in Eng.-Holl.). 

b. die de omgekeerde woordorde vereisen: 
echter, toch, * niettemin, even we!, nochtans, desni,ettegen
staande, immers, dus, derhalve, daarom, vandaar, daaren
tegen, integendeel. 

* "toch" kan ook "immers " betekenen en volgt dan dire kt op het onderwerp 
(vgl. Lat. enim): ik begrijp niet, waarom hij het vroeg; hij toch weet zeer goed, wat 
er plaats gevonden heeft. 
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B. DE BIJZIN. 

Na onderschikkende voegwoorden, en in betrekkel-ike zinnen wordt 
de woordorde omgezet (transposed order): 

Nadat hij een korte tijd in de stad vertoPfd had (had vertoefd), is hij 
met de noord\lrzon vertro~ken. 

Al de kuriositeiten, die ik met zoveel moeite verzameld had, zijn 
verloren gegaan. 

De belangrijkste onderschikkende voegwoorden zijn: 
daar, omdat, aangezien, mitsdien (in as much as), mits (provided 
that), tenzij, opdat, toen, als, wanneer, terwijl, ofschoon, 
(al)hoewel, of (whether). 

N.B.-Na al (=even if) staat de omgekeerde, ni"et de omgezette 
woordorde: al denkt hij (ook) alles te weten, hij zal spoedig uitvinden, 
dat er nog heel wat voor hem te leren valt. 

~ 
'tfl1fJ 



GROCOTT & SHERRY, 
KERKPLEIN, GRAHAMSTAD, 

HEBBEN :N'U EEN 

ZEER VOLLEDIGE VOORRAAD VAN 

Se6rijf be6oeften, 
JnRt in verse6illende 

, soorten, 

<;rootboeRen, 
k.antoorbe6oeften, 
CJmslagen, 
9'ennen, [ 9'apieren ZaRRen, 

filoeipapier, enz . . 
~ 

EEN GROTE KEUS VAN BOEKEN GESCHIKT VOOR GESCHENKEN EN 
KEUR VAN NIEUWE ROMANS. 

LUXE ARTIKELEN. 
Wij hebben een prachtige verscheidenheid van Luxe Artikelen, 

geschikt voor Verjaars-en Huweliksgeschenken, tegen 
prijzen, die binnen ieders, bereik zijn. 

EERSTE KLAS DRUKWERK 
TE.GEN DE LAAGSTE PRIJZEN. 

Huweliksaankondigingen, 
Rouwkaarten, 

Bal Programma's, 

MET DE NIEUWSTE TEKENINGEN. 



een Slee/jte Stempel 
IS 

AL TIJO. DUUR. 

Wees daarom verstandig en krijg er 
een van 

GROCOTT en SHERRY, 
GR...A.:0:.A.1v.B:ST A.D. 

Zij maken de beste, goedkoopste en duurzaamste Gummi 
Stempels in Zuid Afrika. 

Bewijs: 3 GOU DEN MEDALJES, 
op de voornaamste '&entoonstellingen. 

ZEND UW BESTELLING AAN 

Grocott en Sherry, 
EN GIJ ZULT TEVREDEN ZIJN. 



Mlgnificent Stock of 
POPULAR NOVELS 

BY THE LEADING AUTHORS. _, 

STANDARD WOR.KS 
BY FAMOUS ·WRITERS. 

PRESENTATION BOOKS 
FOR BOYS AND GIRLS. 

THE CLASSICS 
IN HANDSOME BINDINGS. 

A LIBRARY AT A MINIMUM COST. 

Beautiful Books suitable for 
Presents. 

GROCOTT & SHERRY, 
W6olesale and 9ietail fl3ooH.se11ers, 

CHURCH SQUARE, 

~ GRA.;H:AlVISTO"'iiVN". L 



• 

FOR Tl-f E CHOICEST. 

THE PRETTIEST, AND 

... THE NEWEST 
* 

GROCOTT & SHERRY, 
GRAHAMSTOWN, 

ARE 

UNRIVALLED 
' 
I '-.\1 

-q" 
Throughout the length 

and breadth of South 

11 Africa. . . . . 

THEY HAVE BE.EN AWARDED 

S~VERAL 90LD MEDALS 
FOR EXCELLENCE. 



T1~ ReHable Time ~~e~®r$ 

THE 

Waterburg Watch 
Is a Keyless, Durable, Accurate 
Time-keeper, in Nickel Silver 
Ever-bright Case. Also supplied 
in Silver and Gold Oases, in 
which they are most suitable for 

Presents. 

0 The Waterburu 
"Trump " Watch 

The Wonder of the Age ! « 
G The "Mail" Watch, 
ft The Cheapest, the Most Reliabl& 
0 and the Prett1:est Time-piece 

ever introd'uced. I Ptirf ot Time-keeping Guaranteed 
O Quick Wind I Lever Fs ·apement ! 

I 
Absolutely Dust Proof ! 

This beautiful Time-keeper is, with· 
out exception, the Cheapest in. the 

0 Market, and thoroughly Reliable. 

« The Lord Mayor of London has 
. usedd· ne edver simce thAy were intro-

duce , an pronounces it to be excel-
0 lent. 

· 1 In Sil~er Nickel, 10/6 
., post free. 

s 
c 

« 
Cl 

I 
0 

I 
Can be conscieni'iously recom- Ee 

mended. 
A Handsome and Reliable 

Time-keeper. 0 

Price, post free, 12/10 U 

Grocott & Sherru's, Grahamstown ... ,.,. 






