
Welkom bij de Prisma Pockets

De Prisma pockets zijn al jaren de meest gekochte en gebruikte
woordenboeken op scholen en daarbuiten. Ze hebben een uitstekende
reputatie onder docenten, die deze woordenboeken al ruim een halve eeuw
aanbevelen.

In geen ander pocketwoordenboek vind je zo veel betrouwbare informatie.
De inhoud is samengesteld en gecontroleerd door ervaren lexicografen en
vertalers. In alle Prisma pockets wordt de officiële spelling toegepast, volgens
de regels van de Nederlandse Taalunie.

Dit woordenboek biedt meer informatie dan welk ander pocketwoordenboek 
ook: het bevat ruim 28.000 trefwoorden en duizenden voorbeeldzinnen: alles 
wat middelbare scholieren nodig hebben. Achterin hebben we bovendien een 
lijst opgenomen met Engelse onregelmatige werkwoorden, met de vorm in de 
verleden tijd en het voltooid deelwoord.

Geen woordenboek zo actueel als de Prisma pockets: we vervangen
voortdurend verouderde woorden en uitdrukkingen om plaats te maken voor
nieuwe. De Prisma pockets verschijnen elk jaar in een nieuwe editie. Online
actualiseren we ze zelfs elk kwartaal. Nodig, want talen zijn altijd in beweging.

Deze pocket is erg helder en gebruiksvriendelijk door de overzichtelijke
indeling van betekenissen, voorbeeldzinnen en idiomen. De extra kleur en de
letterliniaal zijn belangrijke hulpmiddelen waarmee je snel vindt wat je zoekt.
We geven extra informatie die je helpt de juiste vertaling te kiezen, waar dat
nodig is.

En tot slot: waarom zou je meer betalen? Prisma staat garant voor voordelige
kwaliteit.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar info@prisma.nl. Alvast
hartelijke dank!

de Prisma redactie
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Gebruiksaanwijzing

In dit woordenboek vind je veel woorden met hun vertaling. Soms heeft een
trefwoord meerdere vertalingen. Jam kan bijvoorbeeld ‘opstopping’ betekenen,
maar ook ‘marmelade’ of ‘storing’. Cure kan een zelfstandig naamwoord zijn,
maar ook een werkwoord. Daarom geven we extra informatie als dat nodig
is, bijvoorbeeld over de betekenis of over de grammatica. We geven ook
voorbeelden hoe woorden voorkomen in combinatie met andere woorden.
Hieronder beschrijven we kort wat je kunt aantreffen.

Alle trefwoorden drukken we vet en blauw. Varianten erop en verwijzingen
ernaar ook.

De uitspraak van de trefwoorden geven we weer in fonetisch schrift, tussen
vierkante haken. Van de samengestelde trefwoorden (met een koppelteken of
een spatie) is de uitspraak te vinden onder de afzonderlijke delen.Van
afkortingen geven we alleen de uitspraak als die anders is dan de losse letters.
Een verklaring van de uitspraaktekens staat op pagina 11.

Als een trefwoord meerdere woordsoorten heeft, geven we dat aan met
blauwe Romeinse cijfers. Zoek je bijvoorbeeld de vertaling van play, dan vind
je eerst (I) het werkwoord en een paar regels daarna (II) het zelfstandig
naamwoord.

Als een trefwoord meerdere betekenissen heeft, dan staan daar blauwe
bolletjes voor met daarin het nummer van de betekenis. Zoek je dus naar de
vertaling van glow, dan kom je achter elk blauw bolletje een nieuwe vertaling
tegen (zn ●1 gloed ●2 blos ●3 warm gevoel). Als twee vertalingen ongeveer
hetzelfde betekenen, staat er geen bolletje, maar een komma tussen. Bij goof
staat bijvoorbeeld ‘sufferd, kluns’.
Engelse werkwoorden komen vaak voor in vaste combinatie met een
voorzetsel, bijvoorbeeld take off. Deze krijgen ook een bolletje ervóór en zijn
blauw gedrukt, zodat je ze snel vindt.

Bij een trefwoord vind je ook vaak voorbeeldzinnen. Deze laten zien hoe je
het woord in combinatie met andere woorden kunt tegenkomen, bijvoorbeeld
bij sale (‘for sale’: te koop) of name (‘Christian name’: voornaam). Soms
betekent de combinatie iets heel anders dan de woorden los, bijvoorbeeld ‘hit
the roof’: barsten van woede (en niet ‘het dak slaan’).

Extra informatie over de betekenis van een woord geven we met labels: muz
betekent dat het woord te maken heeft met muziek, min betekent dat het
woord een minachtende lading heeft. Ook tussen geknikte haakjes vind je
soms extra informatie, die je helpt de juiste vertaling te kiezen, bijvoorbeeld
dat een vertaling alléén gebruikt wordt 〈〈bij rugby〉〉.

Op pagina 10 kun je zien hoe dit alles er in het boek uitziet.
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Extra tips

Als je op zoek bent naar de vertaling van een uitdrukking of idioom, kijk
dan eerst bij het eerste zelfstandig naamwoord dat daarin voorkomt. ‘stand
in line’ vind je bij line, niet bij stand of in. Staan er meerdere zelfstandige
naamwoorden in de zin, kijk dan ook eerst bij het eerste: ‘race against time’
vind je bij het trefwoord race.
Als je de gezochte vertaling niet bij het eerste zelfstandig naamwoord vindt,
kijk dan bij het tweede, enzovoort.

Veel combinaties van woorden met voorzetsels (at, by, for, through, with)
vind je bij de (werk)woorden waar ze vaak bij voorkomen: ‘pull about’ vind je
bij pull, niet bij about; ‘be in labour’ vind je bij labour, niet bij be of in.

Zoek bij de hele vorm van het woord, niet bij de vervoeging of verbuiging:
‘walked’ vind je dus bij walk; ‘stations’ vind je bij station. Bij onregelmatige
vervoegingen en verbuigingen vind je een verwijzing naar het juiste woord,
bijvoorbeeld van knew naar know, van mice naar mouse.

Een aantal woorden kun je op meerdere manieren uitspreken. Lead
(uitgesproken met ie-klank) betekent onder meer ‘leiden’ en lead (uitgesproken
met è-klank) onder meer ‘lood’. Deze woorden staan in het boek als
afzonderlijke trefwoorden:

lead1 [li:d] [...]
lead2 [led] [...]

Hetzelfde geldt voor woorden met meerdere klemtonen:
defect1 [ : ] [...]
defect2 [ ] [...]

Als je iets in het woordenboek niet begrijpt, zoek dan in de lijsten met
bijzondere tekens en afkortingen hierna. Als die geen uitkomst bieden, mail
ons dan: info@prisma.nl.

Achter in dit woordenboek vind je een overzicht van onregelmatige Engelse
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Bijzondere tekens

Voorbeelden van het gebruik van onderstaande tekens worden gegeven op
pagina 10.

I, II enz. Als een trefwoord meerdere woordsoorten heeft (bv. overgankelijk én
onovergankelijk werkwoord), worden deze voorafgegaan door blauw
gedrukte romeinse cijfers.

●2 Als een trefwoord meerdere betekenissen heeft, worden deze
voorafgegaan door een blauw bolletje met het nummer van de
betekenis erin. Ook vaste combinaties van het trefwoord met een
voorzetsel worden gezien als een aparte betekenis.

★ Na een blauwe ster volgt een voorbeeldzin.

▼ Na een blauw omgekeerd driehoekje volgt een voorbeeldzin die
minder letterlijk, meer idiomatisch is.

[...] Tussen rechte haken staat uitspraakinformatie. Voor een verklaring
van de tekens zie pagina 11.

[...] Tussen rechte haken staat extra grammaticale informatie.

〈〈...〉〉 Tussen geknikte haken staat extra uitleg over de betekenis of de
vertaling daarvan.

~ Een tilde vervangt vaak het trefwoord in voorbeeldzinnen en
zegswijzen.

/ Een schuine streep scheidt woorden die onderling verwisselbaar zijn.

≈ Een equivalentieteken geeft aan dat de vertaling een benadering is
van het vertaalde. Een exactere vertaling is in dat geval niet te geven.

→ Een pijl verwijst voor meer informatie naar het erop volgende
trefwoord.
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Lijst van gebruikte afkortingen

aanw vnw aanwijzend voornaamwoord
aardk aardrijkskunde
admin administratie
afk afkorting
agrar agrarisch, landbouw
anat menselijke anatomie
Angl Anglicaans
Aus Australisch Engels, Australië
auto auto’s en motoren
audio-vis audiovisueel
betr vnw betrekkelijk voornaamwoord
bez vnw bezittelijk voornaamwoord
bijw bijwoord
biol biologie, milieu
BN Belgisch Nederlands
bnw bijvoeglijk naamwoord
bouw bouwkunde, architectuur
chem chemie
comm communicatie, voorlichting,

reclame
comp computer
cul culinaria, voeding
deelw. deelwoord
dial dialect
dierk dierkunde
drukk drukkerij- en uitgeverijwezen
econ economie
elek elektronica
euf eufemistisch
ev enkelvoud
fig figuurlijk
filos filosofie
form formeel
GB vooral Brits-Engels, Groot-Brittannië
geo geografie
gesch geschiedenis
gmv geen meervoud
her heraldiek
humor humoristisch
hww hulpwerkwoord
id. (verbuiging) identiek
iem. iemand
infin. infinitief
inform informeel
iron ironisch
IT informatietechnologie
jeugdt jeugdtaal
jur juridisch, recht
kunst beeldende kunst
kww koppelwerkwoord
landb landbouw
lett letterlijk
lit literatuur, letterkunde
luchtv luchtvaart
lw lidwoord
m mannelijk
med medisch, geneeskunde
media media: televisie, radio, tijdschriften
meetk meetkunde
mil militair
min minachtend, afkeurend
muz muziek
mv meervoud

myth mythologie
natk natuurkunde
NZ vooral Nieuw-Zeelands,

Nieuw-Zeeland
o onzijdig
omschr omschrijvend
onb telw onbepaald telwoord
onb vnw onbepaald voornaamwoord
onderw onderwijs en wetenschappen
onov onovergankelijk (zonder object)
onp onpersoonlijk
onr. onregelmatig
onv onvervoegbaar
o.s. oneself
o.t.t. onvoltooid tegenwoordige tijd
oud ouderwets
ov overgankelijk (met object)
o.v.t. onvoltooid verleden tijd
p. persoon
pers vnw persoonlijk voornaamwoord

plantk plantkunde
plat plat, ordinair
pol politiek
psych psychologie
reg regionaal
rel religie
samentr. samentrekking
sb somebody
scheepv scheepvaart
scheik scheikunde
sport sport, lichamelijke oefening
sterrenk sterrenkunde
sth something
taalk taalkunde
techn techniek, mechanica
teg. tegenwoordig
telw telwoord
ton toneel, theater
tw tussenwerpsel
typ typografie
uitr vnw uitroepend voornaamwoord
USA vooral Amerikaans Engels,

Verenigde Staten
v vrouwelijk
v. van
v.d. van de
v.e. van een
v.h. van het
viss visserij
voetb voetbal
volt. voltooid
voorv. voorvoegsel
vr vnw vragend voornaamwoord
vulg vulgair
vw voegwoord
vz voorzetsel
wisk wiskunde
wkd vnw wederkerend voornaamwoord
wkg vnw wederkerig voornaamwoord
ww werkwoord
www internet
z. zich
zn zelfstandig naamwoord
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Voorbeeldpagina 10

liberal [�lbərəl] I zn liberaal II bnw ●1 liberaal
●2 overvloedig, royaal ★ ~ of royaal met
●3 ruimdenkend, onbevooroordeeld ★ ~ arts
vrije kunsten, alfawetenschappen 〈〈in de VS〉〉 ★ ~
education brede ontwikkeling

liberalism [�lbərəlzəm] zn liberalisme
libertine [�lbəti:n] I zn vrijdenker, losbol II bnw

vrijdenkend, losbandig
liberty [�lbət] zn vrijheid ★ be at ~ vrij / onbezet

zijn ★ set at ~ in vrijheid stellen ★ liberties [mv]
rechten, privileges ★ take liberties zich
(ongepaste) vrijheden (met iemand) veroorloven

Liberty Hall zn fig een vrijgevochten bende
librate [la�bret] onov ww ●1 zich in evenwicht

houden ●2 schommelen, trillen
Libyan [�lbən] I zn Libiër II bnw Libisch
lice [las] zn mv → louse
licence [�lasəns], USA license zn ●1 verlof,

vergunning, licentie 〈〈vnl. om drank te
verkopen〉〉, vrijheid, losbandigheid ★ artistic ~
artistieke vrijheid ●2 diploma, (rij)bewijs, brevet

license plate zn USA nummerbord
lid [ld] zn ●1 deksel ★ blow / take the lid off de

waarheid aan het licht brengen ★ keep a / the
lid on geheimhouden ★ that puts the lid on it dat
doet de deur dicht ★ with the lid off
onverbloemd, open en bloot, in volle glorie
▼ inform flip your lid over de rooie raken
●2 ooglid ★ without batting an eye(lid) zonder
een spier te vertrekken ●3 USA drankverbod

life raft zn reddingsboot / -vlot
life sentence zn levenslange gevangenisstraf
life vest zn USA reddingsvest
lifetime [�laftam] zn mensenleven, levensduur

★ a ~ career een beroep voor het leven ★ the
chance of a ~ de kans van je leven

life�size [�lafsaz], life�sized [�lafsazd] bnw
levensgroot

lift [lft] I ov ww ●1 verheffen, opslaan 〈〈van ogen〉〉,
omhoog steken ★ lift up one’s horn eerzuchtig of
trots zijn ●2 opheffen, hijsen ★ lift sb down iem.
van de wagen aftillen / uit de auto helpen ★ lift
a hand een hand uitsteken 〈〈om iets te doen〉〉
★ lift one’s hand een eed afleggen ★ lift up one’s
heel schoppen ★ lifting power hefvermogen,
trappen ●3 inpikken, stelen, wegvoeren 〈〈van
vee〉〉 ●4 rooien 〈〈van aardappelen〉〉 II onov ww
●1 omhoog getild worden, zich verheffen,
kromtrekken 〈〈van vloer〉〉 ●2 wegtrekken,
optrekken 〈〈van mist〉〉 ●3 ~ off opstijgen 〈〈van
vliegtuig〉〉 III zn ●1 GB lift ●2 (terrein)verhoging
●3 opwaartse druk, stijgkracht 〈〈van
vliegtuigvleugel〉〉 ●4 het (iemand laten)
meerijden ★ give sb a lift iem. een lift geven

loaf [ləυf] I zn [mv: loaves ] brood ★ French loaf
stokbrood ★ fig half a loaf is better than no bread
een half ei is beter dan een lege dop ★ straatt
use your loaf! gebruik je hersens! II ov ww
rondslenteren, lummelen ★ loaf away one’s time
z’n tijd verlummelen

liquorice [�lkərs] zn zoethout drop ★ ~ allsorts ≈
Engelse drop

trefwoorden en eventuele varianten zijn vet
gedrukt

uitspraakweergave staat tussen rechte haken

romeinse cijfers gaan vooraf aan een nieuwe
woordsoort

tussen rechte haken wordt extra grammaticale
informatie gegeven

cijfers in blauwe bolletjes gaan vooraf aan de
verschillende betekenissen van een trefwoord

pijltjes verwijzen naar een ander trefwoord

woordsoorten zijn cursief gedrukt

omgekeerde blauwe driehoekjes gaan vooraf
aan voorbeeldzinnen die minder letterlijk en
meer uitdrukking zijn

onderstreepte labels geven extra informatie
over stijl, herkomst of vakgebied

tildes vervangen de vorm van het trefwoord

schuine strepen staan tussen uitwisselbare
varianten

tussen geknikte haken wordt extra informatie
gegeven

blauwe sterretjes gaan vooraf aan
voorbeeldzinnen

een equivalentieteken geeft aan dat de
volgende vertaling een benadering is



Uitspraak

ɑ: als a in father [�fɑ:ðə]
� als a in man [m�n]
ai als i in time [taim]
aiə als ire in fire [�faiə]
aυ als ou in house [haυs]
aυə als our in sour [�saυə]
ɑ̃ als an in seance [�seiɑ̃s]
� als u in cup [k�p]
b als b in but [b�t]
d als d in day [dei]
e als e in bed [bed]
eə als ai in fair [feə]
ei als ay in day [dei]
	: als er in service [�s	:vis]
ə als a in ago, villa [ə�
əυ], [vilə]
f als f in father [�fɑ:ðə]

 als g in gun [
�n]
h als h in hat [h�t]
i: als ee in three [θri:]
i als i in it [it]
iə als ear in near [niə]
j als y in you [ju:]
k als c in come [k�m]
l als l in late, mile [leit], [mail]
m als m in man [m�n]
n als n in no [nəυ]
ŋ als ng in song [sɒŋ]
əυ als o in so [səυ]
ɔ: als or in sport [spɔ:t]
ɒ als o in not [nɒt]
ɔi als oy in boy [bɔi]
p als p in park [pɑ:k]
r als r in right [rait]
s als s in song [sɒŋ]
ʃ als sh in fish [fiʃ]
t als t in take [teik]
θ als th in thing [θiŋ]
ð als th in the [ði]
u: als oe in shoe [ʃu:]
υ als oo in good [
υd]
υə als oor in boor [�bυə]
v als v in very [�veri]
w als w in way [wei]
x als ch in het Nederlands toch, Schots loch [lɒx]
z als z in zero [�ziərəυ]
� als s in measure [�me�ə]

� betekent dat de volgende lettergreep beklemtoond is
: betekent dat de klank lang is
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A
a [ə, ei] lw ●1 een ★ eat a banana een banaan eten

●2 een zekere ★ a Mr Jones rang een zekere
meneer Jones heeft gebeld ●3 per ★ twice a day
twee keer per dag

a- [ei] voorv. a- ★ amoral amoreel
A [ei] zn ●1 letter a ★ A as in Arthur de a van Anton

●2 A 〈〈hoogste niveau〉〉 ★ he got an A for his
assignment hij heeft een 10 voor zijn werkstuk
gekregen ★ she’s a straight A student ze is een
topstudent ★ you need A grades to get into Oxford
University je hebt hoge cijfers nodig om
toegelaten te worden tot de universiteit van
Oxford ●3 muz A

A1 [ei�w�n] bnw eersteklas, inform geweldig
AA afk ●1 GB Automobile Association ≈ ANWB ★ AA

road service ≈ Wegenwacht ●2 Alcoholics
Anonymous Anonieme Alcoholisten

abandon [ə�b�ndən] I ww ●1 in de steek laten,
verlaten, te vondeling leggen 〈〈baby〉〉 ●2 sport
afgelasten ●3 stoppen met, afzien van, opgeven
〈〈van hoop / poging enz.〉〉 II phr v,~ to [wederk.]
je overgeven ★ he ~ed himself to his fate hij gaf
zich aan zijn lot over III zn losheid,
ongedwongenheid, overgave ★ they danced with
wild ~ ze dansten wild en uitbundig

abandoned [ə�b�ndənd] bnw ●1 verlaten
●2 ongeremd, uitbundig

abashed [ə�b�ʃt] bnw verlegen, beschaamd
abate [ə�beit] ww afnemen, verminderen,

wegebben ★ the wind ~d de wind nam af ★ the
violence shows no sign of abating het geweld lijkt
niet af te nemen

abattoir [�bətwɑ:] zn abattoir, slachthuis
abbey [�bi] zn abdij(kerk)
abbot [�bət] zn abt
abbr. afk ●1 abbreviation afk., afkorting

●2 abbreviated afgekort
abbreviate [ə�bri:vieit] ww afkorten, verkorten,

inkorten ★ ~ a word een woord afkorten
★ ‘Benjamin’ is often ~d to ‘Ben’ ‘Benjamin’ wordt
vaak afgekort tot ‘Ben’ ★ an ~d version een
verkorte versie

abbreviation [əbri:vi�eiʃən] zn ●1 afkorting ★ W is
an ~ for west W is een afkorting voor west
●2 bekorting, verkorting

ABC [eibi:�si:] afk ●1 abc ★ (as) easy as ABC
kinderlijk eenvoudig ●2 allereerste beginselen
★ an ABC of gardening een inleiding tot
tuinieren

abdicate [�bdikeit] ww ●1 afstand doen van
〈〈de troon〉〉, aftreden ●2 form afschuiven
〈〈verantwoordelijkheid〉〉

abdomen [�bdəmən] zn ●1 onderbuik
●2 achterlijf 〈〈van insect〉〉

abdominal [�b�dɒminl] bnw buik-, onderbuik-
abdominals, inform abs [�b�dɒminls] mv

buikspieren
abduct [əb�d�kt] ww ontvoeren
aberrant [ə�berənt] form bnw afwijkend,

abnormaal ★ ~ behaviour abnormaal gedrag
abet [ə�bet] ww (mee)helpen 〈〈aan iets slechts〉〉

★ jur aiding and abetting medeplichtigheid

abeyance [ə�beiəns] form zn ★ in ~ hangende
★ hold sth in ~ iets aanhouden 〈〈in afwachting
van iets〉〉

abhor [əb�hɔ:] form ww verafschuwen, een diepe
afkeer hebben van ★ he ~s violence hij
verafschuwt geweld ★ I ~ my name mijn naam is
mij een gruwel

abhorrence [əb�hɒrəns] form zn afschuw ★ they
have an ~ of change ze verafschuwen
verandering

abide [ə�baid] I ww [o.v.t.: abided, volt. deelw.:
abided] uitstaan ★ I can’t ~ him ik kan hem niet
uitstaan II phr v [o.v.t.: abided, volt. deelw.:
abided] ~ by je schikken naar, je houden aan 〈〈de
regel〉〉

ability [ə�biləti] zn ●1 vermogen, bevoegdheid
★ to the best of my ~ naar mijn beste vermogen,
zo goed als ik kan ●2 talent, bekwaamheid ★ a
class of children with mixed abilities een klas met
kinderen met uiteenlopende capaciteiten

abject [�bd�ekt] form bnw ●1 rampzalig,
ellendig ★ ~ misery diepe ellende ★ ~ poverty
bittere armoede ●2 verachtelijk
●3 zelfvernederend, onderdanig

ablaze [ə�bleiz] bijw ●1 in lichterlaaie ★ set ~ in
vuur en vlam zetten ●2 schitterend, stralend
★ the trees are ~ with colour de bomen zijn
getooid in vlammende kleuren ●3 gloeiend ★ his
eyes were ~ with anger zijn ogen schoten vuur
van woede ★ ~ with excitement gloeiend van
opwinding

able [eibl] bnw ●1 bekwaam, kundig ●2 in staat
★ is he able to fix it? is hij in staat om het te
repareren? ★ I’m perfectly able to manage myself
ik kan het heel goed zelf af

able-bodied [eibl-�bɒdid] bnw sterk en gezond,
lichamelijk geschikt

abnormal [�b�nɔ:ml] bnw ●1 abnormaal,
afwijkend ●2 uitzonderlijk

aboard [ə�bɔ:d] I vz aan boord van, in 〈〈schip,
vliegtuig, trein, bus〉〉 II bijw aan boord ★ all ~!
iedereen instappen!

abode [ə�boυd] I zn verblijf(plaats), woonplaats
★ of / with no fixed ~ zonder vaste woon- of
verblijfplaats II ww [verleden tijd] → abide

abolish [ə�bɒliʃ] ww afschaffen, een eind maken
aan

abolition [�bə�liʃən] zn afschaffing ★ ~ of slavery
afschaffing van de slavernij

abominable [ə�bɒminəbl] bnw afschuwelijk,
walgelijk ★ an ~ crime een afschuwelijke
misdaad ★ behave abominably zich
verschrikkelijk gedragen

abomination [əbɒmi�neiʃən] zn ●1 gruwel ★ what
an ~ these flats are! wat zijn die flats oerlelijk!
●2 afschuw

aboriginal [�bə�rid�inl] I zn oorspronkelijke
bewoner II bnw oorspronkelijk, inheems

Aborigine [�bə�rid�əni:] zn oorspronkelijke
bewoner van Australië

abort [ə�bɔ:t] ww ●1 aborteren, een miskraam
hebben, voortijdig bevallen ●2 doen / laten
aborteren ★ ~ a foetus een vrucht laten
aborteren ●3 (voortijdig) afbreken, stoppen ★ the
plane’s landing was ~ed de landing van het
vliegtuig werd afgebroken ●4 doen mislukken
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abortion [ə�bɔ:ʃən] zn ●1 abortus, miskraam
★ have an ~ zich laten aborteren ★ induced ~
abortus provocatus ●2 mislukking

abortive [ə�bɔ:tiv] bnw mislukt, vruchteloos ★ an
~ attempt een vruchteloze poging

abound [ə�baυnd] I ww overvloedig aanwezig
zijn ★ wolves ~ in these forests er zijn veel wolven
in deze bossen II phr v,~ in/with wemelen van,
rijk zijn aan ★ the seas ~ in / with fish de zeeën
wemelen van vis ★ blueberries ~ in / with
vitamins bosbessen zijn rijk aan vitamines

about [ə�baυt] I bijw ●1 om, in omloop ★ there’s a
lot of measles ~ er gaat veel mazelen rond ★ be
up and ~ op de been zijn ●2 ongeveer, bijna
★ that’s ~ all dat is het zo’n beetje ●3 aanwezig,
in de buurt ★ there is nobody ~ er is niemand
aanwezig ●4 andersom, omgekeerd ★ turn it ~
draai het om II vz ●1 over, betreffende ★ how ~
Jan? hoe staat het met Jan? ★ there’s sth strange ~
it er is iets vreemds mee / aan ★ can you do sth ~
it? kun je er iets aan doen? ★ that’s ~ it dat is het
wel zo’n beetje, dat moet het zo ongeveer zijn
★ well, how ~ it? wel, hoe denk je erover? ★ how
~ a coffee? wat dacht je van een kopje koffie?
★ don’t worry: he knows what he’s (on) ~ maak je
geen zorgen: hij weet wat hij doet ★ what’s it all
~? wat moet ik hiervan maken? ★ that’s what it’s
all ~ daar draait alles om ★ what can you do ~ it?
wat kun je eraan doen? ★ while I’m ~ it nu ik er
toch mee bezig ben ●2 om.....heen, rondom, in
de buurt van ★ I haven’t any money ~ me ik heb
helemaal geen geld bij me ●3 omstreeks,
ongeveer ★ ~ four days een dag of vier ★ ~ three
weeks rond de 3 weken ★ it’s ~ 20 miles het is
ongeveer 20 mijl ★ ~ a thousand euros pakweg
duizend euro ★ ~ forty om en nabij de veertig
★ ~ six (o’clock) om een uur of zes III bnw ★ be ~
to op het punt staan om

about-face, about-turn zn totale ommezwaai
〈〈in mening of gedrag〉〉 ★ do an ~ / about-turn over
religion totaal van mening veranderen over
religie

above [ə�b�v] I vz ●1 boven ★ ~ the house boven
het huis ★ be ~ sb boven iemand staan ★ ~ all
vooral, bovenal ●2 verheven boven ★ she’s ~
herself zij is verwaand ★ she married ~ her /
herself ze trouwde boven haar stand ★ that’s
quite ~ me dat gaat (me) boven mijn pet ★ he’s
not ~ telling a lie hij is best in staat om te liegen
★ she’s not ~ doing that daar is zij niet te goed
voor ●3 hoger dan, meer dan, harder dan 〈〈van
geluid〉〉 ★ over and ~ the normal amount boven
het normale bedrag II bijw ●1 boven ★ the
examples (shown / given) ~ de bovenstaande
voorbeelden ●2 meer dan ●3 hierboven ★ imposed
from ~ van hogerhand opgelegd III zn
bovengenoemde(n), bovenstaande(n) ★ form the
~ het bovenstaande

above board bnw eerlijk, open(hartig) ★ it’s all
legal and ~ het is helemaal volgens de regels

abrasion [ə�brei�ən] zn ●1 schaafwond
●2 afschaving

abrasive [ə�breisiv] I zn schuurmiddel,
slijpmiddel II bnw ●1 krassend, schurend ●2 ruw,
kwetsend, scherp 〈〈woorden enz.〉〉

abreast [ə�brest] bijw naast elkaar, zij aan zij

★ three ~ drie naast elkaar ★ keep ~ of op de
hoogte blijven van, gelijke tred houden met

abridge [ə�brid�] ww in- / verkorten ★ the novel
has been ~d for children de roman is ingekort
voor kinderen

abroad [ə�brɔ:d] bijw ●1 in / naar het buitenland
★ we usually go ~ for our holidays we gaan
meestal naar het buitenland op vakantie ★ at
home and ~ in binnen- en buitenland ●2 buiten,
in het openbaar ★ nobody was ~ that night er
was niemand op straat die avond ★ there’s a
rumour ~ that... er gaat een gerucht rond dat...
★ fig be all ~ helemaal van de kook zijn

abrupt [ə�br�pt] bnw ●1 abrupt, plotseling
●2 kortaf, bruusk

abs [�bs] inform mv → abdominals
abscess [�bses] zn abces, gezwel
abscond [əb�skɒnd] form I ww ontsnappen,

weglopen ★ twenty prisoners ~ed twintig
gevangenen ontsnapten II phr v,~ with
ervandoor gaan met ★ the thieves ~ed with the
money de dieven gingen er met het geld
vandoor

absence [�bsəns] zn ●1 afwezigheid, absentie
★ ~ through illness afwezigheid wegens ziekte
★ in the ~ of the teacher bij afwezigheid van de
docent ★ their leader was conspicuous by his ~
hun leider schitterde door afwezigheid ●2 gebrek
★ in the ~ of evidence bij gebrek aan bewijs

absent1 [�bsənt] bnw afwezig
absent2 [�b�sent] form ww [wederk.] ★ ~ yourself

wegblijven
absentee [�bsən�ti:] zn afwezige ★ an ~ landlord

een verhuurder die elders woont
absenteeism [�bsən�ti:izəm] zn werk- /

schoolverzuim
absent-minded [�bsənt�maindid] bnw

verstrooid, afwezig
absolute [�bsəlu:t] bnw ●1 absoluut, totaal ★ ~

nonsense! totale onzin! ●2 absoluut, echt,
onvoorwaardelijk, onweerlegbaar ★ the ~ truth
de absolute waarheid ★ an ~ must een echte
must ●3 onbeperkt 〈〈macht〉〉

absolutely [�bsəl�u:tli] bijw ●1 absoluut,
helemaal ★ ~ nothing helemaal niets ●2 absoluut,
werkelijk ★ he’s ~ right hij heeft beslist gelijk
●3 zonder meer, zeker ★ - ‘The food was awful!’ -
‘Absolutely!’ - ‘Het eten was verschrikkelijk!’ -
‘Helemaal mee eens!’ ★ ~! vast en zeker!, zeker
weten!

absolve [əb�zɒlv] I ww de absolutie geven,
vergeven II phr v,~ from/of vrijspreken /
ontslaan van ★ the enquiry ~d him from / of all
guilt het onderzoek sprak hem van alle schuld
vrij

absorb [əb�zɔ:b] ww ●1 absorberen, in zich
opnemen, opslorpen ★ the material does not ~
heat het materiaal neemt geen warmte op ●2 fig
geheel in beslag nemen ★ writing the book ~ed
all of her time het schrijven van het boek nam al
haar tijd in beslag ★ ~ed in thought in gedachten
verzonken ★ be ~ed in your work door je
bezigheden opgeslorpt worden

absorbent [əb�zɔ:bənt] bnw absorberend
absorbing bnw boeiend
abstain [əb�stein] ww je onthouden (from van)
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★ seven voted for and two ~ed zeven mensen
stemden vóór en twee onthielden zich van
stemmen ★ her husband drank but she ~ed haar
man dronk, maar zij niet

abstention [əb�stenʃən] zn ●1 onthouding 〈〈van
alcohol, seks of stemmen〉〉 ★ there were many ~s
from voting er waren veel stemonthoudingen
●2 blanco stem

abstract1 [�bstr�kt] I bnw abstract, theoretisch
II zn ●1 abstract kunstwerk ●2 samenvatting ▼ in
the ~ in theorie, in abstracto

abstract2 [�b�str�kt] form ww ●1 eruit halen
(from uit), onttrekken (from aan) ●2 afleiden
(from van) ★ TV ~ed her from her homework de
televisie leidde haar af van haar huiswerk
●3 samenvatten 〈〈schriftelijk〉〉

abstracted [əb�str�ktid] bnw verstrooid, in
gedachten verzonken

abstruse [əb�stru:s] bnw ingewikkeld, moeilijk te
begrijpen

absurd [əb�s:d] bnw absurd, dwaas, belachelijk
abundance [ə�b�ndəns] zn overvloed ★ an ~ of

information een rijkdom aan informatie
abundant [ə�b�ndənt] bnw overvloedig ★ their

diet is ~ in animal protein hun dieet is rijk aan
dierlijk eiwit ★ coral reefs are ~ in fish
koraalriffen wemelen van vis

abuse1 [ə�bju:s] zn ●1 misbruik 〈〈ook seksueel〉〉,
geweldpleging ★ ~ of trust misbruik van
vertrouwen ●2 gescheld, verbaal geweld ★ hurl ~
at someone iemand uitschelden ★ a stream of ~
een scheldkanonnade ★ heap ~ on sb iemand de
huid vol schelden ★ spit ~ scheldwoorden naar
het hoofd smijten ★ let fly with ~ een
scheldkanonnade afvuren

abuse2 [ə�bju:z] ww ●1 misbruiken 〈〈ook seksueel〉〉,
mishandelen ●2 uitschelden

abusive [ə�bju:siv] bnw ●1 beledigend,
gewelddadig ★ ~ language scheldwoorden
★ become ~ grof / gewelddadig worden
●2 illegaal ★ ~ practices illegale / corrupte
praktijken

abut [ə�b�t] ww grenzen (on/onto aan)
★ northeastern Italy abuts (onto) Austria
noordoost-Italië grenst aan Oostenrijk

abuzz [ə�b�z] bnw gonzend ★ the city was ~ with
rumours in de stad gonsde het van de geruchten

abysmal [ə�bizml] bnw verschrikkelijk, hopeloos
★ an ~ failure een gruwelijke mislukking ★ the
plumbing is ~ het loodgieterswerk is vreselijk
slecht

abyss [ə�bis] zn afgrond, bodemloze put
★ America is sinking into an ~ of corporate greed
Amerika zinkt in een poel van institutionele
hebzucht

AC, ac afk ●1 alternating current wisselstroom
●2 USA airconditioning

academic [�kə�demik] I bnw ●1 academisch
●2 theoretisch, speculatief ★ the question was
purely ~ as the matter had been settled in de
praktijk deed het niet ter zake omdat de zaak al
beslist was ●3 leergierig, studieus II zn
wetenschapper

academy [ə�k�dəmi] zn ●1 academie,
genootschap ●2 instituut voor speciale opleiding
★ a dance ~ een dansschool

accede [�k�si:d] form I ww toestemmen,
toegeven II phr v ●1 ~ to instemmen met,
aanvaarden, inwilligen ★ the government ~d to
their request de regering stemde in met hun
verzoek ●2 ~ to toetreden tot, bestijgen 〈〈de
troon〉〉

accelerate [ək�seləreit] ww ●1 versnellen,
bespoedigen ★ technology has ~d this process de
technologie heeft dit proces versneld ★ inflation
is likely to ~ this year de inflatie gaat naar
verwachting dit jaar flink stijgen ●2 gas geven,
optrekken 〈〈van auto〉〉, harder gaan rijden ★ don’t
~ when the light turns orange geef geen gas als
het licht op oranje springt ★ the car ~d towards
her de auto kwam steeds sneller op haar af

acceleration [ək�seləreiʃən] zn acceleratie ★ the
car has good ~ de auto heeft een goede
acceleratie

accelerator [ək�seləreitə] zn gaspedaal
accent1 [�ksənt] zn ●1 accent, uitspraak ★ a

slight / strong ~ een licht / zwaar accent ★ he
speaks English without an ~ hij spreekt
accentloos Engels ★ speak with a broad ~ plat
praten ●2 accent(teken), nadruk, klemtoon 〈〈op
woord of lettergreep〉〉 ★ acute ~ accent aigu
★ grave ~ accent grave ★ put the ~ on het accent
leggen op ★ this year’s ~ is on opera and dance
het accent ligt dit jaar op opera en dans

accent2 [ək�sent] ww ●1 accentueren, de nadruk
leggen op ●2 accentueren, beklemtonen ★ ~ the
first syllable de eerste lettergreep beklemtonen
●3 beter doen uitkomen ★ the eyeliner ~s her eyes
de eyeliner doet haar ogen beter uitkomen

accentuate [�k�sentjυeit] ww ●1 accentueren, de
nadruk leggen op ●2 (beter) doen uitkomen
★ that green dress ~s her eyes die groene jurk
doet haat ogen mooi uitkomen

accept [ək�sept] ww ●1 accepteren, aannemen,
aanvaarden ●2 accepteren, goedkeuren,
goedvinden, tolereren, verdragen, berusten in
★ she ~ed her fate ze berustte in haar lot ★ such
behaviour will not be ~ed zulk gedrag wordt niet
getolereerd ●3 erkennen, toegeven ★ she ~s that
she has made a mistake ze erkent dat ze een fout
heeft gemaakt

acceptable [ək�septəbl] bnw ●1 (algemeen)
aanvaardbaar, aannemelijk, acceptabel ★ would
a $10 donation be ~? is een donatie van $10
genoeg? ●2 aangenaam, welkom ★ coffee would
be most ~ koffie zou zeer welkom zijn

acceptance [ək�septns] zn ●1 aanvaarding
●2 instemming, goedkeuring ★ the idea is finding
~ het idee begint ingang te vinden ★ his ideas
met with ~ zijn ideeën werden goed ontvangen

accepted [ək�septid] bnw erkend, gangbaar,
algemeen (aanvaard) ★ ~ ideas gangbare ideeën

access [�kses] I zn toegang, fig beschikking ★ ~
code toegangscode ★ no ~ for the public geen
toegang voor het publiek ★ gain ~ to toegang
verkrijgen tot, zich toegang verschaffen ★ have ~
to toegang hebben tot, beschikking hebben over
★ I was denied ~ to the museum mij werd de
toegang tot het museum ontzegd ★ private ~ to
the appartment vrije opgang naar het
appartement II ww ●1 toegang hebben tot
★ many cannot ~ health care velen hebben geen
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