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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet
1912, juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985,
Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB, Hoofddorp). Voor het overnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot
de uitgever te wenden.

Ondanks de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan noch de redactie noch de uitgever
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in
deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Opneming van een woord in dit woordenboek prejudicieert niet ten aanzien van het al of niet bestaan
van merkenrechten op dat woord. De uitgever heeft er naar gestreefd alle merknamen die in de Prisma
Woordenboeken voorkomen te voorzien van een handelsmerksymbool ®.
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Voorwoord en verantwoording

De oorspronkelijke editie van dit handwoordenboek verscheen ruim een eeuw geleden als het
Kramers woordenboek Engels. Belangrijke verbeteringen en uitbreidingen werden in de vorige eeuw
doorgevoerd door vader en zoon Prick van Wely en ook daarna zijn er vele bewerkingen van het
oorspronkelijke boek verschenen. De laatste grote bewerking werd tijdens de overgang naar het
Prisma Handwoordenboek verzorgd door Prue Gargano en Fokko Veldman (†). De huidige editie
bevat de woordenboeken Engels-Nederlands en Nederlands-Engels in één band.

De reeks Prisma Handwoordenboeken is speciaal gemaakt voor mensen die de hedendaagse moderne
talen in geschreven of gesproken tekst in nuance willen begrijpen en die zich actief schriftelijk in een
taal willen uitdrukken, of dat nu op school of bij studie is, op het werk of thuis. U zult merken dat de
vele behandelde woorden en gebruiksvoorbeelden prima aansluiten bij uw behoefte. De typografie
van de boeken biedt veel gebruiksgemak door duidelijke tekens en symbolen, en een vriendelijke
opmaak.

Bedoeld voor een Nederlandstalig publiek kan het deel Engels-Nederlands vooral worden gezien als
een begrijpwoordenboek, waarmee het hedendaagse Engels in kranten, boeken, op internet en tv
begrepen kan worden. Het deel Nederlands-Engels kan vooral worden gezien als een
productiewoordenboek, waaraan de gebruiker een uitstekende hulp heeft bij het vertalen naar het
Engels.
Bij de samenstelling van deze editie van het handwoordenboek stonden de volgende doelstellingen
centraal:
– het samenstellen van een zo actueel mogelijk trefwoordenbestand.
– het moderniseren en verder verduidelijken van de betekenisprofielen.
– het presenteren van alle semantische bijzonderheden en toepassingen in de vorm van een

groot aantal voorbeeldzinnen. De voorbeeldzinnen zijn geplaatst onder de betreffende
betekenis van het trefwoord.

– heldere weergave van de phrasal verbs in het Engels: werkwoorden die in combinatie met een
vast voorzetsel een specifieke betekenis krijgen. Deze phrasal verbs zijn in het deel
Engels-Nederlands bij de betreffende werkwoorden apart gegroepeerd op het eind van het
artikel, in een duidelijke typografie.

– door middel van stijllabels aangeven of een woord of voorbeeld formeel, informeel, ironisch,
beledigend enz. is, zodat de vertaling kan worden gekozen die het dichtst aansluit bij de
context.

– aangeven in welk deel van de wereld een woord of voorbeeld gangbaar Engels is, door
toevoeging van de labels Amerikaans, of Brits, of Australisch enz.

– verhoging van het gebruiksgemak door toevoeging van tientallen handige kaderteksten
door het hele boek heen, met praktische taaltips of wetenswaardigheden over het Engels.
Met ruime aandacht voor zg. ’valse vrienden’.

Het team van auteurs en redacteuren bestond uit moedertaalsprekers van het Engels en van het
Nederlands. De moedertaalsprekers hadden steeds de belangrijkste stem bij de keuze, beoordeling en
redactie van de trefwoorden in hun moedertaal.

Over de auteurs

Prue Gargano is Australische en heeft jaren in Australië en Nederland gewoond en gewerkt.
Afgestudeerd in Engels en onderwijskunde, was zij lang docente Engels voor anderstaligen. Als
auteur, vertaler en corrector heeft zij aan vele uitgaven gewerkt, waaronder een
schoolonderwijsmethode voor het Engels en de Prisma Engels voor zelfstudie.
Fokko Veldman heeft als Nederlandse migrantenzoon jaren in Australië gestudeerd, en heeft, terug in
Nederland als gepromoveerd taalwetenschapper, onderwijs gegeven en onderzoek gedaan aan de RU
Groningen in de historische taalkunde, dialectologie en letterkunde. Hij was jaren docent Nederlands,
Engels en Duits op middelbare scholen.
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Lijst van tekens en afkortingen

’ klemtoonteken
± ongeveer hetzelfde
& enzovoort; en
/ scheidt woord(groep)en die

onderling verwisselbaar zijn
~ vervanging van het trefwoord
●2 betekenisnummer
I, II, etc. aanduiding van woordsoort

nadere specificering van vertaling
[…] grammaticalia
fonetische tekens
tussen […] uitspraak
★ begin gebruiksvoorbeeldzin
▼ begin idioomvoorbeeldzin
→ zie:
aanw vnw aanwijzend voornaamwoord
achterv achtervoegsel
adm administratie
afk afkorting
agr agrarische term
Am vooral in de Verenigde Staten
anat anatomie
arch archa|fksch
archeol archeologie
archit architectuur
astrol astrologie
astron astronomie
Aus vooral in Australië
auto automobilisme; wegverkeer
betr vnw betrekkelijk voornaamwoord
bez vnw bezittelijk voornaamwoord
beurs beursterm
bijbel bijbelse term, uitdrukking
bijw bijwoord
bilj biljarten
biochem biochemica
biol biologie
bn bijvoeglijk naamwoord
boekh boekhouden
bouwk bouwkunst
Br vooral in Groot-Brittannië
Can vooral in Canada
chem chemie, scheikunde
comput computerterm
dial dialect
dicht dichterlijk
dierk dierkunde
econ economie
eff effectenhandel
eig eigenlijk, letterlijk
elektr elektrotechniek
euf eufemisme

fig figuurlijk
filos filosofie
fin financiën
fon fonetiek
form formeel
fotogr fotografie
Fr Frans
gedat Gedateerd
gen Genetica
geogr geografie
geol geologie
geringsch geringschattend
godsd godsdienst
gramm grammatica
handel handelsterm
herald heraldiek, wapenkunde
hist historische term
hulpww hulpwerkwoord
iem. Iemand
iems. Iemands
Iers vooral in Ierland
inf informeel
in ’t alg. in het algemeen
iron ironisch
jur juridisch
kaartsp kaartspelen
kww koppelwerkwoord
lidw lidwoord
Lat Latijn
letterk letterkunde
luchtv luchtvaart
m mannelijk
med medische term
meetk meetkunde
meerv. meervoud
meteor meteorologie
microbiol microbiologie
mil militaire term
muz muziek
m-v mannelijk-vrouwelijk
mv meervoud
nat natuurkunde
natuurk natuurkunde
N.Br vooral in het noorden van

Groot-Brittannië
NZ vooral in Nieuw-Zeeland
o onzijdig
onbep vnw onbepaald voornaamwoord
onderw onderwijs
onoverg onovergankelijk werkwoord
onr goed onroerend goed
overg overgankelijk werkwoord
pers vnw persoonlijk voornaamwoord
phras phrasal verb met vast voorzetsel
plantk plantkunde
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pol politieke term
post posterijen
Prot protestant
psych psychologie
recht rechtskundige term
rekenk rekenkunde
RK rooms-katholiek
RTV radio, televisie
samentr samentrekking
sbd somebody
sbd’s somebody’s
scheepv scheepvaart, marine
scheik scheikunde
scherts schertsend
Schots vooral in Schotland
sci-fi science-fiction
slang zeer informeel
sociol sociologie
sp sport en spel
stat statistiek
sth something
taalk taalkunde
tandheelk tandheelkunde
techn technische term
telec telecommunicatie
telw telwoord
theat theater
theol theologie
tsw tussenwerpsel
t.t. tegenwoordige tijd
TV televisie
typ typografie
v vrouwelijk
v. van
v.d. van de
[v.d.] voltooid deelwoord
v.e. van een
verk. verkorting
vero verouderd
verz verzekeringswezen
vnw voornaamwoord
voegw voegwoord
vogelk vogelkunde
voorv voorvoegsel
voorz voorzetsel
v.t. verleden tijd
vulg vulgair
wederk wederkerend
wetensch wetenschap
wisk wiskunde
ww werkwoord
ZA Zuid-Afrikaans
ZN Zuid-Nederlands
znw zelfstandig naamwoord

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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partake [pɑ:'tek] onoverg [partook, partaken] form
deelnemen, deel hebben (aan, in of / in) ★ scherts
we partook of some liquid refreshments we namen
deel aan enige vloeibare versnaperingen, we
namen iets te drinken

partaken [pɑ:'tekn] ww [v.d.] → partake
partial ['pɑ:ʃəl] bn ●1 partieel, gedeeltelijk ★ a ~ success

een gedeeltelijk succes ●2 partijdig, eenzijdig
●3 verzot, gesteld (op to) ★ be ~ to sth een voorliefde
hebben voor iets, iets bijzonder graag mogen

partiality [pɑ:ʃ'�lət] znw ●1 partijdigheid,
eenzijdigheid ★ the judge has been accused of ~ de
rechter wordt van partijdigheid beschuldigd
●2 zwak, voorliefde (voor for / to) ★ the Dutch are
known for their ~ to / for herrings de Nederlanders
staan bekend om hun voorliefde voor haring

partially ['pɑ:ʃəl] bijw gedeeltelijk, deels ★ the
building is only ~ completed het gebouw is nog maar
voor een deel klaar ★ ~ cooked meat can be a health
hazard gedeeltelijk gekookt vlees kan een
gezondheidsrisico zijn

particular [pə'tkjυlə] I bn ●1 bijzonder, speciaal,
bepaald, persoonlijk ★ a ~ friend een goede
/ intieme vriend ★ in ~ (meer) in het bijzonder, met
name ★ do you have any ~ reason for saying this? heb
je een speciale reden waarom je dat zegt? ★ no ~
reason geen bijzondere reden ●2 kieskeurig,
nauwkeurig, veeleisend, lastig ★ he’s ~ about his food
hij is kieskeurig wat zijn eten betreft ★ she’s ~ about
who she gives interviews to ze is kieskeurig over aan
wie ze een interview toestaat ●3 gedetailleerd II znw
bijzonderheid, bijzondere omstandigheid, punt ★ in
every ~ op elk punt

particular
betekent o.a. bijzonder, kieskeurig, gedetailleerd
maar niet particulier.
He is a particular person betekent niet hij is een
particulier maar hij is nogal kieskeurig.
Ned. particulier = private.

particularities [pətkjυ'l�rətz] znw [mv]
bijzonderheden, details ★ we have the broad picture -
now for the ~ we weten de grote lijnen - nu de
details

particularity [pətkjυ'l�rət] znw ●1 bijzonderheid
●2 kieskeurigheid ●3 nauwkeurigheid ★ the work
requires patience and ~ het werk vereist geduld en
zorgvuldigheid

particularize [pə'tkjυləraz], particularise form I overg
●1 met naam noemen ●2 in bijzonderheden
opgeven, omstandig verhalen II onoverg in
bijzonderheden treden

trefwoorden en eventuele varianten zijn vet gedrukt

pijltjes verwijzen naar een ander trefwoord

uitspraakhulp bij elk trefwoord

Romeinse cijfers markeren het begin van een
nieuwe woordsoort

duidelijke betekenisordening met cijfers in zwarte
bolletjes

komma’s scheiden synoniemvertalingen

gebruiksvoorbeelden in cursief en voorafgegaan
door een sterretje

kaderteksten met wetenswaardigheden over
betekenis, stijl en grammatica

tildes vervangen de vorm van het trefwoord

onderstreepte labels geven stilistische of dialectale
informatie

8partake–particularizepartake–particularize 8



PRISMA HANDWOORDENBOEK

ENGELS-NEDERLANDS





A
a [ə, e] I lidw ●1 een ★ ~ Mr Jones rang een of andere

meneer Jones heeft gebeld ●2 per ★ 50 p ~ pound 50
pence per pond ★ twice ~ year tweemaal per jaar
II znw ●1 (de letter) a ●2 muz a, la

a- [e] voorv a-, niet
A1 [e'w�n] bn ●1 eersteklas, prima, uitstekend

●2 scheepv eerste klasse <in Lloyd’s Register>
A4 [e'fɔ:] I bn ★ ~ paper A4 papier II znw ★ a sheet

of ~ een velletje A4, een A4’tje
AA afk ●1 (Automobile Association) de Britse ANWB

●2 (Alcoholics Anonymous) AA, Anonieme
Alcoholisten

AAA afk (American Automobile Association) de
Amerikaanse ANWB

Aachen ['ɑ:xən, ɑ:kən] znw Aken stad
aah [ɑ:] tsw ah <uitroep van teleurstelling, plezier,

verdriet &> ★ ~, this is the life! ah, dit is pas genieten!
aardvark ['a:rdva:rk] znw aardvarken <soort

miereneter>
aback [ə'b�k] bijw ★ be taken ~ verbluft zijn
abacus ['�bəkəs] znw telraam
abalone [�bə'ləυni:] znw abalone, zeeoor <soort

schelpdier>
abandon [ə'b�ndən] I znw losheid,

ongedwongenheid, ongeremdheid ★ they danced
with wild ~ ze dansten wild en uitbundig II overg
●1 (aan zijn lot) overlaten, verlaten, in de steek laten
★ ~ ship het schip verlaten <omdat het zinkende is>
●2 opgeven, loslaten, ophouden met ★ ~ drinking
stoppen met drinken ★ the government has now ~ed
its stance de regering heeft haar standpunt laten
varen ★ the rescue attempt had to be ~ed de
reddingspoging moest worden opgegeven ★ she ~ed
her career in favour of travel zij gaf haar carrière op
om te gaan reizen ★ he ~ed himself to his fate hij gaf
zichzelf aan zijn lot over

abandoned [ə'b�ndənd] bn ●1 verlaten ★ an ~ baby
een vondeling ●2 losbandig, verdorven

abandonment [ə'b�ndənmənt] znw ●1 prijsgeven,
afstand doen ●2 afstand, overgave ●3 verlatenheid
●4 losheid, ongedwongenheid

abase [ə'bes] overg vernederen ★ ~ oneself zich
verlagen

abasement [ə'besmənt] znw (zelf)vernedering
abashed [ə'b�ʃt] bn ●1 verlegen ●2 bedremmeld ★ he

stood there looking ~ hij stond beteuterd te kijken
●3 beschaamd ★ suitably ~ terecht beschaamd

abate [ə'bet] I overg verminderen, verlagen,
verzachten, doen bekoelen II onoverg verminderen,
afnemen, bedaren, gaan liggen, verflauwen,
bekoelen

abatement [ə'betmənt] znw ●1 vermindering, afslag,
korting, aftrek <v. schuld, prijs> ●2 bestrijding
★ noise ~ lawaaibestrijding ●3 jur vernietiging,
opschorting v.e. procedure, afschaffing

abattoir ['�bətwɑ:] znw abattoir, slachthuis
abbess ['�bes] znw abdis
abbey ['�b] znw ●1 abdij ●2 abdijkerk
abbot ['�bət] znw abt
abbr. afk (abbreviated/abbreviation) afgekort

/ afkorting
abbreviate [ə'bri:vet] overg af-, be-, verkorten
abbreviated [ə'bri:vetd] bn verkort, eenvoudiger

★ the noise made it a rather ~ conversation door het
lawaai werd het een nogal kort gesprek ★ an ~
version of the book een ingekorte versie van het
boek

abbreviation [əbri:v'eʃən] znw ●1 afkorting ★ W is
an ~ for west W is een afkorting voor west / het
westen ●2 bekorting, verkorting

ABC znw ●1 alfabet, abc ★ as easy / simple as ~
doodsimpel, heel eenvoudig ●2 de allereerste
beginselen

abdicate ['�bdket] I overg ●1 afstand doen (van),
aftreden ★ ~ the throne afstand doen van de troon
●2 afschuiven <verantwoordelijkheid> II onoverg
aftreden

abdication [�bd'keʃən] znw (troons)afstand
abdomen ['�bdəmən] znw ●1 anat onderlijf,

(onder)buik ●2 achterlijf <v. insecten>
abdominal [�b'dɒmnl] bn onderbuik-, buik-
abdominals [�b'dɒmnls], inf abs znw [mv]

buikspieren
abduct [əb'd�kt] overg ontvoeren ★ the woman

was ~ed from her home de vrouw werd uit haar huis
ontvoerd

abduction [�b'd�kʃən] znw ontvoering
abductor [�b'd�ktə] znw ●1 ontvoerder ●2 anat

afvoerder, abductor
aberrant [ə'berənt] bn afdwalend, afwijkend
aberration [�bə'reʃən] znw afwijking, zedelijke

misstap, (af)dwaling
abet [ə'bet] overg de hand reiken, steunen, bijstaan (in

het kwade) ★ aid and ~ sbd iem. de hand reiken,
handlangersdiensten bewijzen

abetment [ə'betmənt] znw form medeplichtigheid
abetter [ə'betə], abettor znw handlanger,

medeplichtige
abeyance [ə'beəns] znw ★ in ~ hangende, tijdelijk

onbeheerd of opgeschort, vacant, fig sluimerend,
onuitgemaakt ★ fall into ~ in onbruik raken ★ hold
sth in ~ iets nog aanhouden ★ leave sth in ~ iets laten
rusten

abhor [əb'hɔ:] overg verfoeien, verafschuwen
abhorrence [əb'hɒrəns] znw afschuw, gruwel
abhorrent [əb'hɒrənt] bn afschuw inboezemend,

weerzinwekkend, met afgrijzen vervullend ★ slavery
is ~ to most people slavernij boezemt de meeste
mensen afschuw in

abide [ə'bad] I overg dulden, uitstaan, (ver)dragen,
uithouden ★ inf she can’t ~ him zij kan hem niet
uitstaan II onoverg ★ ~ by sth zich houden aan iets
<een contract &> ★ bijbel ~ with me verlaat mij niet

11a–abide 11 a–abide
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abiding [ə'badŋ] bn blijvend, duurzaam
ability [ə'blət] znw ●1 talent ●2 bekwaamheid,

bevoegdheid, vermogen ★ to the best of one’s ~ zo
goed als je kunt ●3 handel solvabiliteit

abject ['�bd�ekt] bn ●1 laag, verachtelijk ●2 ellendig
abjuration [�bd�υ'reʃən] form znw afzwering
abjure [əb'd�υə] form overg afzweren, herroepen
ablaze [ə'blez] bn ●1 brandend, in vlam, in

lichterlaaie ★ the house was well ~ by then het huis
stond tegen die tijd al in lichterlaaie ★ set sth ~ iets
in lichterlaaie zetten ●2 gloeiend ★ his eyes were ~
with anger zijn ogen schoten vuur van woede

able ['ebl] bn ●1 in staat ★ she isn’t ~ to be here ze kan
hier niet aanwezig zijn ★ he hasn’t been ~ to arrange
a date yet hij heeft nog geen datum kunnen regelen
★ I’m perfectly ~ to manage myself, thanks ik kan het
heel goed zelf af, dank je ●2 bekwaam, kundig,
knap, bevoegd

able-bodied [ebl-'bɒdd] I bn sterk en gezond,
lichamelijk geschikt II znw ★ the ~ de gezonden

abled ['ebld] bn niet gehandicapt, niet invalide,
valide <als tegenstelling van disabled>

ableism ['eblz(ə)m] znw positieve discriminatie van
niet-gehandicapten <ten nadele van gehandicapten>

abloom [ə'blu:m] bn in bloei
ablution [ə'blu:ʃən] znw (meestal mv) ablutie, wassing,

reiniging ★ ritual ~s rituele wassingen ★ scherts they
still have to perform their ~s ze moeten zich nog
wassen

ably ['ebl] bijw bekwaam, kundig, knap
abnegate ['�bn�et] form overg afzweren, zich

ontzeggen ★ we cannot ~ our responsibility to the
refugees we kunnen onze verantwoordelijkheid t.o.v.
de vluchtelingen niet verzaken

abnegation [�bn'�eʃən] form znw
(zelf)verloochening

abnormal [�b'nɔ:ml] bn abnormaal, onregelmatig ★ ~
behaviour abnormaal gedrag

abnormality [�bnɔ:'m�lət] znw ●1 abnormaliteit
●2 onregelmatigheid

abnormally [�b'nɔ:ml] bijw buitengewoon, bijzonder
★ summer was ~ hot that year de zomer was
bijzonder warm dat jaar ★ he was ~ tall for his age
hij was buitengewoon groot voor zijn leeftijd

Abo ['�bəυ] Aus beledigend znw [mv: Abos]
Aboriginal

aboard [ə'bɔ:d] I voorz ●1 aan boord van ●2 in <een
trein, bus &> II bijw aan boord ★ all ~! instappen!

abode [ə'bəυd] znw woning, woonplaats,
verblijfplaats, verblijf ★ no fixed ~ geen vaste woon-
of verblijfplaats ★ scherts welcome to my humble ~
welkom in mijn nederige woning

abolish [ə'bɒlʃ] overg afschaffen, opheffen, buiten
werking stellen, vernietigen

abolition [�bə'lʃən] znw afschaffing, opheffing,
vernietiging

abolitionist [�bə'lʃənst] znw voorstander van
afschaffing van de slavernij

abominable [ə'bɒmnəbl] bn afschuwelijk, verfoeilijk,
walg(e)lijk

abominable snowman [ə'bɒmnəbl 'snəυm�n] znw
★ the ~ de verschrikkelijke sneeuwman, yeti

abominate [ə'bɒmnet] form overg verafschuwen,
verfoeien

abomination [əbɒm'neʃən] form znw ●1 afschuw
●2 gruwel ★ what an ~ these flats are! wat zijn die
flats oerlelijk!

aboriginal [�bə'rd�nl] I bn oorspronkelijk, inheems,
oer- ★ the ~ people of Taiwan de oorspronkelijke
bewoners van Taiwan II znw oorspronkelijke,
inheemse bewoner ★ the Aboriginals de Aboriginals,
de oorspronkelijke bewoners van Australië

aborigine [�bə'rd�əni:] I bn van, betreffende de
oorspronkelijke bewoners ★ Aborigine van,
betreffende de oorspronkelijke bewoners van
Australië, Aboriginal II znw oorspronkelijke
bewoner ★ Aborigine oorspronkelijke bewoner van
Australië, Aboriginal

abort [ə'bɔ:t] I overg ●1 aborteren ●2 doen mislukken
●3 comput beëindigen, afsluiten, afbreken <een
programma, functie> II onoverg ●1 voortijdig
bevallen, een miskraam hebben ●2 niet tot
ontwikkeling komen ●3 wegkwijnen ●4 mislukken
<plan &>

abortion [ə'bɔ:ʃən] znw ●1 abortus, miskraam ★ a
back-street ~ een illegale abortus ★ a spontaneous ~
een spontane abortus ★ ~ on demand abortus op
verzoek ●2 mislukking ●3 misbaksel

abortionist [ə'bɔ:ʃənst] znw aborteur
abortive [ə'bɔ:tv] bn mislukt, vruchteloos
abound [ə'baυnd] onoverg overvloedig zijn, in

overvloed aanwezig zijn ★ ~ in / with sth
overvloeien van iets, vol zijn van iets

about [ə'baυt] I voorz ●1 om...(heen), rond(om)
●2 omstreeks, omtrent, ongeveer ★ that’s ~ it dat is
het wel zo’n beetje, dat moet het zo ongeveer zijn
●3 betreffende, over ★ inf what are you ~? wat voer
je in je schild? ★ don’t worry: he knows what he’s ~
maak je geen zorgen: hij weet wat hij doet ★ inf
mind what you’re ~! kijk een beetje uit! ★ he was not
long ~ it hij deed er niet lang over ★ inf I don’t know
what he’s on ~ ik weet niet waar hij het over heeft
/ waarover hij loopt te zeuren ●4 aan, bij, in II bijw
●1 om, in omloop ★ there’s a lot of measles ~ er gaat
veel mazelen rond ★ be up and ~ (weer) op de been
zijn ●2 ongeveer ★ it’s ~ 20 miles het is ongeveer 20
mijl ★ inf I’ve had ~ enough ik heb er genoeg van, ik
ben het zat ★ be ~ to do sth op het punt staan om
iets te doen ●3 rond, rondom ★ there’s no one ~ er is
niemand in de buurt ★ come ~ gebeuren ★ find
one’s way ~ de weg weten te vinden ★ flounder ~
stuntelen ★ look all ~ overal zoeken ●4 afwisselend
★ take turns ~ om de beurt gaan

about-face [ə'baυt fes], about-turn znw ommekeer,
ommezwaai ★ do / make an ~ een totale
ommezwaai maken
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above [ə'b�v] I voorz ●1 boven, boven... uit ★ that
name comes ~ hers in the index die naam staat boven
de hare in het register ★ ~ all boven alles, bovenal,
vooral, in de eerste plaats ●2 boven... verheven
★ that’s quite ~ me dat gaat (me) boven mijn pet
★ she married ~ her / herself ze trouwde boven haar
stand ★ she’s a bit ~ herself ze heeft het een beetje
hoog in de bol ★ he’s not ~ telling a lie hij is best in
staat om te liegen ●3 meer dan II bijw ●1 boven
●2 hierboven ●3 boven mij (ons) III znw ★ form the ~
het bovenstaande, (de) bovengenoemde

above board [ə'b�v bɔ:d] bn & bijw eerlijk,
open(hartig) ★ it’s all legal and ~ het is helemaal
volgens de regels

above-mentioned [ə'b�v 'menʃənt] bn bovenvermeld,
bovengenoemd

abracadabra [�brəkə'd�brə] inf I tsw abracadabra!
II znw ●1 abracadabra ★ the way a car works is all ~
to me hoe een auto werkt is mij een raadsel
●2 toverspreuk ●3 wartaal

abrade [ə'bred] overg (af)schaven, afschuren
abrasion [ə'bre�ən] znw ●1 afschaving, geschuurde

plek ●2 schaafwond
abrasive [ə'bresv] I bn ●1 schurend, schuur- ●2 fig

bits, scherp II znw schuurmiddel, slijpmiddel
abreast [ə'brest] bijw naast elkaar, zij aan zij ★ keep ~

of sth op de hoogte van iets blijven ★ keep ~ with sbd
gelijke tred houden met iem.

abridge [ə'brd�] overg be-, verkorten, beperken,
verminderen

abridged [ə'brd�d] bn ●1 verkort ●2 eenvoudiger
abridgement [ə'brd�mənt], abridgment znw ●1 be-,

verkorting ●2 beperking ●3 korte inhoud, uittreksel
abroad [ə'brɔ:d] I bijw ●1 van huis, in (naar) het

buitenland ★ we usually go ~ for our holidays we
gaan meestal naar het buitenland op vakantie ●2 in
het rond ●3 in omloop ●4 ruchtbaar II znw het
buitenland ★ from ~ uit het buitenland

abrogate ['�brə�et] form overg afschaffen, opheffen
abrogation [�brə'�eʃən] form znw afschaffing,

opheffing
abrupt [ə'br�pt] bn ●1 abrupt, bruusk, kortaf

●2 onverwacht, plotseling ●3 steil
abs [�bs] znw [mv] → inf abdominals
abscess ['�bss] znw abces ★ lance an ~ een abces

opensnijden
abscond [əb'skɒnd] onoverg ●1 zich uit de voeten

maken, er (stil) vandoor gaan, weglopen ●2 jur zich
aan het gerecht onttrekken

abseil ['�bsel] onoverg afdalen langs een dubbel
bevestigd touw, abseilen

absence ['�bsəns] znw ●1 afwezigheid ★ he was
conspicuous by his ~ hij viel op door zijn afwezigheid
★ during my ~, I can be reached on tijdens mijn
afwezigheid ben ik te bereiken op ★ ~ of mind
verstrooidheid ★ leave of ~ verlof ★ jur be condemned
in one’s ~ bij verstek veroordeeld worden ★ zegsw ~
makes the heart grow fonder liefde wordt sterker bij

afwezigheid ●2 gebrek ★ in the ~ of sth bij gebrek
aan iets, bij afwezigheid van iets, bij ontstentenis
van iets

absence rate ['�bsəns ret] znw
afwezigheidspercentage, verzuimpercentage

absent I bn ['�bsənt] afwezig, absent II wederk
[�b'sent] ★ form ~ oneself wegblijven, zich
verwijderen ★ he ~ed himself from work hij bleef weg
van zijn werk

absentee [�bsən'ti:] znw afwezige
absentee ballot [�bsən'ti: 'b�lət], absentee vote znw

per post uitgebrachte stemmen
absenteeism [�bsən'ti:z(ə)m] znw absenteïsme,

(stelselmatige) afwezigheid, verzuim
absentee landlord [�bsən'ti: 'l�ndlɔ:d] znw

verhuurder die niet op zijn bezit woont
absent-minded [�bsənt-'mandd] bn verstrooid, er

niet bij
absinth ['�bsnθ] znw ●1 alsem ●2 absinthe absint
absolute ['�bsəlu:t] I bn ●1 absoluut, volstrekt

●2 onbeperkt ●3 volkomen, volslagen II znw absolute
absolutely ['�bsəlu:tl] bijw ●1 absoluut, volstrekt,

onbeperkt ●2 volkomen, volslagen ●3 inf
gegarandeerd ●4 versterkend werkelijk, zonder
meer ●5 zowaar, warempel

absolute majority ['�bsəlu:t mə'd�ɒrət] znw absolute
meerderheid

absolute zero ['�bsəlu:t 'zərəυ] znw absoluut
nulpunt

absolution [�bsə'lu:ʃən] znw ●1 vrijspraak ●2 absolutie,
vergiffenis

absolutism ['�bsəl(j)u:tzm] znw absolutisme, (de leer
of de beginselen van de) onbeperkte macht

absolve [əb'zɒlv] overg ●1 vrijspreken ★ the enquiry ~d
him from / of all guilt het onderzoek sprak hem van
alle schuld vrij ●2 ontslaan <van belofte &> ●3 RK de
absolutie geven

absorb [əb'sɔ:b] overg ●1 opzuigen, opslorpen, (in
zich) opnemen, absorberen ●2 fig geheel in beslag
nemen <aandacht> ★ be ~ed in sth (geheel) opgaand
in iets ★ he sat ~ed in thought hij zat verdiept
/ verzonken in gedachten

absorbent [əb'sɔ:bənt] I bn absorberend II znw
absorberend materiaal

absorbing [əb'sɔ:bŋ] bn boeiend
absorption [əb'sɔ:pʃən] znw ●1 absorptie, opslorping

●2 fig opgaan <in werk &>
absorption costing [əb'sɔ:pʃən 'kɒstŋ] boekh znw

integrale kostprijsberekening
abstain [əb'sten] onoverg zich onthouden (van from)
abstainer [əb'stenə] znw ★ a total ~ een

geheelonthouder
abstemious [�b'sti:məs] form bn matig, sober
abstention [əb'stenʃən] znw onthouding
abstinence ['�bstnəns] znw onthouding ★ total ~

geheelonthouding
abstinent ['�bstnənt] bn zich onthoudend van
abstract I bn ['�bstr�kt] abstract, theoretisch ★ in
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the ~ in theorie, in abstracto II znw ['�bstr�kt]
●1 samenvatting ●2 uittreksel, excerpt, resumé
●3 abstract kunstwerk III overg [�b'str�kt]
●1 abstraheren ●2 afleiden ●3 een uittreksel maken
van, excerperen ●4 onttrekken ●5 zich toe-eigenen,
wegnemen

abstracted [əb'str�ktd] bn afwezig, verstrooid
abstraction [əb'str�kʃən] znw ●1 abstractie

●2 verstrooidheid ●3 onttrekking ●4 ontvreemding
abstract noun ['�bstr�kt naυn] gramm znw abstract

zelfstandig naamwoord
abstract number ['�bstr�kt 'n�mbə] znw onbenoemd

getal
abstruse [əb'stru:s] bn diepzinnig, duister, cryptisch
absurd [əb's�:d] I bn ongerijmd, onzinnig, absurd,

belachelijk II znw ★ the ~ het absurde, het
ongerijmde ★ a sense of the ~ een gevoel voor het
absurde

absurdity [əb's�:dət] znw ongerijmdheid,
onzinnigheid, absurditeit

ABTA ['�btə] afk (Association of British Travel Agents)
algemene Britse vereniging van reisbureaus <±
ANVR in Nederland>

abundance [ə'b�ndəns] znw overvloed, rijkdom
★ there was wine in ~ er was wijn in overvloed
★ an ~ of information een rijkdom aan informatie

abundant [ə'b�ndənt] bn ●1 overvloedig ●2 rijk (aan in)
abuse I znw [ə'bju:s] ●1 misbruik, schending,

mishandeling, misstand ★ alcohol ~
alcoholmisbruik, overmatig alcoholgebruik ★ child ~
kindermishandeling, kindermisbruik ★ emotional ~
geestelijke mishandeling ★ human rights ~s
schendingen van de mensenrechten ★ physical ~
lichamelijke mishandeling ★ sexual ~ seksueel
misbruik ★ a victim of ~ een slachtoffer van
misbruik ★ the situation lends itself to ~ de situatie
werkt misbruik in de hand ★ be open to ~ misbruikt
kunnen worden ●2 gescheld, belediging ★ a term
of ~ een scheldwoord ★ heap ~ on sbd iem. de huid
vol schelden II overg [ə'bju:z] ●1 misbruiken,
mishandelen ●2 uitschelden, beledigen

abusive [ə'bju:sv] bn ●1 grof, beledigend ★ ~ language
beledigende taal, scheldwoorden ★ become ~
beginnen te schelden ●2 oneerlijk, illegaal ★ ~
practices corrupte praktijken

abusively [ə'bju:svl] bijw grof, beledigend

abusive/abusively
betekent grof, beledigend en niet abusief/
abusievelijk.
He made an abusive reference to me betekent niet hij
had het abusievelijk over mij, maar hij maakte een
beledigende opmerking over mij.
Ned. abusievelijk = erroneously, by mistake.

abut [ə'b�t] onoverg grenzen (aan on / onto)
abutment [ə'b�tmənt] bouwk znw ●1 steunbeer,

schoor, stut ●2 bruggenhoofd
abuzz [ə'b�z] bn gonzend ★ the room was ~ with

mosquitoes het gonsde in de kamer van de muggen
★ the city was ~ with rumours in de stad gonsde het
van de geruchten

abysmal [ə'bzml] bn hopeloos, verschrikkelijk ★ inf
her typing is just ~ haar typen is hopeloos ★ the
negotiations were an ~ failure de onderhandelingen
waren een volkomen / totale mislukking ★ he
regarded himself as an ~ failure hij zag zichzelf als
een volslagen mislukking

abyss [ə'bs] znw afgrond ★ the country is sinking into
an ~ of indifference het land zinkt in een poel van
onverschilligheid

a/c handel afk (account) rekening
AC, ac afk ●1 (air conditioning) airconditioning ●2 →

elektr alternating current
acacia [ə'keiʃə] plantk znw acacia
academic [�kə'demk] I bn ●1 academisch ★ ~ freedom

academische vrijheid ★ the ~ year het academisch
jaar ●2 zuiver theoretisch, schools ★ an ~ issue een
theoretische kwestie ★ the distinction is purely ~ het
verschil is puur theoretisch II znw ●1 hoogleraar
●2 student, academicus

academy [ə'k�dəm] znw academie, hogeschool
★ an ~ of music een conservatorium

Academy Award [ə'k�dəm ə'wɔ:d] znw Academy
Award, Oscar

acausal [ə'kɔ:zəl] bn non-causaal, zonder causaal
verband

accede [�k'si:d] form onoverg ●1 instemmen met,
toestemmen in ●2 aanvaarden <ambt> ●3 bestijgen
<troon> ●4 toetreden (tot to)

accelerate [ək'seləret] I overg ●1 bespoedigen
●2 versnellen II onoverg ●1 versnellen ●2 auto
optrekken

accelerated learning [ək'seləretd 'l�:nŋ] znw
spoedopleiding, spoedcursus

acceleration [əkselə'reʃən] znw bespoediging,
versnelling, auto acceleratie ★ the 90s saw a rapid ~
in the pace of change in de jaren 90 volgden de
veranderingen elkaar in versneld tempo op

accelerator [ək'seləretə] znw ●1 versneller ●2 auto
gaspedaal

accent I znw ['�ksənt] ●1 accent, tongval ★ a broad ~
een zwaar accent ★ a regional ~ een regionale
tongval ★ she speaks without an ~ zij spreekt
accentloos ★ cultivate an ~ zich een accent eigen
maken ●2 nadruk, klemtoon II overg [ək'sent]
accentueren, van accenten voorzien, de nadruk
leggen op

accentuate [�k'sentjυet] overg accentueren, de
klemtoon of nadruk leggen op

accentuation [əksentʃυ'eʃən] znw accentuering,
beklemtoning

accept [ək'sept] overg accepteren, aannemen,
aanvaarden

acceptable [ək'septəbl] bn ●1 aannemelijk,
aanvaardbaar, acceptabel ★ spitting is not socially ~
behaviour spugen wordt niet beschouwd als sociaal
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acceptabel gedrag ★ a solution that everyone finds ~
een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is
●2 aangenaam, welkom

acceptance [ək'septns] znw ●1 aanvaarding ★ an ~
speech een aanvaardingstoespraak ★ the idea is
gradually finding ~ het idee begint langzamerhand
ingang te vinden ●2 gunstige ontvangst, opname <in
gemeenschap &> ★ his ideas met with ~ zijn ideeën
werden goed ontvangen ●3 handel acceptatie,
geaccepteerde wissel, getekende wissel

accepted [ək'septd] bn erkend, gangbaar, algemeen
(aanvaard) ★ ~ speech algemeen taalgebruik

access ['�kses] I znw toegang ★ easy ~ gemakkelijk te
bereiken, genaakbaar, toegankelijk ★ gain / obtain ~
to sth toegang krijgen tot iets II overg ●1 toegang
hebben tot ●2 comput opvragen

accessary [ək'sesər] bn & znw → accessory
access code ['�kses kəυd] znw toegangscode
accessibility [ək'sesblət] znw toegankelijkheid,

bereikbaarheid ★ wheelchair ~ bereikbaar voor
rolstoelen

accessible [ək'sesbl] bn toegankelijk, bereikbaar
★ easily ~ for those in wheelchairs gemakkelijk
toegankelijk voor rolstoelgebruikers ★ in language
immediately ~ to the reader in voor de lezer duidelijk
begrijpbare taal

accession [ək'seʃən] form znw ●1 toetreding
●2 aanwinst, vermeerdering ●3 (ambts)aanvaarding,
(troons)bestijging ★ ~ to the throne troonsbestijging

accessory [ək'sesər], accessary I bn ●1 bijkomstig,
bijbehorend, bij- ●2 betrokken (in to) ●3 medeplichtig
II znw ●1 bijzaak, bijkomstigheid ●2 medeplichtige
★ jur an ~ after the fact medeplichtig wegens het
achteraf steunen van een misdaad ★ jur an ~ before
the fact medeplichtig wegens het aanzetten tot een
misdaad ★ jur an ~ to murder een medeplichtige
aan moord ●3 accessoire

access provider ['�kses prə'vadə] comput znw
provider, toegangsverschaffer (tot internet)

access road ['�kses rəυd] znw ●1 toegangsweg ●2 Am
oprit naar snelweg

access time ['�kses tam] comput znw toegangstijd
accident ['�ksdnt] znw ●1 toeval, toevalligheid ★ by ~

bij toeval, per ongeluk ★ whether by ~ or design
toevallig of expres ★ it is no ~ that most terrorists
come from refugee camps het is geen toeval dat de
meeste terroristen uit vluchtelingenkampen komen
★ it was a sheer ~ that we met het was puur toeval
dat we elkaar ontmoet hebben ●2 ongeval, ongeluk
★ an industrial ~ een bedrijfsongeval ★ he was hurt
in an ~ involving a truck hij was gewond in een
vrachtwagenongeluk ★ inf an ~ waiting to happen
een ongeluk dat alleen nog maar hoeft te gebeuren
★ euf have an ~ het in zijn broek doen ★ zegsw ~s
will happen ongelukken gebeuren nu eenmaal

accidental [�ks'dentl] I bn ●1 toevallig ●2 bijkomend
II znw muz verplaatsingsteken, toevallige verhoging
of verlaging

accidental death [�ks'dentl deθ] jur znw dood ten
gevolge van een ongeluk

accidentally [�ks'dentl] bijw per ongeluk
accident-prone ['�ksdnt-prəυn] bn gemakkelijk

ongelukken krijgend ★ he’s ~ hij is een
brokkenpiloot

acclaim [ə'klem] I znw toejuiching, gejuich, bijval
★ meet with general / universal ~ algemene bijval
krijgen II overg ●1 toejuichen, begroeten (als)
●2 uitroepen (tot)

acclaimed [ə'klemd] bn toegejuicht ★ an ~ novelist
een beroemde romanschrijver

acclamation [�klə'meʃən] znw ●1 acclamatie,
goedkeuring ●2 toejuiching, bijvalsbetuiging

acclimate [ə'klamet] Am overg & onoverg →
acclimatize

acclimatization [əklaməta'zeʃn], acclimatisation
znw acclimatisatie

acclimatize [ə'klamətaz], acclimatise, Am acclimate
overg & onoverg acclimatiseren ★ become ~d to sth
aan iets gewend raken

accolade [�kə'led, �kə'lɑ:d] znw ●1 accolade,
(omhelzing bij de) ridderslag ●2 eerbetoon ●3 muz
accolade

accommodate [ə'kɒmədet] I overg ●1 aanpassen,
accommoderen ●2 bijleggen <ruzie> ●3 helpen, van
dienst zijn ●4 plaatsruimte hebben voor, onder dak
brengen, herbergen ★ the apartment can ~ four het
is een vierpersoons appartement ★ be well ~d goed
wonen II wederk ★ ~ oneself to sth zich aanpassen
aan iets

accommodating [ə'kɒmədetŋ] bn (in)schikkelijk,
meegaand, coulant, behulpzaam

accommodation [əkɒmə'deʃən] znw ●1 aanpassing,
vergelijk, schikking ●2 inschikkelijkheid
●3 (plaats)ruimte, onderdak, logies, huisvesting,
accommodatie ★ sheltered ~ aanleunwoningen
★ suitable ~ passende woonruimte ★ temporary ~
tijdelijk onderdak, tijdelijke woonruimte
●4 faciliteiten

accommodations [əkɒmə'deʃəns] znw [mv] Am
logies, onderdak

accompaniment [ə'k�mpənmənt] znw begeleiding
★ this wine makes an excellent ~ for / to fish deze wijn
past uitstekend bij vis ★ muz we sang to the ~ of a
guitar we zongen met gitaarbegeleiding

accompanist [ə'k�mpənst] muz znw begeleider
accompany [ə'k�mpən] overg ●1 begeleiden ●2 muz

accompagneren, begeleiden ●3 fig samengaan met,
gepaard gaan met ●4 vergezellen ●5 vergezeld doen
gaan (van with)

accompanying [ə'k�mpənŋ] bn begeleidend ★ see
the ~ letter zie de begeleidende brief

accomplice [ə'k�mpls] znw medeplichtige,
handlanger ★ she is an ~ to murder ze is
medeplichtig aan moord

accomplish [ə'k�mplʃ] overg ●1 volbrengen, tot stand
brengen ★ mission ~ed! taak volbracht! ●2 bereiken
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●3 volvoeren, vervullen
accomplished [ə'k�mplʃt] bn ●1 beschaafd ●2 talentvol

●3 volleerd, deskundig ★ an ~ piece of writing een
gedegen artikel ●4 voldongen (feit)

accomplishment [ə'k�mplʃmənt] znw ●1 vervulling,
voltooiing ●2 prestatie ★ his technical ~s are
considerable zijn technische prestaties zijn
aanzienlijk ●3 bekwaamheid ★ he is a writer of
some ~ hij is een schrijver die al het een en ander
bereikt heeft

accord [ə'kɔ:d] I znw ●1 overeenstemming, akkoord
★ of one’s own ~ uit eigen beweging, vanzelf ★ form
with one ~ eenstemmig, eenparig ★ form be fully
in ~ het ergens helemaal mee eens zijn, ergens
helemaal mee instemmen ★ reach an ~
overeenstemming bereiken ●2 overeenkomst,
verdrag ★ draw up an ~ een verdrag opstellen
II overg form toestaan, verlenen III onoverg form
overeenstemmen, harmoniëren (met with)

accordance [ə'kɔ:dns] znw overeenstemming ★ in ~
with the rules in overeenstemming met de regels

accordingly [ə'kɔ:dŋl] bijw dienovereenkomstig, dus
according to [ə'kɔ:dŋ'tυ] voorz volgens ★ the salary

will be ~ experience het salaris zal in
overeenstemming zijn met de ervaring ★ go ~ plan
volgens plan verlopen

accordion [ə'kɔ:dən] muz znw accordeon
accordionist [ə'kɔ:dənst] muz znw accordeonist
accost [ə'kɒst] overg aanspreken, aanklampen, <iem.>

aanschieten
account [ə'kaυnt] I znw ●1 bankrekening ★ a

business ~ een zakelijk rekening ★ a deposit ~ een
depositorekening ★ a joint ~ een gezamenlijke
rekening ●2 rekening, factuur ★ on ~ op afbetaling
★ have an ~ to settle with sbd een appeltje te schillen
hebben met iem. ●3 rekenschap, verklaring, reden
★ call / bring sbd to ~ iem. ter verantwoording
roepen ●4 relaas, bericht, verslag, beschrijving ★ a
blow-by-blow ~ een gedetailleerd verslag ★ an
eye-witness ~ een ooggetuigenverslag ★ a graphic ~
een levendig versla ★ by all ~s naar men beweert
★ by his own ~ volgens hemzelf ★ give an ~ of sth
verslag uitbrengen over iets, een verklaring geven
van iets ★ give a good ~ of oneself zich waar maken,
zich (duchtig) weren ●5 belang, waarde ★ of no ~
van geen belang / betekenis ★ turn sth to (good) ~
iets te baat nemen, (goed) gebruik maken van iets,
munt slaan uit iets ●6 beschouwing, aandacht
★ leave sth out of ~ geen rekening houden met iets,
iets buiten beschouwing laten ★ take ~ of sbd / sth
rekening houden met iem. / iets ★ take sbd / sth
into ~ rekening houden met iem. / iets ●7 vertolking,
uitvoering ★ the orchestra gave a lively ~ of the work
het orkest gaf een levendige uitvoering van het
werk ▼ on ~ of vanwege, wegens, door, om ▼ on
no ~ / not on any ~ in geen geval ▼ on that ~ om
die reden, daarom II overg form rekenen tot,
rekenen onder, houden voor, beschouwen als,

achten ★ he was ~ed among the ten richest
businessmen hij werd tot de tien rijkste zakenlieden
gerekend III onoverg ★ ~ for sth iets verantwoorden,
rekenschap geven van iets, iets uitleggen, verklaren,
iets voor zijn rekening nemen ★ all casualties have
been ~ed for alle slachtoffers zijn gevonden ★ there’s
no ~ing for taste over smaak valt niet te twisten
★ that ~s for it dat verklaart de zaak ★ the heat ~ed
for him hij bezweek aan de hitte ★ overseas aid ~ed
for most of the expenditure buitenlandse hulp maakte
het grootste deel van de bestedingen uit

accountability [əkaυntə'blət] znw
●1 verantwoordelijkheid, toerekeningsvatbaarheid,
verantwoordingsplichtigheid ●2 fin
rekenplichtigheid

accountable [ə'kaυntəbl] bn ●1 verantwoordelijk,
toerekenbaar ★ hold sbd ~ for sth iets op iems. conto
schrijven ●2 verklaarbaar

accountancy [ə'kaυntəns] znw beroep(sbezigheid) v.
accountant

accountant [ə'kaυntənt] znw (hoofd)boekhouder,
administrateur ★ a chartered ~ een accountant
(gediplomeerd)

account book [ə'kaυntbυk] znw ●1 huishoudboek(je)
●2 boekhoudboek, register

accounting [ə'kaυntŋ] znw boekhouden,
accountancy ★ financial ~ financiële verslaglegging,
financiële boekhouding ★ creative ~ creatief
boekhouden

accounting cycle [ə'kaυntŋ 'sakl] fin znw
verslagleggingscyclus, verslagleggingsperiode

accounting department [ə'kaυntŋ d'pɑ:tmənt] znw
boekhoudafdeling

accounting firm [ə'kaυntŋ f�:m] znw
accountantskantoor

accounting period [ə'kaυntŋ 'pərəd] fin znw
verslagperiode

accounting records [ə'kaυntŋ 'rekɔ:dz] boekh znw
[mv] administratie, gehele administratieve
verslaglegging <verslagen, bescheiden, boeken enz.>

accounting system [ə'kaυntŋ 'sstəm] znw
administratie, boekhoudsysteem

accounting value [ə'kaυntŋ 'v�lju:] znw boekwaarde
accounting year [ə'kaυntŋ jə] znw boekjaar
account management [ə'kaυnt 'm�nd�mənt] znw

accountmanagement <vorm van marketing gericht
op grote afnemers>

accounts book [ə'kaυnts bυk] boekh znw balansboek
accounts department [ə'kaυnts d'pɑ:tmənt] znw

financiële afdeling
accounts payable [ə'kaυnts 'peəbl] znw crediteuren
accounts receivable [ə'kaυnts r'si:vəbl] znw

debiteuren
accoutrement [ə'ku:təmənt] znw (meestal mv)

uitrusting
accredit [ə'kredt] overg ●1 geloof schenken aan

●2 accrediteren (bij to) ★ ~ sth to sbd/~ sbd with sth
iem. iets toeschrijven ★ Kepler is ~ed with discovering
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