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De belangrijkste Prisma Woordenboeken:

miniwoordenboeken
ı voor cursus en vakantie
ı in klein formaat
ı in 24 talen, waaronder Turks, Fries,

Afrikaans, Arabisch en Fins

basisonderwijs woordenboeken
ı voor het basisonderwijs en beginnende

taalleerders
ı glasheldere uitleg en veel voorbeelden
ı met illustraties
ı voor de talen Nederlands (verklarend) en

Engels

vmbo woordenboeken
ı voor beginnende

woordenboekgebruikers
ı aansluitend bij het vmbo/mbo, bso/tso en

onderbouw havo/vwo
ı actuele informatie over de hedendaagse

basiswoordenschat
ı zeer toegankelijk, veel voorbeeldzinnen
ı voor de talen Nederlands (verklarend) en

Engels

pocketwoordenboeken
ı voor de middelbare scholier
ı de pocketwoordenboeken met de meeste

trefwoorden
ı elk jaar bijgewerkt
ı overzichtelijk: trefwoorden en tabs in

kleur
ı voor de talen Nederlands (verklarend),

Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en
Fries

handwoordenboeken
ı twee delen in e¤e¤n band
ı voor bovenbouw havo/vwo, bovenbouw

tso/aso, studie en beroep
ı gebonden, duurzame uitvoering
ı veel voorbeeldzinnen en uitdrukkingen
ı kaderteksten met taalweetjes
ı voor de talen Nederlands (verklarend),

Engels, Frans en Duits
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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 fotokopiee«n, opnamen, of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopiee«n 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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www.prismawoordenboeken.be
www.unieboekspectrum.nl
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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 toestem-
ming 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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Welkom bij Prisma woordenboeken

Een woordenboek is een gebruiksvoorwerp, een stuk gereedschap voor het
vertalen of verklaren van een woord, een combinatie van woorden, een gezegde
enzovoort. Bij Prisma maken we verschillende soorten woordenboeken voor
verschillende gebruikers, elk met hun eigen wensen, keuzes en mogelijkheden.

Dit Prisma vmbo woordenboek hebben we vooral gemaakt voor leerlingen in
het vmbo/mbo in Nederland en het bso/tso in Belge«. Zij hebben nog weinig
ervaring met het gebruiken van woordenboeken en daarom hebben we de
informatie zo duidelijk mogelijk gepresenteerd.

ı Het woordenboek bevat een selectie van circa 10.000 basiswoorden. Daarnaast
is er ruime aandacht voor veelvoorkomende vaste woordcombinaties.

ı Speciaal aan dit woordenboek zijn de vele voorbeeldzinnen, die precies laten
zien hoe een woord of woordcombinatie in de praktijk gebruikt kan worden.

ı Bij de keuze van trefwoorden en het schrijven van de voorbeeldzinnen hebben
we gezorgd dat ze aansluiten bij de leefwereld van de jeugdige gebruikers en
bij de lesstof die ze kunnen tegenkomen.

ı We hebben de informatie over woordsoorten, meervouden, vervoegingen
enz. simpel en helder weergegeven en lastige afkortingen zo veel mogelijk
vermeden.

ı Om het snel zoeken in het woordenboek te vergemakkelijken zijn een aantal
zoekhulpjes toegepast: de letterlineaal op de achterkant, de duimletters aan
de zijkant en binnen de trefwoorden het blauw om snel te vinden wat je
nodig hebt.

De bekende Prisma-criteria gelden natuurlijk ook voor de vmbo woordenboeken:
we geven veel actuele en betrouwbare informatie. We hanteren daarbij de
officie«le spelling van de Nederlandse Taalunie (het ‘Groene Boekje’).

Voor andere series Prisma woordenboeken hanteren we andere criteria:
ı De miniwoordenboeken spreken voor zich: in een compact formaat zo veel

mogelijk trefwoorden, weinig voorbeeldzinnen.
ı De basisonderwijs woordenboeken zijn bedoeld als eerste kennismaking voor

kinderen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs: ruim opgezet, met
plaatjes en in eenvoudige taal.

ı De bekende pocketwoordenboeken bevatten veel meer trefwoorden en
minder voorbeeldzinnen. We gebruiken meer redactionele afkortingen om
zo veel mogelijk informatie te kunnen geven over betekenis, vertaling en
grammatica.

ı De handwoordenboeken bieden zeer veel informatie voor de ervaren
woordenboekgebruiker, die voor studie of beroep is aangewezen op een
uitgebreid naslagwerk.
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Over de auteurs

Prue Gargano is Australische en heeft jaren in Australie« 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 Australie«
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

� ongeveer hetzelfde

& enzovoort; en

ı begin nieuwe betekenis

|, || etc. aanduiding van woordsoort

<...> nadere specifering van
vertaling

[ ... ] grammaticagegevens

ƒ begin voorbeeldzin

. begin voorbeeldzin met
afwijkende vertaling

˙ begin voorbeeldzin

zie:

afk afkorting

AM vooral in de Verenigde
Staten

ANAT anatomie

AUS vooral in Australie«

AUTO automobilisme; wegverkeer

bijw bijwoord

BIOL biologie

bn bijvoeglijk naamwoord

BOEKH boekhouden

BOUW bouwkunst

BR vooral in Groot-Brittannie«

CAN vooral in Canada

CHEM chemie, scheikunde

COMP computerterm

DIERK dierkunde

ECON economie

ELEKTR elektrotechniek

FIG figuurlijk

FORM formeel

GRAM grammatica

HANDEL handelsterm

INF informeel

IRON ironisch

JUR juridisch

KINDERT kindertaal

LETT letterlijk

lw lidwoord

MED medische term

MIL militaire term

MUZ muziek

mv meervoud

ONDERW onderwijs

PLANTK plantkunde

RTV radio, televisie

samentr samentrekking

SCHEEPV scheepvaart, marine

SCHEIK scheikunde

SCHOTS vooral in Schotland

SCHRIJFT schrijftaal

SPREEKT spreektaal

STRAATT straattaal

TAALK taalkunde

TECHN technische term

telw telwoord

tsw tussenwerpsel

T.T. tegenwoordige tijd

vnw voornaamwoord

voegw voegwoord

VOETB voetbal

voorv voorvoegsel

vz voorzetsel

V.T. verleden tijd

VULG vulgair

WISK wiskunde

ww werkwoord

ZN Zuid-Nederlands

znw zelfstandig naamwoord
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Voorbeeldpagina

rang ww [ verl tijd ] luidde, luidden, belde,
belden U ring

rape | zn ı verkrachting ı raap-, koolzaad
|| ww verkrachten

read ww ı lezen, voorlezen ƒ I can’t read
music ik kan geen noten lezen ƒ Daddy
will read you a fairy tale pappa zal jullie
een sprookje voorlezen ƒ would you read
it out aloud? wil je dit hardop voorlezen?
. she can read me like a book ze heeft me
helemaal door, ik ben voor haar een open
boek . my parents read the riot act to me
mijn ouders hebben me de wacht
aangezegd . inf read my lips luister goed
naar wat ik zeg . inf earth to Mars: do
you read me? aarde naar Mars: hoort u
mij? ı interpreteren, voorspellen
<toekomst>ƒ how do you read this letter?
hoe interpreteer jij deze brief? . don’t read
toomuch into what he says je moet er niet
te veel achter zoeken wat ze zegt
ı aangevenƒ the thermometer’s reading
30 de thermometer geeft 30 aan ı studeren
ƒ he’s reading physics hij studeert
natuurkunde ı opnemen <meter> ˙ read
something over / through iets doorlezen
ƒ read over your essay and check for
spellingmistakes lees je opstel door en kijk
het na op spelfouten ˙ read up on
something zich op de hoogte stellen van
iets; zich inlezen in een onderwerp;
blokken op iets ƒ she spent the flight
reading up on Australian history ze heeft
de vlucht gebruikt om zich in te lezen in
Australische geschiedenis ƒ I’ll need to
read up on this before the exam hier
moet ik nog op blokken voor het examen

realize, ook: realise ww ı beseffen, zich
realiseren ƒ we realized we were going
the wrong way we beseften dat we de
verkeerde kant opgingen ı verwezenlijken
ƒ she worked hard to realize her dreams
ze werkte hard om haar dromen te
verwezenlijken

grammaticagegevens staan tussen []

pijltjes verwijzen naar ander trefwoord

blauwe Romeinse cijfers markeren het
begin van een nieuwe woordsoort

voorbeeldzinnen worden voorafgegaan
door blauw sterretje

voorbeeldzinnen met minder letterlijke
vertalingen worden voorafgegaan door
een blauw driehoekje

labels in kleinkapitale letters geven
stilistische of vakgebiedinformatie

duidelijke betekenisordening met blauwe
bolletjes

voorbeeldzinnen met een vast voorzetsel
worden voorafgegaan door een ruitje

trefwoorden en eventuele varianten zijn
blauwgedrukt

woordsoorten staan in kleinkapitale
letters

komma’s scheiden synoniemvertalingen
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A
a | lw een ƒ a house with a garden een huis

met een tuin . twice a week tweemaal per
week . two euros a kilo twee euro per kilo
|| zn a ƒ A as in Alpha de A van Anton
. she got an A for German ze haalde een
negen voor Duits

aback bijw . he was taken aback hij was
verbluft

abandon ww ı verlaten ƒ they had to
abandon the burning ship ze moesten het
brandende schip verlaten ı in de steek laten
ƒ she felt that all her friends had
abandoned her ze had het gevoel dat al
haar vrienden haar in de steek hadden
gelaten ı afgelasten ƒ the match was
abandoned because of heavy rain de
wedstrijd werd vanwege de hevige regen
afgelast

abbreviate ww afkorten ƒ ’David’ is often
abbreviated to ’Dave’ ’David’ wordt vaak
afgekort tot ’Dave’

abbreviation zn afkorting ƒ ’UN’ is the
abbreviation for the United Nations ’VN’
is de afkorting van Verenigde Naties

abduct ww ontvoeren ƒ she was abducted
from her home by two masked men ze
werd uit haar huis ontvoerd door twee
gemaskerde mannen

ability zn bekwaamheid, talent
ƒ mathematical ability een talent voor
wiskunde . he had the ability to explain
things clearly hij kon de dingen duidelijk
uitleggen

ablaze bn in brand, in lichterlaaie ƒ by the
time they got there the house was ablaze
toen ze aankwamen stond het huis in
brand / lichterlaaie . his father was
ablaze with anger zijn vader was
woedend

able bn ı in staat ƒ she’s no longer able to
look after herself zij is niet meer in staat
om voor zichzelf te zorgen ı bekwaam
ƒ he’s a very able student hij is een heel
bekwame student . are you able to take
me to the station? kun je me naar het
station brengen?

able-bodied bn sterk en gezond, lichamelijk
geschikt ƒ all able-bodied young men
had to enlist alle gezonde jonge mannen
moesten in dienst

ably bijw bekwaam, kundig, knap ƒ the
basketball team was very ably coached
het basketballteam werd erg knap getraind

abnormal bn abnormaal, afwijkend

ƒ abnormal behaviour abnormaal /
afwijkend gedrag . an abnormal heart
rate een onregelmatige hartslag

aboard bijw + vz aan boord (van) ƒ she was
aboard the Titanic when it sank ze was
aan boord van de Titanic toen die zonk . all
aboard! iedereen instappen!

abolish ww afschaffen, opheffen ƒ slavery
was abolished in 1863 de slavernij werd
in 1863 afgeschaft

abominable bn afschuwelijk ƒ what’s that
abominable smell? wat is dat voor een
afschuwelijke stank? . the Abominable
Snowman de verschrikkelijke sneeuwman

Aboriginal, ook: Aborigine zn Aboriginal
<oorspronkelijke bewoner van Australie«>

abort ww (vroegtijdig) afbreken ƒ the flight
was aborted due to bad weather de
vlucht werd afgebroken wegens slecht weer

abortion zn abortusƒ she wanted to have /
get an abortion ze wilde een abortus

about vz + bijw ı over ƒ what’s the film
about? waar gaat de film over? ı om ƒ it’s
about people, not numbers het gaat om
de mensen, niet om de getallen ı ongeveer
ƒ about two months ago ongeveer twee
maanden geleden . the volcano is about
to erupt de vulkaan staat op het punt uit te
barsten . I’m busy today: how / what
about Friday? ik heb het te druk vandaag;
wat dacht je van vrijdag? . inf tell me
about it! je hoeft mij niets te vertellen!
. I’ve had about enough! ik ben het zat!

about-face, ook: about-turn zn

ommezwaai ƒ he did / made an
about-face / an about-turn hij maakte een
totale ommezwaai

above vz bovenƒ they hid in a space above
the kitchen ze verstopten zich in een
ruimte boven de keuken ƒ he values
money above all else boven alles houdt hij
van geld / hij houdt vooral van geld

above board bn + bijw eerlijk, open(hartig)
abrasive | bn ı schurend, schuur- ƒ an

abrasive cleaner een schuurmiddel ı bits,
scherp ƒ she has an abrasive tongue ze
heeft een scherpe tong || zn schuurmiddel,
slijpmiddel

abreast bijw naast elkaar, zij aan zij ƒ the
hallway was so narrow that only two
people could stand abreast de gang was
zo smal dat er maar twee mensen naast
elkaar konden staan . he was struggling
to keep abreast with the rest hij had
moeite om de anderen bij te houden . they
haven’t kept abreast of modern
developments ze hebben de moderne
ontwikkelingen niet bijgehouden

9 a ^ abreast
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abroad bijw in / naar het buitenland ƒ she’s
abroad on business zij is in het buitenland
voor zaken ƒ are you going abroad for
the holidays? gaan jullie op vakantie naar
het buitenland?

abrupt bn plotseling ƒ the talks came to an
abrupt end de gesprekken eindigden
plotseling

absence zn afwezigheid ƒ during the
principal’s absence, please contact the
vice-principal neem bij afwezigheid van
de directeur graag contact op met de
plaatsvervangend directeur . absence
from school schoolverzuim

absent bn afwezig
absent-minded bn verstrooid, er niet bij
absolute bn ı absoluut, volstrekt ƒ this is

absolute nonsense! dit is volstrekte onzin!
ı onbeperkt ƒ he has absolute power hij
heeft onbeperkte macht ı volkomen,
volslagenƒ the news came as an absolute
shock het nieuws kwam als een volkomen /
volslagen schok

absolutely bijw ı absoluut, volstrekt ƒ it’s
absolutely impossible to work in this
heat het is absoluut / volstrekt onmogelijk
om in deze hitte te werken ı gegarandeerd
ƒ this is absolutely the cheapest one
available dit is gegarandeerd de
goedkoopste die er te krijgen is ı werkelijk,
zonder meer ƒ you can trust him
absolutely je kunt hem zonder meer
vertrouwen

absorb ww absorberen, opnemen ƒ use
paper towels to absorb the oil gebruik
papieren doekjes om de olie op te nemen

absorbing bn boeiend
abstract | bn abstract, theoretisch || zn

abstract kunstwerk ƒ she prefers realistic
paintings to abstracts ze vindt realistische
schilderijen mooier dan abstracte
kunstwerken

absurd bn absurd, belachelijk
abuse | zn ı misbruik, mishandelingƒ child

abuse kindermisbruik /
kindermishandeling . human rights
abuses schendingen van de mensenrechten
ı scheldwoorden ƒ he shouted abuse at
me hij schreeuwde scheldwoorden tegen
mij || ww ı misbruiken ƒ most of the
women had been sexually abused de
meeste vrouwen waren seksueel misbruikt
ı uitschelden, beledigen ƒ the umpire was
abused by the crowd de scheidsrechter
werd door het publiek uitgescholden

abysmal bn hopeloos, verschrikkelijk ƒ the
quality of his work is abysmal de
kwaliteit van zijn werk is hopeloos /

verschrikkelijk
academy zn academie
accelerator zn gaspedaal . they’re

catching up with us: put your foot on the
accelerator! ze halen ons in: je moet meer
gas geven!

accent zn ı accent ƒ a French accent een
Frans accent ı klemtoonƒ the accent is on
the second syllable de klemtoon ligt op de
tweede lettergreep

accept ww accepteren, aannemen,
aanvaarden ƒ they offered him the job
and he has accepted it ze boden hem de
baan aan en hij heeft hem aangenomen

acceptable bn acceptabel, aannemelijk
ƒ spitting is not socially acceptable
behaviour spugen wordt niet beschouwd
als sociaal acceptabel gedrag

access | zn toegang ƒ no access for
wheelchairs geen toegang voor rolstoelen
|| ww comp opvragen

accessible bn toegankelijk, bereikbaar ƒ the
island is only accessible by boat het
eiland is alleen per boot bereikbaar

accessory zn accessoire ƒ matching
accessories bijpassende accessoires

accident zn ı toeval ƒ I found the site by
pure accident ik heb de site helemaal bij
toeval / toevallig gevonden ı ongeluk ƒ a
road accident een verkeersongeluk ƒ she
dropped it by accident zij liet het per
ongeluk vallen ƒ accidents will happen
ongelukken gebeuren nu eenmaal

accidentally bijw per ongeluk ƒ the gun
went off accidentally het geweer ging per
ongeluk af

accident-prone bn gemakkelijk ongelukken
krijgend . Peter is accident-prone Peter is
een brokkenpiloot

accommodation zn onderdak, logies,
huisvesting

accompany ww vergezellen, begeleiden ƒ a
stiff neck accompanied by a headache
may mean meningitis een stijve nek
vergezeld van hoofdpijn kan een
hersenvliesontsteking betekenen ƒ I
accompanied her home ik begeleidde /
bracht haar naar huis

accomplice zn medeplichtige ƒ an
accomplice to / in a crime een
medeplichtige aan een misdaad

accomplish ww volbrengen, afmaken
ƒ mission accomplished! taak volbracht!
. he’s accomplished a lot since he
became coach hij heeft een hoop voor
elkaar gekregen sinds hij trainer werd

accord zn akkoord, overeenstemming ƒ the
government has reached an accord with

abroad ^ accord 10
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the rebels de regering heeft een akkoord
gesloten met de rebellen . she came here
of her own accord ze is hier uit haar eigen
vrije wil gekomen

according to vz volgens ƒ everything went
according to plan alles verliep volgens
plan

accordion zn accordeon
account | zn ı rekening ƒ an account with

a bank een rekening bij een bank ƒ buy
things on account dingen op rekening
kopen ƒ they’ll take into account that he
was sick when he did his exams ze zullen
er rekening mee houden dat hij ziek was
toen hij examen deed ı verslag ƒ an
account of the events een verslag van de
gebeurtenissen . by all accounts, there’s a
lot of crime in America er wordt beweerd
dat er in Amerika een hoop criminaliteit is
ı belang ƒ it’s of no account dat is van
geen belang . don’t go to any trouble on
my account je moet om mij geen moeite
doen || ww ˙ account for something iets
verklaren ƒ how do you account for this
accident? hoe verklaar je dit ongeluk?
ƒ that accounts for it dat verklaart de zaak
. all casualties have been accounted for
alle slachtoffers zijn gevonden

accountable bn ı verantwoordelijk ƒ they
hold him accountable for her death ze
houden hem verantwoordelijk voor haar
dood ı verklaarbaar

accountant zn boekhouder
accumulate ww ı verzamelen ƒ she’s

accumulated a fortune zij heeft een
fortuin vergaard ı zich ophopen ƒ a lot of
rubbish has accumulated on the beach
er heeft zich een hoop rommel opgehoopt
op het strand

accurate bn nauwkeurig
accusation zn beschuldiging, aanklacht

ƒ they’re making wild accusations about
his past ze komen met wilde
beschuldigingen tegen hem over zijn
verleden ƒ an accusation of murder een
aanklacht wegens moord

accuse ww beschuldigen, aanklagen ƒ he’s
been accused of murdering his wife hij
wordt ervan beschuldigd zijn vrouw te
hebben vermoord

ace zn ı speelkaart aas . he came within
an ace of death het scheelde niet veel of hij
was omgekomen . she holds all the aces
now ze heeft nu alle troeven in handen . he
had an ace up his sleeve hij had nog iets
achter de hand ı uitblinker ı bij tennis ace

ache | zn (voortdurende) pijn ƒ a dull ache
een doffe pijn || ww pijn doen ƒ my feet

ache mijn voeten doen pijn . she was
lonely and aching for love ze was
eenzaam en hunkerde naar liefde

achieve ww bereiken ƒ he’ll achieve his
goal hij zal zijn doel bereiken

acid | bn zuur ƒ acid rain zure regen . the
acid test de vuurpoef || zn zuur

acknowledge ww ı erkennen, bekennen
ƒ he acknowledged that it was his fault
hij erkende dat het zijn schuld was
ı beantwoorden <een groet> ƒ he
acknowledged the crowd’s cheers hij
beantwoordde de toejuichingen van het
publiek . please acknowledge receipt of
this letter de ontvangst van deze brief
graag bevestigen

acne zn acne, jeugdpuistjes
acoustic bn akoestisch ƒ an acoustic guitar

een akoestische gitaar
acquaintance zn persoon kennis ƒ friends

and acquaintances vrienden en kennissen
acquainted bn bekend, op de hoogte ƒ a lot

of people are not acquainted with
Islamic traditions veel mensen zijn niet
bekend met Islamitische tradities . we’re
not acquainted yet we kennen elkaar nog
niet

acquire ww krijgen, verwerven ƒ he has
acquired a reputation as a reckless
driver hij heeft de reputatie van roekeloze
chauffeur verworven

acre zn stuk grond van 4047 m2 acre
acrobat zn acrobaat
across bijw + vz ı tegenoverƒ she sat across

from us zij zat tegenover ons ı aan de
overkant ƒ the shop across the street de
winkel aan de overkant van de straat
ı over, overheen ƒ the bridge across the
river de brug over de rivier ƒ he jumped
over the ditch hij sprong over de sloot
(heen) ƒ she comes across as a bit
arrogant ze komt een beetje arrogant over
. I came across Peter when I was in Paris
ik heb Peter ontmoet toen ik in Paris was
ı in kruiswoordpuzzel horizontaal

act | zn ı handeling, daad ƒ an act of war
een oorlogshandeling . he was caught in
the act hij werd op heterdaad betrapt
ı bedrijf ƒ act 2, scene 3 tweede bedrijf,
derde toneel ı nummer, act <van artiest>
. she’s a hard act to follow het zal
moeilijk zijn om haar te evenaren . you’d
better get your act together je moet
zorgen dat je je zaken op orde krijgt
. ignore him: he’s just putting on an act
niets van aantrekken: hij stelt zich aan
|| ww ı acteren, toneelspelen ƒ Pierce acts
the part of James Bond Pierce speelt de rol

11 according to ^ act
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van James Bond . stop acting the fool! je
moet ophouden de idioot uit te hangen!
. just act your age! doe niet zo
kinderachtig! ı doen, handelen ƒ we have
to act quickly we moeten snel handelen
˙ act as something optreden / fungeren
als iets ƒ he acts as her agent hij treedt op
als haar zaakwaarnemer . coffee acts as a
stimulant koffie werkt stimulerend ˙ act
for somebody optreden namens iemand
ƒ we act for clients of all kinds we treden
op namens allerlei clienten ˙ act
something out iets uitbeelden ƒ the class
is going to act out the situation de klas
gaat de situatie uitbeelden . he’s just
acting out his anger hij blaast alleen
maar stoom af ˙ act up lastig zijn ƒ the
children are acting up tonight de
kinderen zijn lastig vanavond . the car is
acting up lately de auto vertoont kuren de
laatste tijd

acting | bn fungerend, waarnemend,
tijdelijk (aangesteld) ƒ the acting head of
the department het waarnemend hoofd
van de afdeling || zn acteren,
toneelspel(en)

action zn ı actie ƒ it’s time to take action!
het is tijd om actie te ondernemen!
ı werking ƒ the law was put into action
last week de wet trad vorige week in
werking . actions speak louder than
words geen woorden maar daden

active bn actief ƒ my grandparents try to
keep active mijn grootouders proberen
actief te blijven ƒ she leads an active life
ze leidt een actief / druk leven

activity zn activiteit ƒ outdoor activities
activiteiten in de open lucht

actor zn acteur
actress zn actrice
actual bn werkelijk, feitelijk, eigenlijk ƒ in

actual fact eigenlijk, in werkelijkheid . the
actual size de ware grootte

actually bijw feitelijk, in feite, eigenlijk
ƒ actually, there were nine, not six
robbers in feite waren er negen, niet zes
rovers ƒ I quite liked her, actually
eigenlijk vond ik haar best aardig

acute bn acuut, hevig, nijpend ƒ there’s an
acute shortage of food er is een acuut /
nijpend tekort aan voedsel ƒ she’s in acute
danger ze loopt acuut gevaar . an acute
angle een scherpe hoek

ad zn inf advertentie
AD afk . the year 2002 AD het jaar 2002 na

Christus / n. Chr.
adapt ww ı aanpassenƒ adapt the amount

of chilli powder to your own taste pas de

hoeveelheid chilipoeder aan uw eigen
smaak aan ı bewerken ƒ the novel has
been adapted for film de roman is
bewerkt tot een film ı zich aanpassen ƒ we
quickly adapted to our new
environment we pasten ons snel aan onze
nieuwe omgeving aan

add ww toevoegen ƒ add the water slowly
voeg langzaam het water toe ˙ add
something to something iets optellen bij
iets; iets toevoegen aan iets ƒ add six to
four tel zes bij vier op ƒ add a little salt
and pepper to the sauce voeg een beetje
peper en zout aan de saus toe ˙ add up
kloppen ƒ this doesn’t add up dit klopt
niet ˙ add something up iets optellen
ƒ you should add these numbers up je
moet deze getallen bij elkaar optellen ˙ add
up to something iets betekenen ƒ small
mistakes could add up to large losses
kleine foutjes kunnen grote verliezen
betekenen . the music is great but the
lyrics don’t add up to much de muziek is
fantastisch, maar de tekst stelt niet veel
voor

addict zn verslaafde ƒ a drug addict een
drugsverslaafde

addicted bn verslaafd ƒ I’m hopelessly
addicted to chocolate ik ben hopeloos
verslaafd aan chocolade

addiction zn verslaving
addition zn ı toevoeging ƒ basil makes an

interesting addition to tomato salads
basilicum is interessant als toevoeging bij
tomatensalades ı optelling, optelsom . in
addition to his other activities, he’s
writing a book naast zijn andere
activiteiten schrijft hij ook een boek

additional bn toegevoegd, extraƒ there will
be an additional charge for cleaning er
worden extra kosten in rekening gebracht
voor het schoonmaken

additive zn toevoeging ƒ artificial
additives kunstmatige toevoegingen

address | zn adres ƒ my address is 69
Abbey Road mijn adres is Abbey Road 69
|| ww ı aanspreken ƒ make sure you
address him politely zorg ervoor dat je
hem beleefd aanspreekt ı adresseren ƒ the
letter was addressed to my father de brief
was aan mijn vader geadresseerd
ı aanpakken <een probleem>

adequate bn geschikt ƒ the old gym isn’t
adequate for our purposes de oude
gymzaal is niet geschikt voor onze
doeleinden

adhesive bn plakkend, klevend ƒ adhesive
tape plakband

acting ^ adhesive 12
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adjacent bn ı aangrenzend, aanliggend
. their house is adjacent to the library
hun huis staat naast de bibliotheek
ı nabijgelegen ƒ an adjacent town een
nabijgelegen stad

adjective zn bijvoeglijk naamwoord
adjourn ww ı uitstellen, verdagen ƒ the

trial has been adjourned until Monday
de rechtszitting is verdaagd tot maandag
ı op reces gaan, uiteengaan ƒ parliament
will adjourn next week het parlement
gaat volgende week op reces

adjust ww ı regelen ƒ this knob is used to
adjust the volume deze knop regelt het
geluid ı aanpassen ƒ we have to adjust
our plans we moeten onze plannen
aanpassen ı zich aanpassen ƒ your eyes
may have to adjust to the dark je ogen
moeten zich misschien aanpassen aan het
donker, je ogen moeten misschien even aan
het donker wennen

administration zn ı administratie, beheer
ı regering ƒ the Bush administration de
regering van president Bush

admiral zn admiraal
admiration zn bewondering
admire ww bewonderen ƒ I admire your

determination ik bewonder jouw
vastberadenheid

admission zn ı toegang, toelating ƒ the
admission fee de toegangsprijs
ƒ admission to a course toelating tot een
cursus ı bekentenis ƒ an admission of
guilt een schuldbekentenis

admit ww ı erkennen, toegeven ƒ I must
admit I had my doubts ik moet toegeven /
erkennen dat ik mijn twijfels had . he
admitted defeat hij gaf zich gewonnen
ı binnenlaten ƒ she was admitted to the
palace zij werd binnengelaten in het paleis

admittedly bijw ı inderdaad ƒ admittedly,
I should have been more careful ik had
inderdaad voorzichtiger moeten zijn
ı weliswaar ƒ admittedly, this route is
shorter, but... deze route is weliswaar
korter, maar...

adolescent zn puber, jongere
adopt ww ı adopteren ƒ Tim was adopted

when he was five Tim werd geadopteerd
toen hij vijf was ı overnemen ƒ they’re
going to adopt our method ze gaan onze
methode overnemen

adoption zn adoptie ƒ she was put up for
adoption when she was two ze werd voor
adoptie afgestaan toen ze twee was

adorable bn schattig
adore ww ı dol zijn op ƒ she adores

chocolate zij is dol op chocolade

ı aanbiddenƒ she adored her children zij
aanbad haar kinderen

adorn ww (ver)sieren, verfraaienƒ the dress
is adorned with embroidery de jurk is
versierd / verfraaid met borduurwerk

adult | zn volwassene ƒ only adults are
allowed to drive a car alleen volwassenen
mogen een auto besturen || bn volwassen
ƒ he has spent most of his adult life
teaching het grootste deel van zijn
volwassen leven was hij leraar . an adult
film een pornofilm

adultery zn overspel ƒ she had commit
adultery ze had overspel gepleegd

advance | zn vooruitgang ƒ technological
advances vooruitgang in de technologie
. make sure you book in advance zorg
dat je vooraf reserveert || ww

ı voorschieten ƒ can you advance me
enough money to buy a car? kun je me
genoeg voorschieten om een auto te kopen?
ı vooruitgaan ƒ medical technology is
advancing at a rapid rate de medische
technologie gaat met grote snelheid vooruit
ı oprukkenƒ the army has advanced into
Baghdad het leger is opgerukt tot in
Bagdad

advanced bn ı (ver)gevorderd ƒ our plans
are at an advanced stage onze plannen
zijn in een vergevorderd stadium ı voor
gevorderden <v. leerboek &> ƒ an
advanced level exam een examen voor
gevorderden ı progressief, geavanceerd <v.
ideee«n>

advantage zn voordeel ƒ the situation was
to my advantage de situatie was in mijn
voordeel . he has an unfair advantage hij
heeft een oneerlijke voorsprong . she took
advantage of the situation zij maakte
gebruik / misbruik van de situatie

adventure zn avontuur ƒ the trip to New
York was quite an adventure de reis naar
New York was een heel avontuur

adverb zn bijwoord
advert zn inf advertentie
advertise ww ı adverteren ƒ new

businesses need to advertise nieuwe
ondernemingen moeten adverteren ı een
advertentie plaatsen ƒ we’re going to
advertise for a new cleaner we gaan een
advertentie plaatsen voor een nieuwe
schoonmaker

advertisement zn advertentie
advice zn raad, advies ƒ I promised to take

his advice ik beloofde zijn advies / raad op
te volgen ƒ can I give you a word of
advice? mag ik je een goede raad geven?

advisable bn raadzaam, verstandig

13 adjacent ^ advisable
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advise ww raad geven, aanraden ƒ she
advised him not to go there ze raadde
hem aan / ze gaf hem de raad om daar niet
heen te gaan . the government advises
against travel to Afghanistan de regering
raadt het reizen naar Afghanistan af

adviser zn adviseur ƒ adviser to the
president adviseur van de president

advisory bn adviserend
aerial | bn lucht- || zn rtv antenne
aerobics zn aerobic(s) ƒ she does aerobics

on Thursdays donderdags doet ze aan
aerobics

aeroplane zn vliegtuig
affair zn ı zaak ƒ mind your own affairs!

bemoei je met je eigen zaken! ı verhouding
ƒ she’s having an affair with him ze heeft
een verhouding met hem

affect ww (nadelig) be|«nvloeden, aantasten
ƒ the trees have already been severely
affected by the disease de bomen zijn al
zwaar aangetast door de ziekte . smoking
affects your health roken is slecht voor je
gezondheid

affected bn ı aangedaan, geroerd,
gee«motioneerd ƒ she looked very affected
by the news ze leek erg aangedaan /
gee«motioneerd te zijn door het nieuws
ı geaffecteerd, gemaakt ƒ her manners
are very affected haar maniertjes zijn erg
geaffecteerd / gemaakt ı getroffen ƒ the
affected area het getroffen gebied

affection zn genegenheid, liefdeƒ what can
I do to win his affection? wat kan ik doen
om zijn liefde / genegenheid te winnen?

affectionate bn aanhankelijk ƒ puppies
are very affectionate jonge hondjes zijn
erg aanhankelijk

affidavit zn bee«digde verklaring
affiliation zn band, connectie ƒ the group

has affiliations with the rebels de groep
heeft banden / connecties met de rebellen

affirm ww bevestigen ƒ studies have
affirmed that lung cancer is increasing
onderzoek heeft bevestigd dat longkanker
aan het toenemen is

affix ww vasthechten, toevoegen . affix the
sticker to the back of your driver’s
licence plak de sticker achter op uw
rijbewijs

affluent bn rijk ƒ affluent countries rijke
landen . the affluent society de
welvaartsstaat

afford ww ı geld hebben voor ƒ my dad
can’t afford a new car mijn vader heeft
geen geld voor een nieuwe auto ı zich
veroorloven ƒ we can’t afford to make
another mistake we kunnen ons niet nog

een fout veroorloven
afraid bn bang ƒ I’m afraid you’ll have to

move your bike ik ben bang dat je je fiets
moet verplaatsen ƒ she’s afraid of the
dark zij is bang voor het donker

afresh bijw opnieuwƒ your assignment is a
mess: you’ll just have to start afresh je
opdracht is een puinhoop: je moet gewoon
opnieuw beginnen

Africa zn Afrika
African bn Afrikaans
after vz + bijw ı achter ƒ he slammed the

door after him hij gooide de deur achter
zich dicht ı achterna ƒ he followed after
me hij kwam mij achterna, hij kwam
achter mij aan ı naar ƒ I’m named after
my grandmother ik ben naar mijn
grootmoeder vernoemd ı na, daarna,
nadat ƒ it’s one minute after midnight
het is een minuut na middernacht ƒ the
day after you came de dag nadat je
gekomen was . I’m after a pair of jeans ik
ben op zoek naar een spijkerbroek . Mum’s
sick of cleaning up after my brother mijn
moeder heeft er genoeg van om mijn
broertjes rommel op te ruimen . it wasn’t
him after all hij was het toch niet . after
all, what do I have to lose? per slot van
rekening, wat heb ik te verliezen?

aftermath zn nasleep, gevolgen
afternoon zn namiddag . we have this

afternoon off we hebben vanmiddag vrij
afters zn [mv ] inf toetje ƒ what’s for

afters? wat hebben we als toetje?
afterthought zn later invallende gedachte
afterwards bijw naderhand, daarna
again bijw ı weer, opnieuw ƒ again and

again telkens weer ƒ we have to start all
over again we moeten helemaal opnieuw
beginnen ı nogmaals ƒ thanks again for
the delicious meal nogmaals bedankt
voor de heerlijke maaltijd

against vz tegen(over)ƒ a race against time
een race tegen de klok ƒ the Labour party
voted against de Labourpartij stemde
tegen

age | zn ı leeftijd ƒ at what age can you
join the police force? op welke leeftijd
kun je bij de politie? . you can’t drive if
you’re under age je mag niet autorijden
als je minderjarig bent ı tijdperk, eeuw
ƒ the Middle Ages de middeleeuwen || ww

ı oud worden, verouderen ƒ Grandma is
starting to age a bit now oma begint nu
een beetje oud te worden ı oud(er) maken
ƒ his war experiences had aged him a lot
zijn oorlogservaringen hadden hem veel
ouder gemaakt
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age bracket, ook: age group zn

leeftijdsgroep
agency zn bureau, dienst, instelling ƒ a

travel agency een reisbureau ƒ an
intelligence agency een
inlichtingendienst

agent zn agent ƒ a secret agent een geheim
agent . a cleaning agent een
schoonmaakmiddel

age-old bn eeuwenoud
aggravate ww ı verergeren ı inf ergeren

ƒ stop aggravating me! hou op me te
ergeren!

aggression zn agressie
aggressive bn agressief ƒ he reacts in such

an aggressive way hij reageert zo agressief
aghast bn ontzet, verbijsterd ƒ she looked

aghast at me ze keek me verbijsterd /
ontzet aan ƒ they are aghast at the
election results ze zijn verbijsterd door de
verkiezingsuitslag

agile bn soepel, vlug en lenig ƒ an agile
body een soepel lichaam ƒ as agile as a
monkey zo vlug en lenig als een aap . he
has an agile mind hij is vlug van begrip

agitate ww ı bewegen, schudden ƒ agitate
the contents well before use voor gebruik
goed schudden ı in beroering brengen,
opschudding veroorzakenƒ the report has
agitated the government het rapport
heeft opschudding veroorzaakt bij de
regering ı ageren, actie voeren ƒ the
protesters are agitating against the
death penalty de demonstranten voeren
actie tegen de doodstraf

agitated bn opgewonden, verontrust,
zenuwachtig

ago bijw geleden ƒ he left a year ago hij is
een jaar geleden vertrokken . as long ago
as 1880 al in 1880

agony zn (ondraaglijke) pijn ƒ she was
screaming in agony zij schreeuwde van de
pijn

agree ww ı akkoord gaan, het eens zijnƒ do
you agree? ben je het ermee eens?
ı afspreken ƒ agreed! afgesproken! ƒ they
agreed to meet a week later zij spraken af
elkaar een week later te zien ˙ agree on
something het eens zijn over iets ƒ we
agreed on what to do we waren het eens
over wat er gedaan moest worden ˙ agree
with something ergens voor zijnƒ I don’t
agree with hunting ik ben tegen de jacht
˙ agree with somebody het eens zijn met
iemand ƒ I agree with Sarah ik ben het
met Sarah eens . Indian food doesn’t
agree with me ik kan niet tegen Indisch
eten

agreeable bn ı plezierig, prettig ƒ we had
quite an agreeable time we hebben een
heel plezierige tijd gehad ı bereidƒ are you
agreeable to seeing them at 4? bent u
bereid hen om 4 uur te ontmoeten?
ı acceptabel

agreement zn ı overeenstemming ƒ we
hope to reach agreement soon we hopen
binnenkort overeenstemming te bereiken
. are you in agreement with this plan?
ben je het eens met dit plan? ı contract
ƒ they’ve asked me to sign an agreement
ze hebben me gevraagd een contract te
tekenen

agriculture zn landbouw
ahead bijw ı vo¤o¤r ƒ our team was ahead

by three points ons team lag drie punten
voor ƒ we’re ahead of schedule we liggen
vo¤o¤r op ons schema ı vooruit . drive
straight ahead rij rechtdoor

aid | zn ı hulp ƒ I went to her aid ik schoot
haar te hulp . first aid EHBO . inf what’s
all this shouting in aid of? waar is al dat
geschreeuw voor? ı helper, assistent
ı hulpmiddel ƒ visual aids visuele
hulpmiddelen . a hearing aid een
gehoorapparaat . a memory aid een
ezelsbruggetje || ww helpen ƒ she aided
him in his work zij hielp hem met zijn
werk

ailment zn ziekte, kwaal
aim | zn ı bedoeling ƒ our aim is to reach

the top onze bedoeling is om de top te
bereiken ı het richten, het mikken . he
tried to shoot the wolf but his aim wasn’t
accurate enough hij probeerde de wolf te
schieten, maar hij mikte niet goed genoeg
|| ww ˙ aim something at somebody
iets richten op iemandƒ he aimed the gun
at the president hij richtte het pistool op
de presidentƒ the advertisement is aimed
at young people de advertentie is gericht
op jongeren ˙ aim at / for something
mikken op iets; streven naar iets ƒ aim at /
for the middle of the target mik op het
midden van de schietschijfƒ she aimed for
a gold medal but got silver ze streefde
naar / ging voor een gouden medaille maar
kreeg zilver

ain’t straatt am samentr am / is / are /
has / have not ben niet / geen, bent niet /
geen, is niet / geen, zijn niet / geen, heb
niet / geen, hebt niet / geen, heeft niet /
geen, hebben niet / geen ƒ you ain’t a
friend of mine jij bent geen vriend van mij
ƒ she ain’t pretty ze is niet knap ƒ I ain’t
got no money ik heb geen geld U have
U be

15 age bracket ^ ain’t
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air | zn lucht ƒ fresh air frisse lucht . our
plans are still up in the air onze plannen
staan nog niet vast . Helen’s in love and
she’s walking on air Helen is verliefd en ze
is in de zevende hemel . it’s nearly
Christmas and there’s an air of secrecy in
the house het is bijna kerst en er hangt een
waas van geheimzinnigheid in het huis
|| ww luchten ƒ you should air the
bedclothes je moet het beddengoed
luchten . he likes airing his knowledge
of cars hij mag graag zijn kennis van
auto’s etaleren

air bag zn airbag, luchtkussen
aircraft zn vliegtuig
air force zn luchtmacht
airlift | zn luchtbrug || ww per luchtbrug

vervoeren
airline zn luchtvaartmaatschappij
airmail zn luchtpost ƒ I sent her a letter by

airmail ik heb haar per luchtpost een brief
gestuurd

airplane am zn vliegtuig
airport zn luchthaven, vliegveld
air raid zn luchtaanval . an air raid

warning luchtalarm
airsick bn luchtziek
airway zn ı luchtroute <van een vliegtuig>

ı luchtweg <van longen>
aisle zn ı zijbeuk <van een kerk> ı gangpad
<tussen banken &> . walk down the aisle
trouwen

ajar bijw op een kier, half open
alarm | zn ı alarm(signaal) ƒ sound the

alarm alarm slaan ı paniek ƒ there is no
cause for alarm er is geen reden tot paniek
|| ww alarmeren

alarming bn verontrustend
alas tsw helaas
alcohol zn alcohol ƒ he’s addicted to

alcohol hij is verslaafd aan alcohol
alcoholic | bn alcoholhoudend, alcoholisch

|| zn alcoholist
ale zn bier
alert | bn waakzaam, op zijn hoede ƒ we’ve

got to keep alert we moeten op onze hoede
blijven || zn alarm . the army is on full
alert het leger is in hoogste staat van
paraatheid ||| ww alarmeren,
waarschuwen ƒ police have alerted the
public that pickpockets are active de
politie heeft het publiek gewaarschuwd dat
er zakkenrollers actief zijn

alien | bn ı vreemd ƒ Dutch culture is alien
to many foreigners de Nederlandse
cultuur is vreemd voor veel buitenlanders
ı buitenlands, niet inheems ƒ an alien
culture een buitenlandse cultuur

ı buitenaards ƒ an alien spacecraft een
buitenaards ruimteschip || zn

ı vreemdeling ı buitenlander ı buitenaards
wezen

alienate ww vervreemden ƒ the Labour
Party has alienated the workers de
Labour partij heeft de arbeiders van zich
vervreemd

alight bn ı aangestoken, in brand ƒ the
house next to the factory also caught
alight het huis naast de fabriek vloog ook
in brand ı schitterend . their eyes were
alight with excitement hun ogen
schitterden van opwinding

align ww ı op e¤e¤n lijn plaatsen, opstellen,
<wiel> uitlijnen ƒ align the top edges
before screwing the parts together breng
de bovenkanten op een lijn alvorens de
twee delen vast te schroeven ı zich
aansluiten ƒ the rebels have aligned
themselves with the army de rebellen
hebben zich bij het leger aangesloten

alike bijw + bn gelijk, hetzelfde ƒ we treat
everyone alike we behandelen iedereen
gelijk ƒ twins often think alike and even
dress alike tweelingen denken vaak
hetzelfde en dragen zelfs dezelfde kleren
. the two boys are very much alike de
twee jongens lijken sprekend op elkaar

alive bijw levend, in leven ƒ if he’s still
alive, he must be at least 90 als hij nog
leeft / nog in leven is, moet hij minstens 90
zijn . when she saw him he was alive and
kicking toen ze hem zag was hij
springlevend . the meat was alive with
maggots het vlees krioelde van de maden

all | vnw ı alle(n), allemaal ƒ they all left ze
zijn allemaal weg gegaan ı alles ƒ all you
could wish for alles wat je je maar wenst
ı het enige ƒ health is all that matters
gezondheid is het enige dat telt ı geheel,
al(le)ƒ all the world de hele wereld . all in
all, your results are quite good over het
geheel genomen zijn je resultaten goed
. the lesson was so boring it was all I
could do to stay awake de les was zo saai
dat ik maar met moeite wakker kon blijven
. it’s starting to snow: that’s all we need!
het begint te sneeuwen, dat kan er ook nog
wel bij! || bijw helemaal ƒ I’m all for it ik
ben er helemaal voor . all at once she
stopped opeens stopte ze . the party was
all but finished when I arrived het feestje
was vrijwel afgelopen toen ik kwam . the
Christmas sales have started and it’s all
go in town de kerstverkoop is begonnen en
het is een drukte van belang in de stad
. Mum knew about it all along ma wist

air ^ all 16

ai
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