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XXII

Verklaring
trefwoord dat onder twee gelijkwaardige vormen voorkomt
afkorting woordsoort
meervoudsvormen
vertaling

sÓ–Ó, sÚ–Ó zn.v. |mv. ÊUÓ–Ú√Ô /ÊuÔ–Ô| kin

trefwoord
afkorting woordsoort
(minder voorkomende alternatieve vorm van trefwoord)
betekenisnummer
[betekenisdiscriminator]
hoofdvertaling
vertalingssynoniemen

«–Î≈ bijw. (Ê–Ó≈) 1 [wU²U
] Ð] derhalve, dus, dientengevolge,
bijgevolg, dan; Ê–Ó≈ q
Ú Ô zeg dan iets! 2 [«cÓNÏ ] vandaar,
daarom, derhalve, zodoende 3 [·
Ó ] wel dan, welnu

trefwoord
nummering betekenisgroepen
specifieke vorm waarin het trefwoord in deze betekenisgroep voorkomt
afkorting woordsoort
betekenisnummer
[betekenisdiscriminator]
<vertaling als omschrijving>

ÿuHÔ×ÚÓ

I

Uþu
Ó HÔ×ÚÓ zn.mv. 1 [qLÓłÔ] <uit het hoofd

geleerde formules/spreuken>, <van buiten geleerde
formules/spreuken> 2 [nOýÚ—√Ó] archieven
II bn. 1 [VK]FÓÔ] ingeblikt, in blik, in conserven,
conserven-; ÿuHÔ×
Ú LÓÚ«

pLÓ%«
] ingeblikte vis, vis in blik
2 [‚uIÔ×
Ô ] voorbehouden; WÏþu
Ó HÔ×ÚÓ ‚u
 IÔ×Ô«Ú q^*Ô alle
rechten voorbehouden
Arabische uitdrukking met vertaling

XXIII

trefwoord
afkorting woordsoort
afwijkende verbuigingsvormen (mannelijk enkelvoud)
afwijkende vorm vrouwelijk enkelvoud
meervoudsvorm
vrouwelijke meervoudsvorm

Ë–Ô zn. |acc. «–Ó, gen. Í–; v. «–Ó; mv. ËËÔ–Ó v. «ËÓ–Ó|
1 [VŠU
 0
Ó ] eigenaar, bezitter 2 …

(theoretische vorm van het trefwoord volgens de Arabische grammatica)
trefwoord
(opmerkingen over schrijfwijze/gebruik van het trefwoord)
afkorting woordsoort
meervoudsvorm
(uÐ√) »√Ô (in genitiefconstructie uÐÔ√Ô ) zn. |mv. ¡UÐ¬
Ó | 1 […dÓÝÚôÔ]
vader, huisvader, pa; …

trefwoord
nummering betekenisgroepen
afkorting woordsoort
meervoudsvormen (van verzamelnaam)
betekenisnummer
[betekenisdiscriminator]
eenheidsnaam
meervoud van eenheidsnaam

—cÚÐÓ I zn.verz. |mv. —«cÓÐ/—ËcÔÐÔ| 1 [V
Ò ŠÓ] (ehn. …Ó—cÚÐÓ mv. «Ó—cÓÐÓ)
zaden, zaad 2 […«uÓ½Ó] (ehn. …Ó—c
Ú ÐÓ/…Ó—cÚÐ) pitten, stenen (v.
fruit)
II zn. het zaaien

XXIV

(theoretische vorm van het trefwoord volgens de Arabische grammatica)
trefwoord
afkorting woordsoort
karakteristieke klinker voor de vervoeging in de tegenwoordige tijd
symbool voor uitdrukkingen, die niet bij een gegeven vertaling horen
Arabische uitdrukking
(discriminator bij vertalingen van een uitdrukking)
vertaling van uitdrukking
(ËcŠ) «c
Ó ŠÓ ov.ww. |u| # ÁËÔcÔÓŠ

«cÓŠÓ (bÓK]Ó) imiteren, (ÈbÓ²ÓÚ«

Î ¦Ó) navolgen, iemands voorbeeld volgen
ôU

trefwoord
afkorting woordsoort
karakteristieke klinker voor de vervoeging in de tegenwoordige tijd
volledige vorm tegenwoordige tijd (3e persoon m. e.v.)
volledige vorm verleden tijd (1e persoon e.v.)
betekenisnummer
[betekenisdiscriminator]
hoofdvertaling
vertalingssynoniem
(bijkomende informatie)

œ]ËÓ ov.ww. |a œ^uÓ¹Ó; 1vt. Ô ÚœœËÓ| 1 [V
] ŠÓ√Ô ] graag hebben, graag
willen, houden van 2 [V
Ó ž—Ó] wensen, willen (dat Ê√
Ò )

begin van nieuwe Arabische wortel
trefwoord
nummer van afgeleide vorm van werkwoord
nummer betekenisgroep
afkorting woordsoort
betekenisnummer
(onderwerp van werkwoord)
vertaling

· ÓdLÓŁÚ√ÓÓ IV I onov.ww. 1 (d−
Ó ýÓ boom) vruchten dragen
II ov.ww. 1 [vðÓ«Ó] opleveren, opbrengen; U¾ÎÚ ý
ÓO

ÓdLÓŁÚÓ√ het

leverde iets op 2 [l
Ó ÓËÚ√Ó] als resultaat hebben, teweeg-

Ú √Ó] leiden tot, resulteren in
brengen 3 sŽ [dÓHÓÝ
vast voorzetsel voor deze betekenis
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»
·»
 voorz. 1 met; rÓÐ waarmee; rÌKÓIÓÐ V
Ó ²ÓÓ met een pen

Ì ÝÓQÔ Ð met grote spijt 2 aan; h
n
Ï ÚýÓ
 Ó UÚ³Ð er is iemand aan de deur; »
»U
 wÒMžÓ rijk aan 3 van;
» UMOÎFÓ Ú² Ô gebruikmakend van; ÈuÓÓ Ú² LÔÚ« «cÓNÏ Ð van dit
niveau 4 op; s
] Ð «–UÓÓ wat ligt er op het bord?;
 ×ÚBU
V²ÓJÚLÓUÚÐ op het bureau, op de bureautafel; sÚ bÚÔQÐ op
bevel van 5 in; WM¹
Ó bLÓUÚÐ in de stad 6 door, door middel
van, door toedoen van; r
Ó Ð door middel waarvan?;
ÞU
d ÓLÓUÚÐ ·uHÔ×ÚÓ omgeven door gevaren 7 onder; WÝU
Ó zÓdÐ
onder voorzitterschap van 8 bij; tKU
Ò Ð –u
Ô ŽÔ√Ô ik zoek
bescherming bij God 9 wegens; » W½«
Ó œÓ≈ veroordeling
wegens 10 te; ÊU
 JÓLÓUÚÐ Y
Ó ³Ó hij bleef ter plaatse 11 over,
schrijven; b¹
Ì býÓ

betreffende, aangaande, met betrekking tot, voor, naar

‰ÌË]Ô QÐ ‰Ë]√Ô één voor één # öÓÐ zonder, bij
qÌLÓŽÓ öÓÐ bÓFÓ@Ó zonder
werk zitten; Ì‘ËÔ @Ôd …dÓA
Ó FÓÐ rKÓIÓ«Ú de pen kost tien piaster;
Ê]Ô√ ULÓÐ aangezien, daar, omdat, gezien het feit dat; ULÓÐ
tOF inbegrepen
· ¡UÓÐ zn.v. <naam van de letter »>
· ÐUÓUÐÓ zn. |mv. «uÓÐUÓÐÓ| 1 […dÓÝÚ_Ô ] papa 2 [WÓ OMJÓ] paus (ook de
aanleiding van;

ontbreken van, niet vergezeld van;

· ÊË—UÔÐÓ zn. |mv. «| baron;  «Ó—b=
Ó LÔÚ«

U½ËÓ—UÔÐÓ drug-

baronnen

· f¹
Ô —UÐÓ zn. Parijs
· “UÐÓ zn. |mv. Ê«eOÓÐ| valk
· —«“UÓÐÓ zn. bazaar
· ”ÚQÐÓ zn. sterkte, kracht; UNÓÝÔÚ ÓQÐ vAÓ
Ú ¹Ô haar kracht wordt
geducht #

”Ú ÐÓQ ôÓ (het is) in orde!, daar is niets op

tegen!, het heeft geen belang!, het maakt niets uit!,
geen probleem;

tÐ ”Ú ÓQÐ ôÓ aanzienlijk, niet onaardig;

UNÓÐ ”Ú ÐÓQ Óô WO]L=Ó een aanzienlijke hoeveelheid
”RÚÐÔ zn. |mv. ”RÔÐÚ√Ô | ellende, lijden, nood, armoede; ‘U
Ó ŽÓ
Ì RÚÔÐ wF tÔðUÓOÓŠÓ hij bracht zijn leven in ellende door; UÝÎRÚÐÔ
”
Ó Ó (verwensing) moge de ellende uw deel worden!
p
Óf¾ÚÐ ov.ww. 1 [oKÚÔ] wat een slecht; qłÔd«
] f
Ó ¾ÚÐ wat een
slechte man!; X
Ó KÚFÓÓF UÓ f
Ó ¾ÚÐ je hebt slecht gehandeld
2 [WIÓKÚ
 ] wat een lelijk; WLÓKJÓ«Ú p
Ó Ú ðK f
Ó ¾ÚÐ wat is dat voor
een lelijk woord!

fO¾ÐÓ bn. ongelukkig, ellendig, beroerd, erbarmelijk,
beklagenswaardig

fzUÐÓ I zn. |mv. ÊË| ongelukkige

titel van de paus en patriarch van de Koptische

II bn. ongelukkig, ellendig, beroerd, erbarmelijk,

orthodoxe kerk)

beklagenswaardig

ÒÍuÐUÓÐÓ bn. pauselijk
· ýU
ÓU ÐÓ zn. |mv. «uÓýU
Ó ÐÓ| pasja
· —uÐUÔÐÓ zn. |mv. dOÔÐ«uÓÐÓ| motor (Lba.)
· ’UÐÓ zn. |mv. «| bus, autobus
· ÊU−
Ó Ú –U½ÐÓ zn.verz. (ehn. … mv. «) aubergines, eierplanten, · ÊuÞU
Ô ÓÐ zn. beton
melanzaanappels
wÒ½uÞU
Ô ÐÓ bn. betonnen
· …—ÓRÚÐÔ zn. |mv. —RÓÐÔ| centrum, middelpunt, haard
· ÊU²Ó%
Ú UÐÓ, ÊU²Ó%ÚUÓ '«Ú³ zn. Pakistan
d¾ÚÐ zn. |mv. —UÐ¬Ó/—U¾ÓÐ| 1 [sOÚŽÓ] bron, put 2 […dÓHÚŠÔ] waterput; · uUÔÐÓ zn. |mv. «uÓUÓÐÓ| pakje; …ÌbÓÚ ÔÐ“ uUÔÐÓ een pakje boter
¡UÌÓ d¾ÚÐ waterput 3 [‰ËdÔ²Ú³] oliebron, olieput; ‰Ë
Ì dÔÚ ²Ð —UÐ¬Ó
·w
Ò JO
  'UÚ²ÐÓ zn. Baltisch
petroleumputten; j
Ì HÚÓ½ —UÐ¬Ó petroleumputten
· ÊUIÓ'UÚÓ '«Ú³, ÊUIÓKÚÓ '«Ú³ zn. de Balkan (gebergte en schiereiland)
· Í«uÓž«
Ú —UÓÐÓ zn. Paraguay
· Êu'UÔÐÓ zn. |mv. U½uÓUÔÐÓ| ballon
· œË—UÔÐÓ zn. buskruit
· tO'UÐÓ zn. ballet
·w
Ò Ë
 —UÔÐÓ bn. barok
· WÓ -UÚOÐÓ zn. okra (groente)
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· …—Ë
Ó bÔ½UÓÐÓ zn.verz. (Lba.) tomaten
· -«ÓU—u
Ó ½UÔÐÓ zn. panorama
· ÍU
Ú ÐÓ zn. 1 [q¼U
 ŽÓ] bei, <voormalig heerser over Tunis>
2 [w
Ò FdÓýÓ] (na eigennaam) <eretitel voor de familieleden
van de bei van Tunesië>

· X¹UÚÐÓ zn. byte
· d³ÚÐÓ zn. |mv. —u³ÔÐÔ| tijger
· ¡UÔGÓ³ÚÐÓ, ¡UÔGÓ³]ÐÓ zn. |mv. «ËUÓGÓ³ÚÐÓ| papegaai
·X
] ÐÓ onov.ww. |u| een definitief oordeel vellen, beslissen, een beslissing nemen (over wF)

Ò ÐÓ zn. 1 [—«dÓ@Ó] beslissing, het nemen van een beslissing
X
2 [r²ÚŠ
Ó ] definitief oordeel
W²]ÐÓ zn. # WÓ²]Ó «Ú³ (met negatie) helemaal niet, totaal niet
· Ód²ÓÐÓ ov.ww. |u| amputeren, afzetten
d²ÚÐÓ zn. het amputeren, het afzetten, amputatie
—U²]ÐÓ bn. scherp, snijdend, scherpsnijdend; —U] Ó²Ð nOÚÝÓ een
scherpsnijdend zwaard

—u²Ô³Ú-Ó bn. 1 [h
Ò MÓ] slecht of onvolledig overgeleverd
(tekst); —u²ÔÚ Ó³ Y¹b
 ŠÓ onvolledig overgeleverde traditie
2 [·ÓdD
Ó ] afgesneden, geamputeerd; —u²ÔÚ Ó³ ‚UÝÓ een
geamputeerd been

· U¹ÓË LO
ÓU Ë
 dÔ²ÚÐ zn.mv. petrochemische producten
· ‰ËdÔ²ÚÐ zn. petroleum, aardolie

Òw'ËdÔ²ÚÐ bn. olie-; wÒËdÔÚ ²Ð qIÚŠÓ petroleumveld
· …eÓ²ÚÐ zn. pizza
· ö
Ó ²ÓÐÓ zn.mv. bloemblaadjes
·Y
] ÐÓ ov.ww. |u| 1 [ÓdAÓ½Ó] verspreiden 2 [Ÿ«
Ó –Ó√Ô ] uitzenden

b½UÐ ≠ d×Ð

o¦³ÓMÚ-Ô bn. sŽ ontstaan uit, voortgekomen uit
· Ó`−
] ³ÓðÓ V onov.ww. snoeven, pochen, opscheppen (over
»)
·f
Ó −Ó³Ó½Ú« VII onov.ww. stromen, vloeien, spuiten (uit s)
· l−
Ó ÐÓ zn.verz. (ehn. …) pelikanen
· qO−
 ³ÚðÓ zn. achting, eerbied, respect
q−]³Ó-Ô bn. gerespecteerd, hooggeacht
·`
] ÐÓ onov.ww. |a| 1 [‰u^×ÓðÓ] hees worden 2 [‰UŠÓ] hees zijn
`^ÐÓ√Ô bn. hees, schor
Õu×Ô³Ú-Ó zn. hees, schor, krassend, krakend (stem uÚe
Ó )
· WŠu
Ó ³Ô×ÚÐÓ zn. welvaart, gemak, comfort, weelde
· X×
Ú ÐÓ bn. 1 [i×ÚÓ] puur, zuiver, onvervalst, onvervuild
Ú Ô] volkomen, absoluut
2 [oKÓD
·Y
Ó ×ÓÐÓ ov.ww. |a| 1 vKŽ/sŽ [bÓAÓ½Ó] zoeken naar; –UÓ«L]ŽÓ
Ô ×Ó³ÚðÓ wat zoek je?; p
Y
Ó Ú ŽÓM Y
Ô ×ÓÚ ¹Ó³ uÓ¼Ô hij zoekt u 2 [”
Ó Ó—œÓ]
onderzoeken, bestuderen 3 [V
Ó KÓÞÓ] vragen, verlangen
Ó ŠU
Y
Ó ³ÓðÓ VI onov.ww. bespreken (iets ‰uŠ met l),
beraadslagen, ruggespraak houden, een onderhoud
hebben (over ‰uŠ met l)
Y×ÚÐÓ zn. |mv. ÀU×ÓÐÚ√Ô /Àu×ÔÐÔ| 1 [qOK×ÚðÓ] (grondig) onderzoek, studie, analyse; Y
 ×ÚÓ Ú³« eÓdÚÓ onderzoekscentrum;
 ×ÚÓ Ú³« W¹]d=ŠÔ vrijheid van onderzoek; wÒLÚ KŽ Y×ÚÐÓ
Y
wetenschappelijk onderzoek; w
Ò = ³Þ Y×ÚÐÓ medisch
onderzoek 2 [”UL
Ó ²Ú«] het zoeken, zoektocht (naar sŽ)
3 [—U³Ó
Ú ²ÝÚ«] enquête, nasporing
Òw¦×ÚÐÓ bn. onderzoeks-; WO]¦×ÚÐÓ ZÔ«dÓÐÓ onderzoeksprogramma’s

Y×Ó³Ú-Ó zn. |mv. Y
Ô ŠU
 ³ÓÓ| 1 [ «Ó ÐUÓdÓÔ] geheime politie (Egy./
] ³Ó½Ú« VII onov.ww. verspreid zijn, verstrooid zijn,
Y
Jor.), recherche; W] «
O Ó—bÚH«Ú Y
 ŠU
 ³ÓLÓÚ« …—«ÓœÓ≈ FBI 2 [Ÿu{
Ô uÚÓ]
uitgestrooid zijn (over wF)
onderwerp, thema 3 [Y×
Ú ÐÓ] onderzoek, research, studie
Ò ÐÓ zn. 1 uitzending, het uitzenden (via radio en
Y
WÓ ŠU
Ó¦ ³Ó-Ô zn. |mv. «| bespreking, onderhandeling
televisie); ýU
d Ó Ô³ Y
Ò ÐÓ rechtstreekse uitzending 2 [dAÚ½Ó]
YŠU
Ô ³ÓðÓ zn. bespreking, beraadslaging, onderhoud
verspreiding
YŠU
 ÐÓ zn. |mv. ÊË/ÀU×]ÐÔ| 1 [rUŽÓ] geleerde, wetenschapper
Ò ³ÓMÚ-Ô bn. verspreid, verstrooid, uitgestrooid (over wF)
Y
2 [—u=FÓÔ] onderzoeker, navorser, researcher
· oÓ¦Ó³Ó½Ú« VII ov.ww. sŽ ontstaan uit, voortkomen uit # oÓ¦Ó³Ó½Ú« · Ód×
Ó ÐÚÔ√ IV onov.ww. afvaren, van wal steken, uitvaren,
tM¼Ú– wF ontspruiten aan zijn verstand
vertrekken (schip WMO
Ó HÝÓ)
‚U¦Ó³½Ú« zn. het uitbarsten, het uitbreken; d−ÚHÓÚ« ‚U¦Ó³½Ú« het
d×ÚÐÓ zn. |mv. —U×ÓÐ/—u×ÔÐÔ| 1 [W¾OÓÐ] zee; jÝ=uÓ²ÓLÔÚ« iOÓÚ ÔÐ_« d×ÚÓ «Ú³
eerste ochtendgloren, het aanbreken van de dageraad
de Middellandse Zee; dL
Ó ŠÚÔ_« d×ÚÓ «Ú³ de Rode Zee; d×ÚÓ «Ú³
(ZU
Ó ½ÓdÚÐÓ programma)
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d×Ð ≠ √bÐ
XO=LÓ«Ú de Dode Zee; ‰U
 LÓ]A« d×ÚÐÓ Noordzee 2 [hÚýÓ]
geleerd persoon (wiens kennis vergelijkbaar is met de
uitgestrektheid van de zee) #

d×ÚÓÐ wF in de loop van,

tijdens

Ò d×ÚÐÓ I zn. |mv. ÊË| zeeman, zeevaarder
Í
II bn. 1 [w
Ò ½bÓÓ] maritiem, zeevaart-; W¹]d×ÚÓÐ UÓbÚš
maritieme diensten 2 [Í
Ò dJÓÚ ŽÓ] zee-, marine-, vloot-;
W¹]d×ÚÓÐ «u]@Ô zeemacht # Í
Ò d×ÚÓÐ dzUÞÓ zeevogel
W¹]d×ÚÐÓ zn. vloot, marine, oorlogsvloot, zeemacht
…dÓOÚ×ÓÐÔ zn. |mv. «/Ô zUd×ÓÐÓ| 1 [d×ÚÓÐ t³Úý ] meer, binnenwater
2 [WÓdÚÐ] vijver
—U×]ÐÓ zn. |mv. ÊË/…—UÓ×]ÐÓ| zeeman, matroos, zeevaarder
s¹ÚÓd×ÚÓ '«Ú³ zn. Bahrein
wÒM¹ÚÓd×ÚÐÓ I zn. |mv. W½Ó—U×ÓÐÓ| Bahreini, Bahreiner
II bn. Bahreins, van Bahrein

—U×ÓÐÚ≈ zn. zeevaart, scheepvaart, navigatie
· dÓ²ÓJ
Ú ³ÓðÓ II onov.ww. pralen, paraderen

d²ÔJÚ³ÓðÓ zn. het pronkerig voortschrijden, het paraderen,
pronkerige gang

d²JÚ³Ó²Ó-Ô bn. pronkerig voortschrijdend, paraderend
· ÓdJ
] ÐÓ II ov.ww. doen verdampen, vaporiseren, doen
evaporeren

ÓdJ]³ÓðÓ V onov.ww. vervliegen, in rook opgaan, vervluchtigen; tÔÔö
Ó ŠÚ√Ô Ú Ód]³ÓðÓ zijn dromen gingen in rook op
—UJÓÐÔ zn. |mv. «/…dÓÐÚ√Ô | 1 [sšU
 ÓÝ dOÚžÓ] damp 2 [ÊUOÓKÓžÓ]
stoom; —U
Ó Ô «Ú³ …u]IÔÐ …ÔÓ šU
d Ó «Ú³ dOÔ ðÓ het schip vaart op stoom
Ò —UJÓÐÔ bn. stoom-, door stoom aangedreven; W¹]—UÓÔÐ W¬Ó
Í
stoommachine

—uJÔÐÓ zn. wierook; —uÔÐÓ r¹ÓdÚÓ alpenviooltje
…ÓdJÓ³Ú- zn. |mv. Ô šU
d ³ÓÓ| wierookvat
dJ^³ÓðÓ zn. verdamping, evaporatie
…ÓdšU
 ÐÓ zn. |mv. Ô š«
d uÓÐÓ| boot, stoomschip; »U
Ì ]Ô— …Ó šU
d ÐÓ
passagiersschip

·f
Ó JÓÐÓ ov.ww. |a| 1 [i
Ó HÓÓ½Ú«] verminderen 2 [qÓ¼U
Ó −ÓðÓ]
negeren

fJÚÐÓ bn. te klein, te laag, zeer laag (prijs)
· gOA
 JÚÐÓ zn. |mv. gO
Ô ýU
 ÓÐÓ| fooi
· qÓJ
Ó ÐÓ ov.ww. |a| 1 [‰UŠÓ] gierig zijn, krenterig zijn,

» voor vKŽ) 2 [WO]KLÓŽÓ]
schraal bedelen, karig toebedelen (iem. vKŽ met s),
krap houden (iets s voor vKŽ), beknibbelen (op s)
qÚJÐÔ zn. gierigheid, krenterigheid
qOJÐÓ I zn. |mv. ¡ÔöÓÓÐÔ| gierigaard, vrek
vrekkig zijn, inhalig zijn (met

II bn. gierig, hebzuchtig, vrekkig

· œÓb]ÐÓ II ov.ww. 1 [Ó—c]ÐÓ] verspillen, verkwisten 2 [qÓDÓÐÚ√Ô ]
tenietdoen, elimineren; s
Ó Ú_«
Ô

œÓb]ÐÓ de vrede (ver)breken;
ÓÂuOÔGÔ«Ú œÓb]ÐÓ de wolken verdrijven
œÓ]b³ÓðÓ V onov.ww. 1 [qÓ_Ô ] verdreven zijn, weg zijn
2 [gOÚ−
Ó ] uiteengedreven worden 3 […u]IÔ/‰ULÓ] verspild
worden 4 [Âö
Ó EÓ] verdreven worden, verjaagd worden
]b³Ó²ÓÝÚ« X onov.ww. »
 1 [V
Ó KÓžÓ] overweldigen (honger
ŸułÔ; ziekte ÷dÓÓ e.d.); ·
Ô uÚÓÚ« UNÓÐ b]³Ó²ÓÝÚ« angst overweldigde haar 2 [dÓD
Ó OÚÝÓ] heersen als een tiran over, tiranniseren # ‰«
Ô RÓ^ « «cÓ¼Ï tÐ b]³Ó²ÓÝÚ« deze vraag hield hem
bezig

bÒÐÔ zn. uitweg; b]ÐÔ ôÓ onvermijdelijk, onvoorkoombaar,
onontwijkbaar, onafwendbaar, onontkoombaar; b
] ÐÔ ôÓ
sÚ het is noodzakelijk dat, het is onvermijdelijk dat; ôÓ
tÔÚ M w b]ÐÔ ik kan niet anders, ik moet het hebben, ik
kan niet zonder; s
Ú  tÔÓ b]ÐÔ ôÓ hij heeft een … nodig, hij
moet … hebben; VO
  ]³D« vÓ ≈ ÁÔcÓšÔÚ ½ÓQ ÊÚ√Ô b]ÐÔ ôÓ we moeten
hem naar de dokter brengen; ¡«
Ó ÓËb«
] qÓLFÚÓ Ú² ¹Ó ÊÚ√Ô b]ÐÔ ôÓ hij
moet het geneesmiddel gebruiken; ¡w
Ì ýÓ qFÚF sÚ b]ÐÔ ôÓ
we moeten iets doen; UÓ ÓM b
] ÐÔ ôÓ ÏdÚ√Ô een zaak waar we
niet onderuit kunnen

œbÓÐÓ zn. uitwisseling
b¹b³ÚðÓ zn. 1 [XO²AÚðÓ] versnippering, verdeling, spreiding
2 [d¹c
 ³ÚðÓ] verspilling, verkwisting
œb^³ÓðÓ zn. het verstrooid worden, het verspreid worden
œ«bÓ³Ú²ÝÚ« zn. tirannie, dwingelandij, despotisme
Òb³²Ó%Ú-Ô I zn. |mv. ÊË| despoot, tiran
II bn. despotisch, tiranniek, heerszuchtig

· Ô√bÓÐÓ ov.ww. |a| Á/»/wF beginnen, aanvangen, starten, een
aanvang nemen met; ‰
Ô eÚ ¹ÓM dÔDÓLÓ«Ú Ô√bÓÐÓ het begon te
regenen; ÁÔÔdFÔA
Ú ¹Ó Ô√bÓÐÓ hij begon het te voelen
Ô√bÓ²ÓÐÚ« VIII ov.ww. beginnen, starten
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¡bÚÐÓ zn. aanvang, start, het beginnen; ¡bÚÓ Ú³« wF in het
begin, bij de aanvang; dÚ_«
Ô ¡bÚÓÐ wF in het begin
Òwz«bÓÐÓ, wÒz«bÓÐÔ bn. 1 [wÒKe
Ú √Ô ] origineel, oorspronkelijk,
aanvankelijk 2 [a¹—Ú ²«
]Q qÓÚ Ó³@ UÓ] primitief, uit de vroegste
periode; W] z«
O bÓÔÐ ÊuMÔFÔ primitieve kunsten; wÒz«bÓÔ Ú³« ÊUÓ ½Úù «Ó
de primitieve mens

W¹«ÓbÓÐ I zn. begin, aanvang; W¹«ÓbÓ Ú³« wF aanvankelijk, in het
begin, bij het begin; W¹«
Ó bÓ «Ú³ cÔMÚÔ helemaal van in het
begin, van meet af aan
II

WÎ¹«ÓbÓÐ bijw. 1 [ôÎË]√Ô ] allereerst, in de eerste plaats, in
eerste instantie, om te beginnen 2 [W¹«
Ó bÓ Ú³« wF] in het
begin, aanvankelijk, eerst

√bÓ³Ú-Ó zn. |mv. ∆
Ô œU³ÓÓ| 1 […bÓŽU
 @Ó] beginsel, grondbeginsel,
principe, uitgangspunt, fundamenteel concept,
basisidee; √b
Ó ³ÚLÓ«Ú

Ô Ú ŠÓO sÚ in principe, principieel 2 […«uÓ½Ó]
Y

beginpunt, startpunt, oorsprong, basis

√bÐ ≠ ŸbÐ
Ó —UÓÝÓ] haast maken met, overhaasten,
overijld doen 2 [Ÿ
onmiddellijk/direct doen, zich haasten, zich reppen
(om iets te doen »);

t=Ô√ vÓ ≈ Ó—œUÓÐÓ hij haastte zich naar
zijn moeder 3 [»U
Ó ²Ó½Ú«] overvallen, treffen (met »),
overweldigen, plots getroffen worden (door »); w½Ó—œU
Ó ÐÓ
Ô
 RÓ^ UÐ hij overviel me met de vraag # —ÔœUÐÓ√ wMKÓFÓłÓ
‰«
 dÓB
·«
 Ú ôU
½ Ð het vervulde me met walging
—ÓÓœU³ÓðÓ VI onov.ww. # s¼Ú=c« vÓ ≈ Ô—œUÓ³Ó²Ó¹Ó het is onmiskenbaar,
het ligt voor de hand; Ê
Ú √Ô p
Ó M¼Ú– vÓ ≈ UÎuÚ¹Ó Ó—œUÓÓ ðÓ³ qÚ¼Ó is het
ooit bij je opgekomen dat

—ÓbÓ²ÓÐÚ« VIII ov.ww. zich haasten naar, zich spoeden naar
—bÚÐÓ zn. |mv. —ËbÔÐÔ| volle maan
…—ÓœUÓ³Ó-Ô zn. 1 [ULÎE]MÓÔ] onderneming, initiatief, eerste stap,
aanzet, eerste stoot; œ«uÓŠ …Ó—œU
Ó ³ÓÔ initiatief tot dialoog;
WO]B
 ÚÓý …Ó—œUÓ³ÓÔ persoonlijk initiatief; sÚ …ÌÓ—œUÓ³ÓLÔÐ op
initiatief van 2 [UÎÒ zU
O IÓKÚð] spontane actie, onverwachte

wÒzbÓ³Ú-Ó I bn. 1 [wÒKe
Ú √Ô ] origineel, oorspronkelijk, aanvankeactie
lijk, vroegst, begin-, eerste, initieel 2 [w
Ò ÝU
 ÝÓ√Ô ] funda…—ÓœUÐÓ zn. |mv. Ô—œ«uÓÐÓ| 1 […Ó UdÐÓ] eerste aanwijzing, eerste
menteel, basis-, principieel; w
indicatie, eerste blijk, eerste teken; …ÌÓ—œU
Ò zbÓÚ Ó³ ‚UHÓð=« principieel
 ÐÓ q=@ÓÓ_ bij het
akkoord; w
Ò zbÓÚ Ó³ n@uÚÓ principiële houding
minste teken 2 [„d^×
Ó ðÓ] initiatief
Î
II UOÒzb
Ó ³ÚÓ bijw. principieel, in principe
· ŸÓbÓÐÚ√Ô IV I onov.ww. wF uitmunten in, uitstekend zijn in
II ov.ww. scheppen, ontwerpen, creëren, voortbren¡«bÓ²ÐÚ« zn. begin, start; sÚ ¡«ÎbÓ²ÐÚ« te beginnen met,
beginnend van

wÒz«bÓ²ÐÚ« bn. basis-, lager; W] z«ObÓ Ú²Ð« WÝÓÓ—bÚÓ lagere school,
basisschool; w
Ò z«bÓ²Ú Ðô« rOKFÚ²«
] lager onderwijs; …œUÓNÓýÓ
wÒz«bÓ²Ú ô«
Ð ”
 œU] « n
= B«
] getuigschrift van lager onderwijs

∆œUÐÓ bn. beginnend; dÚ_«
Ô ¡Í
 œUÓÐ wF aanvankelijk, in het
begin

WÓ œUzÐÓ zn. prefix, voorvoegsel
¡ËbÔ³Ú-Ó bn. begonnen, aangevangen
∆b²Ó³Ú-Ô I zn. beginneling
II bn. beginnend; » UzÎb
 ²Ó³ÚÓ beginnend met; ∆b²ÓÚ Ô³ ÂUÝ]—Ó
een beginnend tekenaar

√bÓ²Ó³Ú-Ô zn. onderwerp (gram.)
· —ÓbÓÐÓ onov.ww. |u| ontsnappen (aan s), ontglippen
(ondoordachte woorden, aan s)

—ÓœUÓÐÓ III onov.ww. 1 [ŸÓ] Ód ðÓ] ondoordacht handelen,

gen, maken, tot stand brengen

ŸÓbÓ²ÓÐÚ« VIII ov.ww. bedenken, uitvinden, uitdenken,
ontwerpen

WŽÓbÚÐ zn. |mv. ŸbÓÐ| 1 [b¹b−ÚðÓ] vernieuwing, innovatie,
invoering van iets nieuws (i.h.b. in godsdienst) 2 [œU×
Ó Ú≈]
ketterij, ketterse leerstelling, ketterse doctrine

l¹bÐÓ bn. 1 [“U²ÓLÚÔ] prachtig, uitstekend, voortreffelijk,
excellent; WF¹
Ó bÓÐ W¹]b¼Ó een prachtig geschenk; l¹bÐÓ j
Ò šÓ
een prachtig handschrift 2 [VO−
 ŽÓ] wonderbaar,
fantastisch; l¹b
 ÓÐ rKÚŠÔ een wonderbare droom
WF¹ÓbÐÓ zn. |mv. lÔz«bÓÐÓ| wonder, verbazingwekkend ding
ÔŸbÓÐÚ√Ô bn.elat. wonderlijker, fantastischer, verbazingwekkender

Ÿ«bÓÐÚ≈ zn. scheppingskracht
Ÿb³Ú-Ô I Êu
Ó ŽÔb³ÚÔ zn.mv. grote artiesten, voorname
kunstenaars

‰bÐ ≠ ŒcÐ
II bn. creatief, scheppend, oorspronkelijk, innoverend

· ‰Ób]ÐÓ II ov.ww. 1 [ÂU
Ò ŽÓ] vervangen (iets Á door Á),
omwisselen, verwisselen (iets

Á voor Á), veranderen
Á in Á) 2 [WOÓDžÚ_Ô ] verversen (v. lakens)
‰ÓœUÓÐÓ III ov.ww. 1 [‰ÓœUÓ³ÓðÓ] uitwisselen met; tÔL]ŽÓ ‰ÓœUÓÐÓ
Ó b×Ó«Ú hij voerde een gesprek met zijn oom
Y¹
Ó FÓ²ÓÝÚ«] ruilen met; lÓÐ«uÓÓÞ wI¹be
Ó ‰ÔœUÐÓ√Ô ik ruil
2 [÷U
(iets

postzegels met mijn vriend

Ó‰bÓÐÚ√Ô IV ov.ww. vervangen, verwisselen, veranderen
Ó‰b]³ÓðÓ V onov.ww. 1 [dÓO]GÓðÓ] veranderen; ‰U
Ô ×Ó«Ú ‰Ób]³ÓðÓ de
toestand veranderde; f
Ô IÚD«
] ‰Ób]³ÓðÓ het weer veranderde
2 [i
Ó ¹u@Ô] uitgewisseld worden
Ó‰œUÓ³ÓðÓ VI ov.ww. uitwisselen, wisselen; lÓÓ ¡«Ó—ü«
Ó ‰ÓœUÓ³ÓðÓ
Á—UłÓ hij wisselde van gedachten met zijn buurman;
 UO]×²«
] Êu
Ó Ô œUÓ³Ó²Ó¹Ó ze wisselen groeten uit
Ó‰bÓ³Ú²ÓÝÚ« X ov.ww. veranderen (iets » in Á), vervangen
(iets » door Á)
W'ÓbÚÐÓ zn. |mv. «/‰bÓÐ| kostuum
Ó‰bÓÐÓ voorz. in plaats van; sÚ ôÎbÓÐÓ in plaats van
q¹bÐÓ zn. |mv. ¡ÔôÓbÓÐÔ| alternatief, vervangingsmiddel,
surrogaat, substituut

‰«b]ÐÓ zn. kruidenier
q¹b³ÚðÓ zn. vervanging
WÓ œUÓ'³Ó-Ô zn. |mv. «| uitwisseling; W¹]—U−Óð ôÓœUÓ³ÓÔ handelsrelaties

‰b^³ÓðÓ zn. |mv. «| verandering; u=−ÓÚ« ‰b^³ÓðÓ verandering
van weer

‰œUÔ³ÓðÓ zn. |mv. «| wisseling, (wederzijdse) uitwisseling
(van ‰); ¡«
 Ó—ü« ‰ÔœU³ÓðÓ gedachtewisseling; bIÚ]M« ‰œUÔ³ÓðÓ
monetaire uitwisseling

Òw œUÔ'³ÓðÓ bn. uitwisselings‰«bÓ³Ú²ÝÚ« zn. vervanging, substitutie (door »)
‰œUÓ³Ó²Ó-Ô bn. wederzijds, wederkerig, onderling; WÓ œUÓ³ÓÓ Ô² WIÓŁ
wederzijds vertrouwen

· ÊbÓÐÓ zn. |mv. Ê«bÓÐÚ√Ô /ÊbÔÐÚ√Ô | lichaam, lijf

wÒ½bÓÐÓ bn. lichamelijk, lichaams-, fysiek; WO]½bÓÓÐ WOÓÐdÚðÓ
lichamelijke opvoeding

W½«ÓbÓÐÓ zn. zwaarlijvigheid, corpulentie
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s¹bÐÓ zn. |mv. ÊbÔÐÔ| dik, corpulent, zwaarlijvig, gezet, vet
· WN¹
Ó bÐÓ zn. begrip, inzicht, doorzicht
wÒN¹bÐÓ bn. vanzelfsprekend, duidelijk, vaststaand; sÓ
ÊÚ√Ô wÒN¹bÓ «Ú³ het is vanzelfsprekend dat
· (ËbÐ) «bÓÐÓ onov.ww. |u| 1 [ÓdNÓþÓ] lijken, schijnen, blijken
2 [ÊU
Ó ÐÓ] blijken (te zijn), duidelijk worden; wF ËbÔÚ Ó³¹ «–UÓÓ
…—uÓB«
^ wat blijkt er uit de foto?
ÈbÓÐÚ√Ô IV ov.ww. 1 [dÓNÓþÚ√Ô ] tonen, vertonen, laten zien,
manifesteren, doen uitschijnen, blijk geven van, te
kennen geven; UGÎU
 ÓÐ

UUÎLÓ Ú²¼« ÈbÓÚ √ÔÐ

hij toonde grote

belangstelling 2 [dÓ³]Ž
Ó ] uitdrukken, onder woorden
brengen, duidelijk maken, uiten;

ÔÁd¹ÓbIÚÓð ÈbÓÐÚ√Ô hij drukte
Ó bÓFÚ²ÝÚ« ÈbÓÐÚ√Ô hij drukte zijn
zijn waardering uit; wF ÁÔœ«
bereidheid uit om; wF ÎW³Óž
Ú Ó— ÈbÓÐÚ√Ô hij gaf de wens te
kennen om; tÔ²ÓIÓF«
Ó uÓÔ ÈbÓÐÚÔ√ hij betuigde hem zijn
instemming; wF Ôt¹ÓÚ Ó√— Èb
Ó ÐÚ√Ô hij gaf zijn mening over
Èb]³ÓðÓ V onov.ww. verschijnen, zichtbaar worden
(aan ‰
 )
ËbÚÐÓ I zn.verz. nomaden, bedoeïenen
II zn. woestijn

Ò ËbÓÐÓ I zn. |mv. ÊË| bedoeïen; W¹]ËbÓÐÓ bedoeïenenvrouw
Í
II bn. nomadisch, nomaden-

…Ë«ÓbÓÓ '«Ú³ zn. <het nomadenleven>, <het leven in de
woestijn>, <het leven als bedoeïen>

¡«bÓÐÚ≈ zn. |mv. «| manifestatie, uiting, het manifesteren,
het tonen, uitdrukking, blijk

Òwz«bÓÐÚ≈ bn. uitdrukkingsÌœUÐÓ I zn. |mv. …«bÓÐÔ| woestijnbewoner, bedoeïen
II bn. duidelijk, klaar, evident, zichtbaar, klaarblijkelijk

WÓ œU¹ÐÓ I zn. |mv. œ«ÌuÓÐÓ| nomade, bedoeïen
II zn. 1 [Í
Ò Ë«Ód×ÚÓe t³Úý ] steppe, halfwoestijn 2 [n¹—]
platteland

Ìb³Ú-Ô bn. tonend, vertonend
· ¡ÍcÐÓ bn. weerzinwekkend, walgelijk, vies, smerig,
obsceen

· ŒcÓÐÓ zn. 1 [·dÓðÓ] luxeartikel, luxevoorwerp, weeldeartikel
2 [¡UNÓÐÓ] praal
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Œ–UÐÓ bn. imposant, indrukwekkend (bouwwerk)
· —ÓcÓÐÓ ov.ww. |u| zaaien (—ËcÔÐÔ zaad)
—Óc]ÐÓ II ov.ww. verspillen, verkwisten, verbrassen (iets Á);
‚—ÓuÓ«Ú sÓ UÝ«
Î bÓÚ√Ô Ô—c=³Ó¹Ô hij verspilt hopen papier
—cÚÐÓ I zn.verz. |mv. —«cÓÐ/—ËcÔÐÔ| 1 [V
Ò ŠÓ] (ehn. …Ó—cÚÐÓ mv. «Ó—cÓÐÓ)
zaden, zaad 2 […«uÓ½Ó] (ehn. …Ó—c
Ú ÐÓ/…Ó—cÚÐ) pitten, stenen (v.
fruit)
II zn. het zaaien

…—ÓcÚÐÓ, …—ÓcÚÐ I zn. |mv. —ËcÔÐÔ| pit, steen (v. vrucht)
II zn. |mv. «—Óc
Ó ÐÓ| zaad, zaadkorrel
d¹c³ÚðÓ zn. verspilling, verkwisting
—c=³Ó-Ô zn. |mv. ÊË| verkwister, verspiller
· Ó‰cÓÐÓ onov.ww. |i/u| 1 [ÂU
Ò ŽÓ] offeren, een offer/offers
brengen 2 [bNÚ−
Ó ] zich getroosten (inspanningen); ‰ÓcÓÐÓ
ÁÔbÓNÚłÓ hij deed zijn best, hij getroostte zich veel moeite
‰cÚÐÓ zn. 1 […œU]Ó] offer 2 [WO]KLÓŽÓ] het offeren, het geven, het
spenderen

W'ÓcÚÐÓ, W'ÓcÚÐ zn. |mv. «/‰cÓÐ| 1 [ÂUÒŽÓ] kostuum, pak; WÓcÚÐÓ
¡UC
Ó HÓ«Ú ruimtepak; qÌGÚÔý WÓcÚÐÓ werkpak; WÎÓcÚÐ ÈbÓðÓ—Ú« een
kostuum dragen/aanhebben 2 [Í
Ò dJÓÚ ŽÓ] uniform
‰cÓ³Ú- I zn. |mv. ‰Ô–U³ÓÓ| kamerjas
II ‰
Ô –U³ÓÓ zn.mv. vrijetijdskleding
‰ËcÔ³Ú-Ó bn. geleverd, ondernomen; WËÓcÔ³ÚLÓ«Ú ôÓËUÓ×ÓLÔÚ«Ó de
ondernomen pogingen; WË
Ó cÔ³ÚLÓÚ« œuNÔ−ÔÚ«Ó de geleverde
inspanningen

· d]ÐÓ ov.ww. |a/i; 1vt. Ô —ÚdÐÓ/Ô —ÚdÓÐÓ| 1 [h
Ó KÓšÚ√Ô ] gehecht zijn

ŒcÐ ≠ √dÐ
gekweekt;

W¹]= ÓdÐ —U¼Ó“Ú√Ô wilde bloemen 3 [dÒ³ÓKÚ] land-, tot het

land behorend

W¹]d=ÐÓ zn. |mv. Í—«dÓÐÓ| 1 [dHÚ@Ó] wildernis, woestenij 2 [¡«ÔdÓ×Úe
Ó ]
woestijn 3 [n¹—] platteland, open land 4 [WÓ œU
¹ ÐÓ] steppe
ÒdÐÔ zn. tarwe, graan
ÒdÐ zn. 1 [ÈuÓIÚðÓ] vroomheid, piëteit 2 [·UB
Ó ½Ú≈] rechtschapenheid, rechtvaardigheid, deugdzaamheid, gerechtigheid, oprechtheid, eerlijkheid

^dÐÓ√Ô bn.elat. meest toegewijd (aan »)
…d]³Ó-Ó zn. |mv. «/—U^³ÓÓ| 1 [·ËÔdFÚÓ] goed werk, goede daad,
weldaad 2 [¡UD
Ó ŽÓ] schenking 3 [WLÓE]MÓÔ] filantropische
organisatie, menslievende organisatie, menslievende
stichting, menslievend werk, charitatieve instelling

d¹d³ÚðÓ zn. |mv. «| 1 [qOKFÚðÓ] rechtvaardiging, verantwoording, verdediging 2 [—UHÓÚG²Ý
Ú «] vergoelijking,
verbloeming, verzachting, het minder erg maken;

«d¹Ód³ÚðÓ excuses, voorwendsels, argumenten, uitvluchten; ‰ «d¹
Î dÚ Ó³ð vDÓŽÚ√Ô een excuus geven
ÒÍd¹d³ÚðÓ zn. vergoelijkend, verzachtend; WÌ¹]d¹dÚ ðÓ³ WÌ−ÓNÚKÓÐ op
vergoelijkende toon

—UÒÐÓ bn. |mv. —«dÓÐÚ√Ô /…—ÓdÓÐÓ| 1 [ÂdÓ²Ó×ÚÔ] eerbiedwaardig, eerwaardig, respectabel, venerabel, achtenswaardig
2 [hK
Ú Ô] plichtsgetrouw, toegewijd (aan
vroom, godvruchtig, devoot, rechtgeaard

—ËdÔ³Ú-Ó bn. (door God) gezegend
—d=³Ó-Ô I zn. |mv. «| rechtvaardiging, verantwoording,

aan, toegewijd zijn aan 2 » [ÂÓdÓ²ÓŠ
Ú «] ontzag hebben

reden

voor, eerbiedigen, respecteren

II bn. bevestigend, confirmerend

—Ód]ÐÓ II ov.ww. 1 [v]“Ó] rechtvaardigen, verantwoorden,
wettigen; tÔKÓA
Ó FÓ —Ôd=Ó ¹Ô³ n
Ó OÚÓ hoe rechtvaardigt hij zijn
mislukking? 2 [√Ô d]ÐÓ] vrijspreken, verontschuldigen
dÒÐÓ I zn. land, vasteland, vaste grond, veilige bodem
II bn. |mv. —«dÓÐÚ√Ô /…—ÓdÓÐÓ| 1 [w
Ò IðÓ] vroom, godvruchtig,
devoot, rechtgeaard 2 [hK
Ú Ô] plichtsgetrouw,
toegewijd (aan ») 3 [ÂdÓ²Ó×
Ú Ô] eerbiedwaardig, eerwaardig, respectabel, venerabel, achtenswaardig

Ò d=ÐÓ bn. 1 [Ê«uÓOÓŠÓ] wild, in het wild levend, ongetemd, niet
Í
gedomesticeerd 2 [ U³Ó½Ó] in het wild voorkomend, niet

») 3 [wÒIðÓ]

—d]³Ó-Ô bn. gerechtvaardigd, gewettigd; œd]Ó Ô³ dOÚžÓ ongerechtvaardigd

·∆
Ó dÐÓ onov.ww. |a| 1 [vHÓýÓ] herstellen, genezen (van ziekte

Ì Ó Ód sÚ) 2 [—Ó=dŠÔ] vrijgemaakt zijn van, ontdaan zijn
÷
van

Ô√d]ÐÓ II ov.ww. vrijspreken, de onschuld erkennen van; ôÓ
UÎULÓÓð w HÚÓ½ ∆d=ÐÓÔ√ ik pleit mezelf niet helemaal vrij
√Ô dÓÐÚ√Ô IV ov.ww. vrijspreken, van blaam zuiveren, de
onschuld erkennen van, de onschuld bewijzen van; √Ô dÓÐÚ√Ô
tÔ²Ó]– hij sprak hem vrij

√dÐ ≠ ŸœdÐ
√Ô d]³ÓðÓ V ov.ww. s de relatie ontkennen met, de band
verwerpen met

¡dÚÐÔ zn. herstel, genezing; tÔÚ M ¡ÓÚ ÐÔd ôÓ genezing is niet
mogelijk

…¡«ÓdÓÐÓ I zn. |mv. «| patent, licentie
II zn. 1 [WzÓd³ÚðÓ] onschuld, onschuldigheid 2 [iFÚ—Ó]
Ò bÚŽÓ] vrijspraak # …Ì¡«ÓÓ ÐÓd q=JÔÐ
afwijzing, verwerping 3 [w
in alle vrijheid

¡ÍdÐÓ bn. |mv. ¡UÔ¹ÓdÐÚ√Ô /¡«dÓÐÔ| 1 [rJÚŠÔ qÓ³Ú@Ó] onschuldig,
schuldeloos 2 [rJ
Ú ŠÔ bÓFÚÐÓ] vrijgesproken, vrijgepleit
WzÓd³ÚðÓ zn. 1 [rJÚŠÔ] (jur.) vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging, ontslag 2 [WO]KL
Ó ŽÓ] het vrijpleiten
∆—UÐÓ I ∆—UÓ «Ú³ zn. de Schepper (God)
II bn. herstellend, genezend (van ziekte ÷
Ì Ó Ód sÚ)
· q¹“«dÓÓ '«Ú³ zn. Brazilië
wÒK¹“«dÓÐÓ I zn. |mv. ÊË| Braziliaan
II bn. Braziliaans

·w
Ò ðULÓž«
Ú dÐÓ I zn. |mv. ÊË| pragmaticus
II bn. pragmatisch

· dÐÓÚdÓ '«Ú³ zn. de berbers

Ò dÐÓdÚÐÓ bn. |mv. …Ó Ð«ddÓÐÓ| 1 [VFÚýÓ] berber- 2 [WFUÓIÓŁÓ ÊË
Í
Ó œÔ]
barbaars, onbeschaafd 3 [”dý
Ó ] barbaars, wreed, wild
W¹]dÐÓdÚÐÓ zn. 1 [WFUÓIÓŁÓ] berbercultuur 2 […¡ÓuÚÝÓ] barbaarsheid
· ‰UGÓðÔdÚÔ '«Ú³ zn. Portugal
wÒ'UGÓðÔdÚÐÔ I zn. |mv. ÊË| Portugees
II bn. Portugees

· ‰UIÓðÔdÚÐÔ zn.verz. (ehn. …) sinaasappels, appelsienen

Òw'UIÓðÔdÚÐÔ bn. (Lba. wÒUIÓðÔdÚÐÓ) oranje; ÊuÚK«
] wÒUIÓðÔdÚÐÔ oranje
· sŁÔdÚÐÔ zn. |mv. sÔŁ«dÓÐÓ| klauw
· ÃdÚÐÔ zn. |mv. Ã«dÓÐÚ√Ô /ÃËdÔÐÔ| 1 [‰UÓŽ vMÎ³ÚÓ] toren; WÓ @«Ó³dÓLÔÚ« ÃdÚÐÔ
controletoren 2 [sB
Ú Š] slot, kasteel, burcht, citadel,
vesting, fort 3 [WFÓF«
 dÓ] bestuurderscabine (v. kraan)
4 [Âu−
Ô MÔ] sterrenbeeld
Ãd^³ÓðÓ zn. make-up
WłÓ—UÐÓ zn. |mv. ÃÔ—«uÓÐÓ| oorlogsschip, oorlogsbodem,
slagschip; WO]ÐÚ ÓdŠ Wł
Ó —UÐÓ oorlogsschip
·Õ
Ó dÐÓ ov.ww. |a| verlaten, zich verwijderen van (een
plaats); tÔ½U
Ó JÓÓ ÕÔdÓÚ ¹Ó³ ôÓ hij verlaat zijn plaats niet
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WŠÓ—UÓ³Ó-Ô zn. vertrek, het weggaan (uit Á), het verlaten (van
Á)
ÓÕ—UÓ '«Ú³, WÓŠÓ—UÓ '«Ú³ bijw. gisteren
Õ=d³Ó-Ô bn. hevig; Õd=Ó Ô³ »Úd{
Ó hevige slag
· œÓdÓÐÓ I onov.ww. |u| 1 [‰u^×
Ó ðÓ] koud worden, afkoelen
2 [‰UŠ
Ó ] koud zijn
II ov.ww. |u| vijlen

œÓd]ÐÓ II ov.ww. 1 [ÂUÒŽÓ] koelen, afkoelen (Á iets) 2 [qOKGÓ]
laven, blussen

œÓdÓÐÚ√Ô IV ov.ww. laten afkoelen # ¡UÓLÓ«Ú œÓdÓÚ ÔÐ√ UÓ wat is het
water koud!

Óœd]³ÓðÓ V onov.ww. zich verfrissen
ÓœdÓ²ÓÐÚ« VIII onov.ww. afkoelen, koel worden, fris worden
œdÚÐÓ zn. koude, koelheid
ÒÍœdÚÐÓ zn. 1 [W×ÓHÚe
Ó ] papyrus (schrijfmateriaal) 2 [ U³Ó½Ó]
papyrusplant

…œÓdÚÐÔ zn. brede mantel (i.h.b. van de profeet Mohammed)
œdÓÐÓ zn. hagel; œdÓÓ Ú³« U³]ŠÓ hagelstenen
…œÓdÓÐÓ zn. hagelsteen
œËdÔÐÔ zn. koelheid; œË
Ì dÔÔ Ð³ œ]—Ó hij antwoordde koel
…œË
Ó dÔÐÔ zn. koude, koelte, frisheid (weer)
b¹dÐÓ zn. post; ÊuLÔC
Ú Ó b¹dÐÓ aangetekende zending; ‚ËbÔMÚe
Ô
Ì dÐÓ postbus; b¹
b¹
 dÓ Ú³« V²ÓJÚÓ postkantoor; b¹
 dÓ Ú³« eÓÚdÓ
postkantoor; b¹
Ì ÓdÐ lÐUÞÓ postzegel; Í
Ò b¹
 ÓdÐ lÐUÞÓ postzegel;
wÒ½ËdÔ²ÔJÚ « b¹dÐÓ elektronische post, e-mail
œ«d]ÐÓ zn. 1 [ÍUAK
] ] theepot, theekan 2 [qÚúÔ ] koelbox
…œ«Ód]ÐÓ zn. ijskast
Ô¡«œÓdÚÐÓ zn. koude koorts, koortsrilling, koude rilling
Ê«œÓdÚÐÓ bn. verkleumd, verstijfd (v. kou)
œdÓ³Ú- zn. |mv. œÔ—U³ÓÓ| vijl
b¹d³ÚðÓ zn. afkoeling, het afkoelen; b¹
 dÚ ]³²« “UNÓłÓ (WłÓö]ŁÓ)
koelkast, ijskast, (WL
Ó ÚÓ{ W¬Ó) koelapparaat, koelinstallatie

œd^³ÓðÓ zn. het zich verfrissen, verfrissing, afkoeling
œ—UÐÓ bn. 1 [VÞÚ—Ó] koud, koel 2 [nOF{
Ó ] lauw, zwak (in
prestaties) 3 [qNÚÝ
Ó ] gemakkelijk, moeiteloos; …œÓ— ÓUÐ WLO
Ó MžÓ
een gemakkelijke prooi

· WŽÓœÓdÚÐÓ zn. |mv. ŸÔœ«
 dÓÐÓ| ezelszadel
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· “ÓdÓÐÓ onov.ww. |u| 1 [a
Ó LÓýÓ] uitsteken, oprijzen 2 [QÔ ²Ó½Ó] naar
buiten komen, naar voren komen 3 [ÓdNÓþ
Ó ] te voorschijn
komen; t¾³Ó
Ú Ó

Ús “ÓdÓÐÓ hij kwam te voorschijn uit zijn
Ód ×Ó½Ú«] tot uiting komen, zichtbaar
worden, duidelijk worden; tU
 LÓŽÚÔ√ wF p
Ó  –Ï “ÓdÓÐÓ dat kwam
duidelijk tot uiting in zijn werken 5 [l
Ó DÓÝÓ] zichtbaar
Ó dÓðÓ] zich tonen # “ÓdÓÐÓ
zijn, duidelijk zijn, blijken 6 [È¡«
Ô‰«RÓ^ « de vraag rees
“ÓÓ—UÐÓ III ov.ww. strijden met, bestrijden, vechten tegen
“ÓdÓÐÚ√Ô IV ov.ww. 1 [œÓb]ýÓ] benadrukken, beklemtonen, de
nadruk leggen op, belichten (onderwerp) 2 [`
Ó {
Ó ËÚ√Ô ]
duidelijk aantonen, duidelijk zichtbaar maken 3 [s
Ó KÓŽÚ√Ô ]
schuilplaats 4 [Ó

mededelen, bekendmaken

“Ó—UÓ³ÓðÓ VI onov.ww. wedijveren, strijden, vechten, kampen
“«dÓÐ zn. 1 […Ó“—UÓ³ÓÔ] duel, tweestrijd, tweegevecht 2 [jzUžÓ]
poep

“ËdÔÐÔ zn. 1 [¡öÓłÓ] opvallendheid, het duidelijk zichtbaar
zijn 2 [ÂUOÓ@] opkomst, het naar voren treden
Ô“dÓÐÚÔ√ bn.elat. 1 [¡wÚAÓ] opvallendst, meest in het oog
springend, opmerkelijkst 2 [h
Ú AÓ] prominentst,
meest vooraanstaand

…“Ó—UÓ³Ó-Ô zn. 1 [ÂUÒŽÓ] duel, tweestrijd, gevecht (v. man tegen
man); ·u
 OÔ^ UÐ …Ó“—UÓ³ÓÔ zwaardgevecht 2 [W{U
Ó ¹Ó—] het
schermen

“«dÓÐÚ≈ zn. 1 [.bIÚðÓ] voorstelling, presentatie 2 [—ËbÔe
Ô ]
publicatie, het naar buiten brengen 3 [qOb
Ú ðÓ] het
aantonen, het tonen

“—UÐÓ bn. 1 [qOKłÓ] prominent, bekend, belangrijk 2 [ FUdÝÓ]
opmerkelijk, opvallend, in het oog lopend, meest in
het oog springend; –— ÐÓU

Ì JÓÓ wF op een duidelijk
ÊU
Ô] gemerkt, gemarkeerd,
aangeduid, herkenbaar gemaakt (door teken) 4 [TðU
 ½Ó]

zichtbare plaats 3 [Âu]Ó

uitstekend, vooruitspringend, duidelijk naar voren
komend (beenderen)

“—U³Ó-Ô I zn. |mv. ÊË| concurrent, mededinger, rivaal,
tegenstrever
II bn. concurrerend, mededingend, rivaliserend

“d³Ú-Ô bn. duidelijk zichtbaar, in het oog springend; «“Îd³ÚÔ
Ó  –Ï ‰öÓš sÚ hiermee beklemtonend
p

“dÐ ≠ ‚dÐ

· rOÝdÚÐ zn. klaver
· W½uÓKÔýdÚÐÓ zn. Barcelona
· ’dÓÐÓ zn. lepra
· ŸÓdÓÐÓ ov.ww. |a| handig zijn, vaardig zijn, bedreven zijn
(in wF)

ŸÓd]³ÓðÓ V ov.ww. 1 [vDÓŽÚ√Ô ] bijdragen, geven, schenken (iem.
Á iets ») 2 [ŸÓu]DÓðÓ] vrijwillig doen
WŽ«
Ó dÓÐÓ zn. bekwaamheid, kundigheid, deskundigheid,
vaardigheid, vakkundigheid, competentie, talent

Ÿd^³ÓðÓ zn. |mv. «| 1 [¡UDÓŽÓ] gift, geschenk, donatie,
schenking, gave, het schenken 2 [W@Ób
Óe
Ó ] aalmoes
3 [„«dÓ²ý
Ú «] bijdrage, contributie 4 [ÊUÓ ŠÚ≈] liefdadigheid
Ÿ— UÐÓ bn. bekwaam, vaardig, capabel, kundig, bedreven,
ervaren, goed; Ÿ—U
 ÓÐ VŽôÓ een goede speler
Ÿd=³Ó²Ó-Ô zn. |mv. ÊË| donor, gever, schenker; ÂbU
] Ð Ÿd=³Ó²ÓÔ
bloedgever, bloeddonor

· rŽÔdÚÐÔ zn. |mv. rÔŽ«
 dÓÐÓ| 1 [5MłÓ] knop (aan plant) 2 [—uÚ½Ó]
bloesem, bloem

· gžÓdÚÐÓ zn.verz. (ehn. …) muggen (i.h.b. steekmuggen)
· ÀužÔdÚÐÔ zn. |mv. YO
Ô ž«
 dÓÐÓ| vlo
· vžÓdÚÐÓ ov.ww. schroeven

wÒždÚÐÔ zn. |mv. wž«
 dÓÐÓ| schroef
⁄«dÓ³Ú- zn. schroevendraaier
·‚
Ó dÓÐÓ onov.ww. |u| schijnen, glinsteren, glanzen, blinken,
schitteren

‚ÓdÓÐÚ√Ô IV I onov.ww. bliksemschichten uitzenden,
bliksems werpen
II ov.ww. telegraferen, overseinen (naar

vÓ≈)

‚dÚÐÓ zn. |mv. ‚ËdÔÐÔ| 1 [WIÓŽU
 e
Ó ] bliksem, bliksemflits,
bliksemschicht, bliksemstraal 2 [·«ÓdGÚKð] telegraaf,
telegrafie

Òw`dÚÐÓ bn. telegrafisch, telegraafWO]`dÚÐÓ zn. |mv. «| telegram; WÌ¾ÓMNÚÓð WO]@dÚÐÓ gelukstelegram
‚«dÓÔ '«Ú³ zn. <wezen waarop Mohammed zijn nachtelijke
hemelreis verrichtte> (Koran)

o¹dÐÓ zn. |mv. oÔz«dÓÐÓ| glans, glinstering, geschitter, schijn,
uitstraling; q
 ÓúÔ  o¹dÐÓ een straaltje hoop
‚«d]ÐÓ bn. schitterend, glanzend, blinkend, lichtend,
glimmend, fonkelend, glinsterend

‚dÐ ≠ ÍdÐ
WÓ`Ód³Ú- zn. telegraaf
‚—UÐÓ zn. # qÓÔ_« ‚—UÐÓ een sprankje hoop
W`Ó—UÐÓ zn. |mv. ‚Ô—«uÓÐÓ| schittering, straal, straaltje # W@Ó—UÐÓ
qÓ_«
Ô een sprankje hoop
· gÓ`Úd³Ó-Ô bn. veelkleurig, kleurrijk, bont geschakeerd
· ‚uÔ`ÚdÐÓ zn.verz. (ehn. …) pruimen
· „ÓdÓÐÓ onov.ww. |u| (qLÓłÓ kameel) knielen, neerknielen,
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W-ÓdÚÐÔ zn. |mv. Â«dÓÐ/ÂdÓÐÔ| pot, vat, kruik (uit steen d−ÓŠÓ sÚ)
W1Ód=ÐÓ zn. |mv. «| kurkentrekker
Â«dÓÐÚ≈ zn. 1 [o¹bB
Ú ðÓ] bekrachtiging, ratificatie 2 [b@UÔFÓðÓ] het
sluiten (v. verdrag/overeenkomst)

ÂËdÔ³Ú-Ó bn. gebogen, geknikt, gekromd, gedraaid
ÂdÓ³Ú-Ô bn. geratificeerd, bekrachtigd, goedgekeurd
(verdrag)

ÒwzU-ÓdÚÐÓ bn. amfibie; WO]u−ÔÔ¼ W] zUOÓÚ ÓdÐ WMOÓHÝÓ landingsvaartuig;
„Ó—UÓÐÓ III ov.ww. zegenen, zijn zegen geven (aan vKŽ); „ÓÓ—UÐÓ
W] zUOÓÚ ÓdÐ U½«ÓuÓOÓŠÓ amfibieën
pOF tÔK«
Ò dank u!, (lett.) God zegene je!
· ÓZ-ÓdÚÐÓ ov.ww. programmeren, plannen, voorzien
„Ó—UÓ³ÓðÓ VI onov.ww. gezegend zijn, geloofd zijn
W−Ó-ÓdÚÐÓ zn. programmering, planning
WÓdÚÐ zn. |mv. „dÓÐ| 1 [Ÿ—UÓý wF] plas 2 [qIÚÓŠ wF] poel
Z-ÓdÚ³Ó-Ô bn. geprogrammeerd, voorzien, gepland
Ó GÓe …dÓOÚ×ÓÐÔ] vijver, meertje 4 [`Ó Ú³ Ó] zwembassin,
Z-dÚ³Ó-Ô zn. |ÊË| programmeur
3 […dO
zwembad; WŠU
Ó Ó =³ « WÓdÚÐ zwembad
· qO-dÚÐÓ, qO-dÚÐ zn. |mv. qO
Ô «dÓÐÓ| ton, vat, vaatje
ÏÒ WÓÓ ÓdÐ vKÓŽÓ op hoop
WÓdÓÐÓ zn. |mv. «| zegen, genade; tK«
· Z-UÓ½ÓdÚÐÓ zn. |mv. Z
Ô «dÓÐÓ| 1 [ZNÓMÚÓ] programma; ‰U
Ì HÓÞÚÔ√ Z«dÓÐÓ
van zegen, met Gods zegen
kinderprogramma’s; WÌu
Ó JÔÔŠ ZUÓ½ÓdÚÐÓ regeerprogramma
p¹d³ÚðÓ zn. zegen, goede wens
2 [WKÓL
Ú ŠÓ] campagne; wÒzUŽÓœ ZUÓ½ÓdÚÐÓ publiciteitscampagne,
„d^³ÓðÓ zn. het afsmeken van een zegening, het vragen van
propagandacampagne 3 [»uÝU
Ô ×Ó] programma,
geknield zitten

een zegening (aan heilige)

„ËdÔ³Ú-Ó bn. 1 [ ¾OÎUM¼Ó] gefeliciteerd, proficiat; „ËdÔÚ Ó³ nÚ√Ô
duizend maal gefeliciteerd 2 [—ËdÔ³ÚÓ] gezegend, gelukkig
„—UÓ³Ó-Ô bn. 1 [—ËdÔ³ÚÓ] gezegend (door God); rÚJÔOÚÓ ŽÓK „Ï—UÓ³ÓÔ de
zegen van God ruste op u!, wees gezegend! 2 [œuFÔÚ Ó]
gelukkig, voorspoedig, welvarend

· —UÓdÚÐ zn. passer
· ÊUÓdÚÐÔ zn. |mv. 5
Ô «dÓÐÓ| vulkaan

wÒ½UÓdÚÐÔ bn. vulkanisch

· ÊULÓ'ÓdÚÐÓ zn. parlement, volksvertegenwoordiging

wÒ½ULÓ'ÓdÚÐÓ I zn. |mv. ÊË| parlementslid, parlementariër
II bn. parlementair, parlements-

· 5'dÚÐÓ zn. Berlijn
· ÂÓdÓÐÓ ov.ww. |u| 1 [“UÓłÓ√Ô ] ratificeren, bekrachtigen,
bevestigen 2 [ÓdHÓ{
Ó ] samendraaien, samenstrengelen,
vlechten

ÓÂdÓÐÚÔ√ IV ov.ww. ratificeren
ÓÂd]³ÓðÓ V onov.ww. 1 [÷
Ó dÓ] ziek zijn (van s, »
 ) 2 [ÊÓeŠÓ]
treuren, verdriet hebben 3 [¡U
Ó ²ÓÝÚ«] ontevreden zijn,
teleurgesteld zijn (over »)

computerprogramma

· ”u½ÔdÚÐÔ, f½ÔdÚÐÔ zn. |mv. f
Ô ½«dÓÐÓ/fO
Ô ½«dÓÐÓ| boernoes, <lange
mantel met kap>

· oÓ½ÓdÚÐÓ ov.ww. vernissen
· W¼ÓdÚÐÔ I zn. |mv. U¼ÓdÓÐÔ| 1 [WIO
Ó @œÓ] ogenblik, moment 2 […b]Ô]
tijdje, poosje
II

ÎW¼ÓdÚÐÔ bijw. even, eventjes, een tijdje, korte tijd
· sÓ¼ÓdÚÓÐ ov.ww. vKŽ/sŽ (duidelijk) aantonen, bewijzen
WÓM¼ÓdÚÐÓ zn. argumentatie
ÊU¼ÓdÚÐÔ zn. |mv. 5
Ô ¼«
 dÓÐÓ| bewijs
· ‰uu
Ô ðËÔdÐÔ zn. protocol, officieel verslag, akte (van internationale onderhandelingen)

 dÐÔ zn. |mv. «| proteïne
· 5ðË
· qO%
 Ë
Ú dÐÔ zn. Brussel
· ÍU½Ë
Ó dÐÔ zn. Brunei
· e½Ë
Ú dÐÔ zn. brons
Ò e½ËÚdÐÔ bn. bronzen, brons-, uit brons
Í
· ÈdÓÐÓ ov.ww. |i| slijpen (ULÎKÓ@Ó potlood)
· È—UÓÐÓ III onov.ww. wedijveren, rivaliseren (met Á in »)

È—UÓ³ÓðÓ VI onov.ww. meedingen, meedoen (met

31

(sport)wedstrijd), wedijveren, rivaliseren (in wF, met

l), meespelen (in match wF, tegen l)
ÈdÓ³Ó½Ú« VII onov.ww. 1 [lÓKÓÞÓ] uitbreken, te voorschijn
komen (uit s), verschijnen; dO
Ô ¼«
 “Ó_«
Ô  dÓ³Ó½Ú« de bloemen
kwamen te voorschijn; =dL
Ó LÓÚ« wF WÏÓœUšÓ Ú dÓ³Ó½Ú« er
verscheen een dienster in de gang 2 [vC
Ó Ú√Ô ] (gevolgd
door ww. in tegenwoordige tijd) ondernemen, ter
hand nemen, zich belasten met (iets te doen) 3 [Ÿ
Ó ÓdýÓ]
(gevolgd door

‰ + masdar) beginnen te; ¡UMÓGÚ K ÈdÓ³Ó½Ú« hij

begon te zingen

…«dÓ³Ú- zn. |mv. œU³ÓÓ| slijper, potloodslijper
…«—UÓ³Ó-Ô zn. |mv. UÓ —UÓ¹³ÓÔ| wedstrijd, toernooi, match
Ó ³ÓÔ terugwedstrijd
(sport); …œÓuÚFÓÚ« …«—U
œU³ÓðÓ zn. deelname (aan wedstrijd), het meedingen (met
l)
ÒÍd³Ú-Ó bn. 1 [rKÓIÓ] geslepen 2 [‰U
Ì ÐÓ] afgesleten
œU³Ó²Ó-Ô zn. |mv. ÊË| deelnemer (aan wedstrijd)
·w
Ò ½UD¹
Ó dÐ I zn. |mv. ÊË| Brit, Engelsman
II bn. Brits, Engels

UÓ ½UOD¹
Ó dÐ zn. Groot-Brittannië
· ]e²ÓÐÚ« VIII ov.ww. wegnemen, afnemen, stelen
…e]Ð zn. |mv. «| 1 [ÂUÒŽÓ] kostuum, pak 2 [Í
Ò dJÓÚ ŽÓ]
uniform

“«eÓ²ÐÚ« zn. 1 [»UB
Ó ²žÚ«] roof, diefstal 2 [q¹UÔ×ÓðÓ] afzetterij,
afpersing

· —eÚÐ zn. |mv. d¹Ô“UÐÓ√Ô /—«eÓÐÚ√Ô | kruid, specerij
· ⁄ÓeÓÐÓ onov.ww. |u| 1 [fLÚAK
] ] opkomen 2 [d−ÚHÓKÚ] dagen,
aanbreken

⁄ËeÔÐÔ zn. verschijning, het opduiken; f
 LÚ]A« ⁄ËeÔÐÔ
zonsopgang

⁄ “UÐÓ bn. (fLÚýÓ zon) opkomend
· W']eÐ, ôÓeÐ zn. erwt
· ”U³Ó%
Ú Ð zn. venkel
· …dÓ²Ó%
Ú ÐÓ zn. pasteurisatie
d²Ó%Ú³Ó-Ô bn. gepasteuriseerd
· sÓ²Ó%
Ú ÐÓ onov.ww. tuinieren
WMÓ²Ó%ÚÐÓ zn. tuinbouw
ÊU²Ó%ÚÐÔ zn. |mv. 5
Ô ðUÓ ÐÓ| tuin, hof

ÍdÐ ≠ j%Ð
wÒ½U²Ó%ÚÐÔ zn. |mv. ÊË| tuinman, hovenier, tuinier,
tuinarbeider

· d%
Ú ÐÔ zn.verz. |mv. —UÓ Ð| (ehn. …) onrijpe dadels
· dOÔÝ«
 uÓÐÓ zn.mv. aambeien
·j
Ó %ÓÐÓ ov.ww. |u| 1 wF [dÓ³]ŽÓ] voordragen, uiteenzetten,
meedelen, zeggen, beschrijven, toelichten; ‰
Ó uÚIÓ«Ú

Ó Ó ÐÓ
j
Ó Ó ÐÓ
wF toelichting geven over 2 [b]Ó] uitstrekken; ÁÔbÓ¹Ó j
de hand reiken; tÚ ŠU
ÓO Ó łM j
Ó Ó ÐÓ hij strekte zijn vleugels uit
3 [‘ÓdHÓ] uitspreiden 4 [¡«uÓK] ontvouwen, ontrollen
Ój%]ÐÓ II ov.ww. 1 [qÓN]ÝÓ] vereenvoudigen 2 [‘
Ó dÓFÓ]
uitspreiden

Ój%]³ÓðÓ V ov.ww. uitgebreid bespreken
Ój%Ó³Ó½Ú« VII onov.ww. 1 [j
Ó Ó ÐÓ] zich uitspreiden, zich
uitvouwen, zich ontvouwen; WÔJ
Ó Ó A«
 DÓÓ ³Ó½Ú« het net
]³ X
ontvouwde zich 2 [b
] ²ÓÚ«] zich uitstrekken; ‰u
Ô NÔ^ « j
Ô  ³ÓMÚðÓ
de vlakten strekken zich uit 3 [Z
Ó NÓ²ÓÐÚ«] blij zijn
j%ÚÐÓ zn. 1 [b¹«ÔeÓðÓ] uitbreiding, vergroting, toename, groei
2 [—UA
Ó ²½Ú«] verspreiding 3 [.bIÚðÓ] presentatie, het
voorstellen

WDÓ%ÚÐÓ zn. |mv. UDÓÓ ÐÓ| kraam, marktkraam (Lba.)
WÞU
Ó %ÓÐÓ zn. eenvoud; WÌÞU
Ó Ó ³ÓÐ moeiteloos, rustig, licht, met
gemak, heel eenvoudig, gewoonweg, zonder meer; vKÓŽ
Ó
t ÞU
Ó² Ó ÐÓ in zijn eenvoud
◊U%ÓÐ zn. |mv. «/jÔ ÐÔ| 1 [œU−]ÝÓ] tapijt, vloerkleed
2 [lOMB
Ú ²KÓ] band; z«dÓœ ◊UÓ Ð lopende band # ◊U
 Ó Ð vKÓŽÓ
 ×ÚÓ «Ú³ ter discussie
Y
jO%ÐÓ bn. |mv. ¡UÔDÓÓ ÐÔ| 1 [qNÚÝÓ] eenvoudig, gemakkelijk,
simpel 2 [Í
Ò œUŽÓ] eenvoudig, doodgewoon,
onopgesmukt, onversierd, alledaags, sober, niet
luxueus 3 [nOHÞ
Ó ] gering, klein, onbeduidend, onbelangrijk, licht;

jO ÓÐ ÷ÓdÓ een lichte ziekte, een
ongevaarlijke ziekte; jO ÓÐ ÕdÚł
Ô lichte verwonding;
WDO
Ó  ÓÐ WŠÓÚdłÓ lichte verwonding
WÓDO%Ó '«Ú³ zn. de wereld, de aarde
Ôj%ÓÐÚÔ√ bn.elat. 1 [qÔNÓÝÚ√Ô ] eenvoudigst, simpelst, gewoonst
2 [l
Ô ÝÓËÚ√Ô ] uitgebreider, uitgestrekter
jO% ³ÚðÓ zn. vereenvoudiging, simplificatie
ÒwDO
 %³ÚðÓ bn. vereenvoudigd

j%Ð ≠ dAÐ
◊U%Ó³½Ú« zn. uitgestrektheid
jÝU
 ÐÓ bn. uitstrekkend, uitstekend (b¹Ó hand)
◊u%Ô³Ú-Ó bn. uitgestrekt, uitgestoken; WÞu
Ó Ô Ú Ó³ b¹Ó uitgestoken hand; WÞu
Ó Ô ³ÚLÓÚ« ¡U²«
Ó de eigenlijke letter (i.t.t.
tot …)
j%]³Ó-Ô bn. vereenvoudigd
j%³ÓMÚ-Ô bn. zich uitstrekkend
j%Ó³ÓMÚ-Ô zn. |mv. «| 1 […bÓ¼ÚËÓ] vlak land, vlakte 2 [`DÚÝÓ]
oppervlak, vlak

· oÝU
 ÐÓ bn. hoog, torenhoog, imposant
· X¹uJÓ%
Ú ÐÓ zn. biscuit, cracker, beschuit, koekje
· qÓ%
Ó ³Ú²ÓÝÚ« X onov.ww. zich roekeloos gedragen, met de
dood spotten, de dood tarten

W'UÓ%ÓÐÓ zn. moed, dapperheid, durf, onverschrokkenheid,
onversaagdheid; WÌU
Ó Ó Ó Ð³ qÓðUÓ@Ó hij vocht dapper
‰U%Ó³Ú²ÝÚ« zn. het zich roekeloos gedragen, het spotten
met de dood, het tarten van de dood

qÝU
 ÐÓ bn. dapper, onverschrokken, moedig, onbevreesd,
onvervaard

q%³Ú²Ó%Ú-Ô bn. zich roekeloos gedragend, met de dood
spottend, de dood tartend

· WK]%
 Ð zn. erwt
· rÓ%
Ó ÐÓ onov.ww. |i| glimlachen, lachen

Ór%]³ÓðÓ V onov.ww. glimlachen
rÓ%Ó²ÓÐÚ« VIII onov.ww. glimlachen
WLÓ%ÚÐÓ zn. |mv. ULÓÓ ÐÓ| glimlach; tOÚ²ÓHÓÓý wF WÔLÓÚ Ó «Ú³ een
glimlach op de lippen

ÂU%]ÐÓ bn. glimlachend
r%^³ÓðÓ zn. het glimlachen
W-UÓ%Ó²ÐÚ« zn. |mv. «| glimlach; WC¹
Ó ÓdŽ WUÓÓ ²ÐÚ« een brede
glimlach

rÝU
 ÐÓ bn. 1 ‰ [pŠU
 {
Ó ] lachend naar, toelachend 2 [r ²Ó³ÚÔ]
glimlachend, met een glimlach; UL
Î ÝU
 ÐÓ qÓ³ÓIÚ²ÓÝÚ« met een
glimlach onthalen; WL
Ó ÝU
 ÓÐ ÁułÔËÔ glimlachende gezichten
3 [lz«
 —Ó] schitterend; rÝU
 ÓÐ dEÓMÚÓ een schitterend zicht
r%²Ó³Ú-Ô bn. glimlachend
· ÓqLÓ%
Ú ÐÓ onov.ww. <zeggen rO
] sLÏ ŠÚd«
] tÏÒK« rÚ Ð>
 Šd«
·w
Ò łu
 'uÔJO
Ô %Ð
 bn. psychologisch
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·g
] ÐÓ onov.ww. |a| lachen, glimlachend

WýU
Ó AÓÐÓ zn. glimlach
‘uAÔÐÓ bn. 1 [rÝU
 ÐÓ] lachend, glimlachend 2 [ZN²Ó³ÚÔ]
opgewekt, vrolijk

Ò‘UÐÓ bn. lachend, glimlachend
· ÓdA
Ó ÐÓ ov.ww. |u| raspen
ÓdA]ÐÓ II ov.ww. goed nieuws aankondigen, iets goeds
voorspellen, goed nieuws brengen; dOÚ
Ó UÚÐ ÔdA=Ó ¹Ô³ ôÓ hij
voorspelt niets goeds

ÓdýU
Ó ÐÓ III ov.ww. 1 [f
Ó LÓÓ] raken, aanraken, betasten, in
direct contact komen met, in aanraking komen met
2 [l
Ó ÐUÓðÓ] doorgaan met, vervolgen, voortzetten 3 [√Ô bÓÐÓ]
beginnen met

ÓdAÓÐÚÔ√ IV onov.ww. zich verheugen (bij het vernemen van
goed nieuws)

ÓdAÓ³Ú²ÓÝÚ« X onov.ww. zich verheugen (over »), gelukkig
zijn (met »); dD
Ó LÓUÚÐ Êu
Ó Šö
Ô HÓ«Ú ÔdA³ÚÓ Ú² ¹Ó de boeren zijn
verheugd over de regen

dAÚÐ zn. vreugde, plezier
dAÓÐÓ zn. 1 [ÊUÓ ½Ú≈] mens 2 [ÂUÓ _«
Ô½ ] mensheid, mensdom, de
mensen

…ÓdAÓÐÓ zn. 1 [bKÚł] huid 2 [ÊuÚÓ] huidskleur
ÒÍdAÓÐÓ bn. menselijk, mensen-, humanitair; W¹]dAÓÐÓ —ÔœUB
Ó Ó
human resources

W¹]dAÓÐÓ zn. mensdom, mensheid
…—UÓAÓÐ I zn. |mv. Ô zUdAÓÐÓ| vreugdevolle boodschap, blijde
boodschap, evangelie
II

Ô zUdAÓÐÓ zn.mv. 1 [d³ÓšÓ] goed nieuws, goede berichten
2 [qOœÓ] goede voortekens; —ËÔ ^d « dzU
 AÓÐÓ zichtbare
tekenen van blijdschap

dOAÐÓ zn. |mv. ¡«ÓdAÓÐÔ| brenger van goed nieuws, boodschapper met goed nieuws

ÈÓdAÚÐÔ zn. |mv. U¹ÓdÓAÚÐÔ| goed nieuws
dAÓ³Ú- zn. rasp
dOA³ÚðÓ I zn. 1 [ÂUÒŽÓ] <het brengen van goed nieuws> 2 [s¹œ]
het verkondigen van de goede boodschap, het
prediken, evangelisatie
II

dOÔýU
 ³ÓðÓ zn.mv. eerste tekenen, eerste sporen, prille
dOýU
 ³ÓðÓ het eerste ochtendgloren

begin; d−
Ú HÓÚ«
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…ÎÓdýU
Ó ³Ó-Ô bijw. 1 [qłU
 ŽÓ] onmiddellijk, rechtstreeks, direct;
vHÓAÚÓ Ú² LÔÚ« vÓ ≈ …ÎÓ ýU
Ód Ó Ô³ X
Ô ³Ú¼Ó–Ó ik ging rechtstreeks naar het
ziekenhuis; …Ó ýU
Ód Ó Ô³ dÓOÚžÓ onrechtstreeks 2 [»
Ó dÚ@Ô] vlak; tÔ²Ó×ÚðÓ
…ÎÓ ýU
Ód ³ÓÔ vlak eronder
—UAÓ³Ú²ÝÚ« zn. 1 [WO]KLÓŽÓ] het zich verheugen 2 [‰UŠÓ] vreugde
dA=³Ó-Ô I zn. |mv. ÊË| boodschapper (met goed nieuws),
brenger van goed nieuws

dAÐ ≠ `DÐ
· qB
Ó ÐÓ zn.verz. |mv. ‰UB
Ó ÐÚ√Ô | (ehn. …) uien, ajuinen
· WLÓB
Ú ÐÓ zn. |mv. ULÓB
Ó ÐÓ| afdruk; lÓÐUe
Ó Ô√ ULÓB
Ó ÐÓ vingerafdrukken

·i
Ò ÐÓ bn. met een zachte huid, met een gevoelige huid
· WFÓC
Ú Ð I zn. (gevolgd door mannelijk woord in onb. gen.
mv.) enkele, een aantal (van drie tot negen)
II lC
Ú Ð zn. (gevolgd door vrouwelijk woord in onb.

gen. mv.) enkele, een aantal (van drie tot negen); l
II bn. <goed nieuws meebrengend>
Ú ³
C
dýU
 ³Ó-Ô bn. 1 [qłU
 ŽÓ] direct, rechtstreeks; ýU
b Ó Ô³ dOÚžÓ onrechtÌ UŽU
Ó ÝÓ gedurende enkele uren
streeks 2 [dÓŁÚ≈] onmiddellijk (achter iemand, in rangWŽU
Ó C
Ó Ð, WŽU
Ó C
Ó ÐÓ zn. |mv. lÔzUC
Ó ÐÓ| handelswaar, koopwaar,
orde) 3 [» r−
 IÚÔ] (rechtstreeks bij de zaak) betrokken
goederen
dA³Ú²Ó%Ú-Ô bn. gelukkig, blij, opgewekt, opgeruimd
lC
Ó ³Ú- zn. |mv. lÔ{
 U³ÓÓ| scalpel, ontleedmes

· lAÐÓ bn. lelijk, afschuwelijk, afstotend, weerzinwekkend, · j
Ò ÐÓ zn.verz. (ehn. …) eenden; Í
Ò = ÐÓd j
Ò ÐÓ wilde eenden
walgelijk, afschrikwekkend; WFÓA
 ÓÐ W1ÓdłÓ een afschuweWD]ÐÓ zn. |mv. jDÓÐ/◊uDÔÐÔ| metalen fles; “UGÓÚ« WD]ÐÓ gasfles
lijke misdaad
jD]³Ó-Ô bn. afgeplat
WŽU
Ó AÓÐÓ zn. lelijkheid
· ÔQDÓÐÚ√Ô IV I onov.ww. [dÓš]ÔQðÓ] te laat zijn, over tijd zijn,
lÔAÓÐÚ√Ô bn.elat. weerzinwekkendst, verschrikkelijkst
vertraging hebben
· ÓdB
Ô ÐÓ ov.ww. |u| bekijken, kijken naar
ÓQ ³ÓðÓ] vertragen, afremmen; W¹ÓcGÚ²«
] ¡uÔÝÔ
II ov.ww. [Ô ÞU
rÚ −«Ú u]LÔ½Ô ¡w
Ô D³Ú¹Ô ondervoeding vertraagt de groei van
ÓdB
] ÐÓ II ov.ww. Á/» doen zien, doen inzien, laten
begrijpen, laten inzien, laten verstaan, bewust maken
het lichaam; WÓŽ
Ó Ú ^d « ÔQDÓÐÚ√Ô hij verminderde de snelheid
Ô ÞU
ÓQ ³ÓðÓ VI onov.ww. vertragen; ÁdÚ ÓOÝ wF Ô ÞU
ÓQ ³ÓðÓ hij ging
van
Ô
trager
ÓdB
Ó ÐÚ√ IV ov.ww. 1 [bÓ¼U
Ó ýÓ] zien, aanschouwen, waarnemen;
UMÓMOÔŽÚÔ QÐ U½ÓÚdB
Ó ÐÚ√Ô we hebben met eigen ogen gezien 2 [k
Ó ŠÓôÓ] ¡j
Ú ÐÔ zn. traagheid, sloomheid; ¡Ìj
Ú ³ÔÐ langzaam, traag;
opmerken, bemerken
Ì býÓ ¡Ìj
b¹
Ú ÔÐ wF wA LÚ¹Ó hij gaat erg traag
dB
Ó ÐÓ zn. |mv. —UB
Ó ÐÚ√Ô | 1 [È√ÎÚdÓ] gezicht, het zien, gezichts¡wDÐÓ, wÒDÐÓ bn. |mv. ¡UDÓÐ| 1 [qN=LÓ²ÓÔ] traag, langzaam, met
vermogen; ÁÔdÓB
Ó ÐÓ bÓIÓFÓ hij verloor het zicht 2 [W×ÓLÚÓ]
lage snelheid, zonder vaart 2 [dš
= ÔQ²ÓÔ] vertraagd, in
(vluchtige) blik, oogopslag; vÓ Ž
ÓK ÁÔÔdB
Ó ÐÓ lÓ@ÓËÓ zijn oog viel
vertraging, met vertraging, te laat, laattijdig
op; dB
Ú Ó Ú³« `LÚÓ oogopslag # dB
Ú Ó «Ú³ `LÚÓ wF in een
¡UDÓÐÚ≈ zn. vertraging, oponthoud, uitstel; ¡UÌDÓÚ ≈Ð ÊË
Ó œÔ
oogwenk, in een mum van tijd, onmiddellijk, terstond

ÒÍdB
Ó ÐÓ bn. optisch, gezichts-, m.b.t. het zien, visueel
…dOÓB
 ÐÓ zn. |mv. Ô zUdB
Ó ÐÓ| inzicht, begrip, doorzicht,
scherpzinnigheid, oordeelkundigheid, verstand; vKÓŽ
Ó
…ÌdOÓB
 ÐÓ met scherpe blik, scherpziend, scherpzinnig
dB
^ ³ÓðÓ zn. 1 [—U³Ó²ŽÚ«] overweging, overdenking, consideratie
2 [WMÓD
Ú F] doorzicht, scherpzinnigheid
dB
 ³Ú²Ó%Ú-Ô bn. intelligent, verstandig
· oÓB
Ó ÐÓ ov.ww. |u| uitspuwen, spuwen (»UFÓÔ speeksel)
‚UB
Ó ÐÔ zn. speeksel, spuug

zonder uitstel, onmiddellijk, zonder dralen, zonder te
talmen

RÞU
Ô ³ÓðÓ zn. traagheid
TÞU
 ³Ó²Ó-Ô bn. 1 [‰u^×ÓðÓ] vertragend, trager wordend 2 [‰UŠÓ]
traag, langzaam

· W¹]—UD]ÐÓ zn. |mv. «| 1 [w
Ò zUÐÓdÓNÚÓ] batterij (elektrisch)
2 [Í
Ò dJÓÚ

ŽÓ] batterij, geschutseenheid

· ÞU
ÓU DÓÐÓ zn. |mv. f
Ô ÞU
 DÓÐÓ| aardappel
·`
Ó DÓ³Ó½Ú« VII onov.ww. zich neerleggen, gaan liggen; `ÓDÓ³Ó½Ú«

 —ÚÔ_« vKÓŽÓ hij ging op de grond liggen
÷

