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Verklaring

trefwoord dat onder twee gelijkwaardige vormen voorkomt
afkorting woordsoort

meervoudsvormen
vertaling

–Ó�Ós , –Ó�Ús  zn.v. |mv. √Ô–Ú�ÓÊU / –Ô�ÔÊu | kin

trefwoord
afkorting woordsoort

(minder voorkomende alternatieve vorm van trefwoord)
betekenisnummer

[betekenisdiscriminator]
hoofdvertaling

vertalingssynoniemen

≈–Î«  bijw. ( ≈–ÓÊ ) 1 [ Ð²�U]�Uw ] derhalve, dus, dientengevolge,

bijgevolg, dan; �ÔqÚ≈ –ÓÊ  zeg dan iets! 2 [ �NÏcÓ« ] 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>

Arabische uitdrukking met vertaling


Ó×ÚHÔÿu  I �Ó×ÚHÔþuÓ U  zn.mv. 1 [ łÔLÓq ] <uit het hoofd

geleerde formules/spreuken>, <van buiten geleerde

formules/spreuken> 2 [ √Ó—ÚnOý ] archieven

II bn. 1 [ �ÔFÓK]V ] ingeblikt, in blik, in conserven,

conserven-; %�«]LÓ�« pÚLÓ×ÚHÔÿu  ingeblikte vis, vis in blik

2 [ �×ÔIÔ‚u ] voorbehouden; *Ôq^�« Ú×ÔIÔ‚u� Ó×ÚHÔþuÓWÏ  alle

rechten voorbehouden
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trefwoord
afkorting woordsoort

afwijkende verbuigingsvormen (mannelijk enkelvoud)
afwijkende vorm vrouwelijk enkelvoud

meervoudsvorm
vrouwelijke meervoudsvorm

–ÔË  zn. |acc. –Ó« , gen. –Í ; v. –Ó « ; mv. –ÓËÔË  v. –ÓËÓ « |

1 [ 0ÓŠUV ] 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 √ÔÐÔu ) zn. |mv. Ð¬Ó¡U | 1 [ ôÔÝÚdÓ… ]

vader, huisvader, pa; …

trefwoord
nummering betekenisgroepen

afkorting woordsoort
meervoudsvormen (van verzamelnaam)

betekenisnummer
[betekenisdiscriminator]

eenheidsnaam
meervoud van eenheidsnaam

ÐÓcÚ—  I zn.verz. |mv. ÐcÓ—« / ÐÔcÔ—Ë | 1 [ ŠÓVÒ ] (ehn. ÐÓcÚ—Ó…  mv. ÐÓcÓ—Ó « )

zaden, zaad 2 [ ½ÓuÓ…« ] (ehn. ÐÓcÚ—Ó… / ÐcÚ—Ó… ) 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) ŠÓcÓ«  ov.ww. |u| # ŠÓcÓŠ «ÓcÔÁËÔ  ( �ÓK]bÓ ) imiteren, ( «�Ú²ÓbÓÈ

�¦ÓôUÎ ) navolgen, iemands voorbeeld volgen

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)

ËÓœ]  ov.ww. |a ¹ÓuÓœ^ ; 1vt. ËÓœœÚ Ô | 1 [ √ÔŠÓV] ] graag hebben, graag

willen, houden van 2 [ —ÓžVÓ ] wensen, willen (dat Ê√Ò )

trefwoord
nummer van afgeleide vorm van werkwoord

nummer betekenisgroep
afkorting woordsoort

betekenisnummer
(onderwerp van werkwoord)

vertaling

· √Ó
ÓŁÚLÓdÓ  IV I onov.ww. 1 ( ýÓ−Ód  boom) vruchten dragen

II ov.ww. 1 [ «ÓðÓv ] opleveren, opbrengen; √ÓŁÚLÓdÓý ÓOÚ¾ÎU  het

leverde iets op 2 [ √ÓËÚ�ÓlÓ ] als resultaat hebben, teweeg-

brengen 3 sŽ [ √ÓÝÚHÓdÓÓ ] leiden tot, resulteren in

vast voorzetsel voor deze betekenis

begin van nieuwe Arabische wortel
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·»  voorz. 1 met; ÐrÓ  waarmee; �Ó²ÓVÓÐ IÓKÓr
Ì

 met een pen

schrijven; ÐQÔÝÓnÌý Óbb¹Ì  met grote spijt 2 aan; ýÓ�ÚhÏ

Ð�UÚ³Ó»U  er is iemand aan de deur; žÓMwÒ»   rijk aan 3 van;

�Ô Ú²ÓFMOÎ» U  gebruikmakend van; ÐNÏcÓ�« «ÚLÔ Ú²ÓuÓÈ  van dit

niveau 4 op; �Ó–UÓÐ «B�U]×Ús


 wat ligt er op het bord?;

Ð�UÚLÓJÚ²ÓV  op het bureau, op de bureautafel; ÐQÔ�Úb� sÚ  op

bevel van 5 in; Ð�UÚLÓbM¹ÓW  in de stad 6 door, door middel

van, door toedoen van; ÐrÓ  door middel waarvan?;

�Ó×ÚHÔÐ ·u�UÚLÓ�ÓÞUd  omgeven door gevaren 7 onder; ÐdzÓÝUÓW

onder voorzitterschap van 8 bij; √ÔŽÔ–uÔÐ K�UÒt  ik zoek

bescherming bij God 9 wegens; ≈œÓ½«Ó» W  veroordeling

wegens 10 te; �Ó³YÓÐ �UÚLÓJÓÊU  hij bleef ter plaatse 11 over,

betreffende, aangaande, met betrekking tot, voor, naar

aanleiding van; √ÔË]Ð ‰QÔË]‰Ì  één voor één # ÐöÓ  zonder, bij

ontbreken van, niet vergezeld van; @ÓFÓbÓÐ öÓŽ ÓLÓq
Ì

 zonder

werk zitten; �«ÚIÓKÓÐ rFÓAÓdÓ…@ ÔdÔ‘ËÌ  de pen kost tien piaster;

ÐLÓ√ UÔÊ]  aangezien, daar, omdat, gezien het feit dat; ÐLÓU

FtO  inbegrepen

· ÐÓ¡U  zn.v. <naam van de letter »>

· ÐÓÐUÓU  zn. |mv. ÐÓÐUÓuÓ « | 1 [ _
Ô

ÝÚdÓ… ] papa 2 [ �JÓM OÓW ] paus (ook de

titel van de paus en patriarch van de Koptische

orthodoxe kerk)

ÐÓÐUÓuÍÒ  bn. pauselijk

· ÐÓÐUÔ—u  zn. |mv. ÐÓuÓÐ«dOÔ | motor (Lba.)

· ÐÓ–U½Ú−ÓÊU  zn.verz. (ehn. … mv.  «) aubergines, eierplanten,

melanzaanappels

· ÐÔRÚ—Ó…  zn. |mv. ÐÔRÓ— | centrum, middelpunt, haard

Ð¾Úd  zn. |mv. Ð¬Ó—U / Ð¾Ó—U | 1 [ ŽÓOÚs ] bron, put 2 [ ŠÔHÚdÓ… ] waterput;

Ð¾Ú� dÓ¡UÌ  waterput 3 [ �³²ÚdÔ‰Ë ] oliebron, olieput; Ð¬ÓÐ —U²ÚdÔ‰ËÌ

petroleumputten; Ð¬Ó½ —UÓHÚjÌ  petroleumputten

· ÐÓ—UÓž«ÚuÓÍ«  zn. Paraguay

· ÐÓ—UÔœË  zn. buskruit

· ÐÓ—UÔ�ËwÒ  bn. barok

»

· ÐÓ—UÔÊË  zn. |mv.  «| baron; ÐÓ—UÔ½ËÓ�«  UÚLÔ�Ób=—Ó «  drug-

baronnen

· ÐÓU—f¹Ô  zn. Parijs

· ÐÓ“U  zn. |mv. ÐeOÓÊ« | valk

· ÐÓ“UÓ—«  zn. bazaar

· ÐÓQ
Ú

”  zn. sterkte, kracht; ¹Ô�ÚAÓÐ vÓQ
Ú

ÝÔNÓU  haar kracht wordt

geducht # ôÓÐ ÓQ
Ú

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

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

geen probleem; ôÓÐ ÓQÚÐ ”t  aanzienlijk, niet onaardig;

�ÓL=O]ô WÓÐ ÓQÚÐ ”NÓU  een aanzienlijke hoeveelheid

ÐÔRÚ”  zn. |mv. √ÔÐÚRÔ” | ellende, lijden, nood, armoede; ŽÓ‘UÓ

ŠÓOÓðUÓtÔF Ð wÔRÚ”Ì  hij bracht zijn leven in ellende door; ÐÔRÚÝÎU

�ÓpÓ  (verwensing) moge de ellende uw deel worden!

Ð¾ÚfÓ  ov.ww. 1 [ ��ÔKÚo ] wat een slecht; Ð¾ÚfÓd�« ]łÔq  wat een

slechte man!; Ð¾ÚfÓ� ÓF UÓFÓKÚXÓ  je hebt slecht gehandeld

2 [ ��KÚIÓW ] wat een lelijk; Ð¾ÚfÓð KÚpÓ�« ÚJÓKLÓW  wat is dat voor

een lelijk woord!

ÐÓ¾fO  bn. ongelukkig, ellendig, beroerd, erbarmelijk,

beklagenswaardig

ÐÓzUf  I zn. |mv. ÊË| ongelukkige

II bn. ongelukkig, ellendig, beroerd, erbarmelijk,

beklagenswaardig

· ÐÓýUÓU  zn. |mv. ÐÓýUÓuÓ « | pasja

· ÐÓ’U  zn. |mv.  «| bus, autobus

· ÐÓÞUÔÊu  zn. beton

ÐÓÞUÔ½uwÒ  bn. betonnen

· ÐÓ�U%Ú²ÓÊU , '«Ú³Ó�U%Ú²ÓÊU  zn. Pakistan

· ÐÓ�UÔu  zn. |mv. ÐÓ�UÓuÓ « | pakje; ÐÓ�UÔ“ uÔÐÚbÓ…Ì  een pakje boter

· ÐÓ'UÚ²JOwÒ  zn. Baltisch

· '«Ú³Ó'UÚIÓÊU , '«Ú³ÓKÚIÓÊU  zn. de Balkan (gebergte en schiereiland)

· ÐÓ'UÔÊu  zn. |mv. ÐÓ�UÔ½uÓ U | ballon

· ÐÓ'UtO  zn. ballet

· ÐÓ-UÚOÓW  zn. okra (groente)
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· ÐÓ½UÓbÔ—ËÓ…  zn.verz. (Lba.) tomaten

· ÐÓ½UÔ—uÓ-«ÓU  zn. panorama

· ÐÓÍUÚ  zn. 1 [ ŽÓ¼Uq ] bei, <voormalig heerser over Tunis>

2 [ ýÓdÓFwÒ ] (na eigennaam) <eretitel voor de familieleden

van de bei van Tunesië>

· ÐÓ¹UÚX  zn. byte

· ÐÓ³Úd  zn. |mv. ÐÔ³Ô—u | tijger

· ÐÓ³ÚGÓ¡UÔ , ÐÓ³]GÓ¡UÔ  zn. |mv. ÐÓ³ÚGÓËUÓ « | papegaai

· ÐÓX]  onov.ww. |u| een definitief oordeel vellen, beslis-

sen, een beslissing nemen (over wF)

ÐÓXÒ  zn. 1 [ @ÓdÓ—« ] beslissing, het nemen van een beslissing

2 [ ŠÓ²Úr ] definitief oordeel

ÐÓ²]W  zn. # �«Ú³Ó²]WÓ  (met negatie) helemaal niet, totaal niet

· ÐÓ²ÓdÓ  ov.ww. |u| amputeren, afzetten

ÐÓ²Úd  zn. het amputeren, het afzetten, amputatie

ÐÓ²]—U  bn. scherp, snijdend, scherpsnijdend; ÝÓOÚÐ nÓ²]—U  een

scherpsnijdend zwaard

-Ó³Ú²Ô—u  bn. 1 [ �MÓhÒ ] slecht of onvolledig overgeleverd

(tekst); ŠÓb� Y¹Ó³Ú²Ô—u  onvolledig overgeleverde traditie

2 [ �DÓdÓ· ] afgesneden, geamputeerd; ÝÓ� ‚UÓ³Ú²Ô—u  een

geamputeerd been

· Ð²ÚdÔ�ËLOÓUË¹Ó U  zn.mv. petrochemische producten

· Ð²ÚdÔ‰Ë  zn. petroleum, aardolie

Ð²ÚdÔ'ËwÒ  bn. olie-; ŠÓIÚÐ q²ÚdÔ�ËwÒ  petroleumveld

· Ð²ÚeÓ…  zn. pizza

· ÐÓ²ÓöÓ   zn.mv. bloemblaadjes

· ÐÓY]  ov.ww. |u| 1 [ ½ÓAÓdÓ ] verspreiden 2 [ √Ô–ÓŸ«Ó ] uitzenden

( ÐÓdÚ½Ó�UÓZ  programma)

«½Ú³ÓY]  VII onov.ww. verspreid zijn, verstrooid zijn,

uitgestrooid zijn (over wF)

ÐÓYÒ  zn. 1 uitzending, het uitzenden (via radio en

televisie); ÐÓYÒ� Ô³ÓýUd  rechtstreekse uitzending 2 [ ½ÓAÚd ]

verspreiding

-ÔMÚ³ÓYÒ  bn. verspreid, verstrooid, uitgestrooid (over wF)

· «½Ú³Ó¦ÓoÓ  VII ov.ww. sŽ ontstaan uit, voortkomen uit # «½Ú³Ó¦ÓoÓ

F– w¼ÚMt  ontspruiten aan zijn verstand

«½Ú³¦Ó‚U  zn. het uitbarsten, het uitbreken; «½Ú³¦Ó�« ‚UÚHÓ−Úd  het

eerste ochtendgloren, het aanbreken van de dageraad

-ÔMÚ³Ó¦o  bn. sŽ ontstaan uit, voortgekomen uit

· ðÓ³Ó−]̀Ó  V onov.ww. snoeven, pochen, opscheppen (over

»)

· «½Ú³Ó−ÓfÓ  VII onov.ww. stromen, vloeien, spuiten (uit s�)

· ÐÓ−Ól  zn.verz. (ehn. …) pelikanen

· ðÓ³Ú−qO  zn. achting, eerbied, respect

-Ô³Ó−]q  bn. gerespecteerd, hooggeacht

· ÐÓ̀]  onov.ww. |a| 1 [ ðÓ×Óu‰̂ ] hees worden 2 [ ŠÓ‰U ] hees zijn

√ÔÐÓ̀^  bn. hees, schor

-Ó³Ú×ÔÕu  zn. hees, schor, krassend, krakend (stem eÓuÚ  )

· ÐÓ×Ú³ÔŠuÓW  zn. welvaart, gemak, comfort, weelde

· ÐÓ×ÚX  bn. 1 [ �Ó×Úi ] puur, zuiver, onvervalst, onvervuild

2 [ �ÔDÚKÓo ] volkomen, absoluut

· ÐÓ×ÓYÓ  ov.ww. |a| 1 vKŽ/sŽ [ ½ÓAÓbÓ ] zoeken naar; ŽÓL]–UÓ«

ðÓ³Ú×ÓYÔ  wat zoek je?; ¼ÔuÓ¹ Ó³Ú×ÓYÔŽ ÓMÚpÓ  hij zoekt u 2 [ œÓ—Ó”Ó ]

onderzoeken, bestuderen 3 [ ÞÓKÓVÓ ] vragen, verlangen

ðÓ³ÓŠUÓYÓ  VI onov.ww. bespreken (iets ‰uŠ met l�),

beraadslagen, ruggespraak houden, een onderhoud

hebben (over ‰uŠ met l�)

ÐÓ×ÚY  zn. |mv. √ÔÐÚ×ÓÀU / ÐÔ×ÔÀu | 1 [ ðÓ×ÚKqO ] (grondig) onder-

zoek, studie, analyse; �ÓdÚ�Ó�« eÚ³Ó×ÚY  onderzoekscentrum;

ŠÔd=¹]�« WÚ³Ó×ÚY  vrijheid van onderzoek; ÐÓ×ÚŽ YKÚLwÒ

wetenschappelijk onderzoek; ÐÓ×ÚÞ Y³=wÒ  medisch

onderzoek 2 [ «�Ú²LÓ”U ] het zoeken, zoektocht (naar sŽ)

3 [ «ÝÚ²�Ú³Ó—U ] enquête, nasporing

ÐÓ×Ú¦wÒ  bn. onderzoeks-; ÐÓdÓ�«ZÔÐ Ó×Ú¦O]W  onderzoeks-

programma’s

-Ó³Ú×ÓY  zn. |mv. �Ó³ÓŠUYÔ | 1 [ �Ô�ÓÐUÓdÓ « ] geheime politie (Egy./

Jor.), recherche; ≈œÓ—«Ó�« …ÚLÓ³ÓŠUY�« ÚHbÚ—Ó�«O]W  FBI 2 [ �ÓuÚ{ÔŸu ]

onderwerp, thema 3 [ ÐÓ×ÚY ] onderzoek, research, studie

-Ô³ÓŠUÓ¦ÓW  zn. |mv.  «| bespreking, onderhandeling

ðÓ³ÓŠUÔY  zn. bespreking, beraadslaging, onderhoud

ÐÓŠUY  zn. |mv. ÊË/ ÐÔ×]ÀU | 1 [ ŽÓ�Ur ] geleerde, wetenschapper

2 [ �ÔFÓu=— ] onderzoeker, navorser, researcher

· √ÔÐÚ×ÓdÓ  IV onov.ww. afvaren, van wal steken, uitvaren,

vertrekken (schip ÝÓHMOÓW )

ÐÓ×Úd  zn. |mv. Ð×Ó—U / ÐÔ×Ô—u | 1 [ Ð¾OÓW ] zee; �«Ú³Ó×Ú_« dÔÐÚOÓ�« iÚLÔ²ÓuÓÝ=j

de Middellandse Zee; �«Ú³Ó×Ú_« dÔŠÚLÓd  de Rode Zee; �«Ú³Ó×Úd

d×Ð ≠ b½UÐ



24

�«ÚLÓO=X  de Dode Zee; ÐÓ×ÚA�« d]LÓ‰U  Noordzee 2 [ ýÓ�Úh ]

geleerd persoon (wiens kennis vergelijkbaar is met de

uitgestrektheid van de zee) # FÐ wÓ×Úd  in de loop van,

tijdens

ÐÓ×ÚdÍÒ  I zn. |mv. ÊË| zeeman, zeevaarder

II bn. 1 [ �ÓbÓ½wÒ ] maritiem, zeevaart-; šbÚ�ÓÐ  UÓ×Úd¹]W

maritieme diensten 2 [ ŽÓ ÚJÓdÍÒ ] zee-, marine-, vloot-;

@Ôu]Ð  «Ó×Úd¹]W  zeemacht # ÞÓzUÐ dÓ×ÚdÍÒ  zeevogel

ÐÓ×Úd¹]W  zn. vloot, marine, oorlogsvloot, zeemacht

ÐÔ×ÓOÚdÓ…  zn. |mv.  «/ ÐÓ×ÓzUdÔ | 1 [ ý³ÚÐ tÓ×Úd ] meer, binnenwater

2 [ ÐdÚ�ÓW ] vijver

ÐÓ×]—U  zn. |mv. ÊË/ ÐÓ×]—UÓ… | zeeman, matroos, zeevaarder

'«Ú³Ó×ÚdÓ¹Ús  zn. Bahrein

ÐÓ×ÚdÓ¹ÚMwÒ  I zn. |mv. ÐÓ×ÓU—½ÓW | Bahreini, Bahreiner

II bn. Bahreins, van Bahrein

≈ÐÚ×Ó—U  zn. zeevaart, scheepvaart, navigatie

· ðÓ³ÓJÚ²ÓdÓ  II onov.ww. pralen, paraderen

ðÓ³ÓJÚ²Ôd  zn. het pronkerig voortschrijden, het paraderen,

pronkerige gang

-Ô²Ó³ÓJÚ²d  bn. pronkerig voortschrijdend, paraderend

· ÐÓJ]dÓ  II ov.ww. doen verdampen, vaporiseren, doen

evaporeren

ðÓ³ÓJ]dÓ  V onov.ww. vervliegen, in rook opgaan, vervluchti-

gen; ðÓ³Ó�]dÓ Ú√ ÔŠÚöÓ�ÔtÔ  zijn dromen gingen in rook op

ÐÔJÓ—U  zn. |mv.  «/ √ÔÐÚ�dÓ… | 1 [ žÓOÚÝ dÓšUs ] damp 2 [ žÓKÓOÓÊU ]

stoom; ðÓ dOÔ�« Ú³ÓšUdÓ…ÔÐ IÔu]…�« Ú³Ô�ÓU—  het schip vaart op stoom

ÐÔJÓU—ÍÒ  bn. stoom-, door stoom aangedreven; �¬ÓÐ WÔ�ÓU—¹]W

stoommachine

ÐÓJÔ—u  zn. wierook; ÐÓ�Ô—u  �ÓdÚ¹Ór  alpenviooltje

-³ÚJÓdÓ…  zn. |mv. �Ó³ÓšUdÔ | wierookvat

ðÓ³ÓJ^d  zn. verdamping, evaporatie

ÐÓšUdÓ…  zn. |mv. ÐÓuÓš«dÔ | boot, stoomschip; ÐÓšUdÓ— …Ô�]»UÌ

passagiersschip

· ÐÓJÓfÓ  ov.ww. |a| 1 [ «½Ú�ÓHÓiÓ ] verminderen 2 [ ðÓ−Ó¼UÓqÓ ]

negeren

ÐÓJÚf  bn. te klein, te laag, zeer laag (prijs)

· ÐÓJÚAgO  zn. |mv. ÐÓ�ÓýUgOÔ | fooi

· ÐÓJÓqÓ  ov.ww. |a| 1 [ ŠÓ‰U ] gierig zijn, krenterig zijn,

vrekkig zijn, inhalig zijn (met » voor vKŽ) 2 [ ŽÓLÓKO]W ]

schraal bedelen, karig toebedelen (iem. vKŽ met s�),

krap houden (iets s� voor vKŽ), beknibbelen (op s�)

ÐÔJÚq  zn. gierigheid, krenterigheid

ÐÓJqO  I zn. |mv. ÐÔ�ÓöÓ¡Ô | gierigaard, vrek

II bn. gierig, hebzuchtig, vrekkig

· ÐÓb]œÓ  II ov.ww. 1 [ ÐÓc]—Ó ] verspillen, verkwisten 2 [ √ÔÐÚDÓqÓ ]

tenietdoen, elimineren; ÐÓb]œÓ_« Ô�ÚsÓ  de vrede (ver)breken;

ÐÓb]œÓ�« ÚGÔOÔÂuÓ  de wolken verdrijven

ðÓ³Ób]œÓ  V onov.ww. 1 [ _Ô�Óq ] verdreven zijn, weg zijn

2 [ �−ÓOÚg ] uiteengedreven worden 3 [ �IÔu]… / �LÓ‰U ] verspild

worden 4 [ �EÓöÓÂ ] verdreven worden, verjaagd worden

«ÝÚ²Ó³Ób]  X onov.ww. »  1 [ žÓKÓVÓ ] overweldigen (honger

łÔŸu ; ziekte �ÓdÓ÷  e.d.); «ÝÚ²Ó³Ób]Ð NÓ�« UÚ�ÓuÚ·Ô  angst overwel-

digde haar 2 [ ÝÓOÚDÓdÓ ] heersen als een tiran over, tiran-

niseren # «ÝÚ²Ó³Ób]Ð t¼ ÏcÓ �« «^RÓ‰«Ô  deze vraag hield hem

bezig

ÐÔbÒ  zn. uitweg; ôÓÐ Ôb]  onvermijdelijk, onvoorkoombaar,

onontwijkbaar, onafwendbaar, onontkoombaar; ôÓÐ Ôb]

�sÚ  het is noodzakelijk dat, het is onvermijdelijk dat; ôÓ

ÐÔb]� � wMÚtÔ  ik kan niet anders, ik moet het hebben, ik

kan niet zonder; ôÓÐ Ôb]� ÓtÔ� sÚ  hij heeft een … nodig, hij

moet … hebben; ôÓÐ Ôb]√ ÔÊÚ½ ÓQ
Ú

šÔcÓÁÔ≈ �ÓD�« v]³VO  we moeten

hem naar de dokter brengen; ôÓÐ Ôb]√ ÔÊÚ¹ Ó Ú²ÓFÚLqÓb�« ]ËÓ¡«Ó  hij

moet het geneesmiddel gebruiken; ôÓÐ Ôb]� sÚF FÚq


ý Ó¡wÌ

we moeten iets doen; √Ô�ÚdÏô ÓÐ Ôb]� ÓMÓU  een zaak waar we

niet onderuit kunnen

ÐÓbÓœ  zn. uitwisseling

ðÓ³Úbb¹  zn. 1 [ ðÓAÚ²XO ] versnippering, verdeling, spreiding

2 [ ðÓ³Úcd¹ ] verspilling, verkwisting

ðÓ³Óbœ̂  zn. het verstrooid worden, het verspreid worden

«ÝÚ²³ÚbÓœ«  zn. tirannie, dwingelandij, despotisme

-Ô%Ú²Ó³bÒ  I zn. |mv. ÊË| despoot, tiran

II bn. despotisch, tiranniek, heerszuchtig

· ÐÓbÓ√Ô  ov.ww. |a| Á/»/wF beginnen, aanvangen, starten, een

aanvang nemen met; ÐÓbÓ√Ô�« ÚLÓDÓdÔ¹ ÓMÚe‰Ô  het begon te

regenen; ÐÓbÓ√Ô¹ ÓAÚFÔdÔÁÔ  hij begon het te voelen

«ÐÚ²ÓbÓ√Ô  VIII ov.ww. beginnen, starten
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ÐÓbÚ¡  zn. aanvang, start, het beginnen; F�« wÚ³ÓbÚ¡  in het

begin, bij de aanvang; FÐ wÓbÚ¡_« Ô�Úd  in het begin

ÐÓbÓz«wÒ , ÐÔbÓz«wÒ  bn. 1 [ √ÔeÚKwÒ ] origineel, oorspronkelijk,

aanvankelijk 2 [ �Ó@ UÓ³ÚqÓ²�« ]Q
Ú
—a¹ ] primitief, uit de vroegste

periode; FÔMÔÐ ÊuÔbÓz«O]W  primitieve kunsten; «Óù½Ú Ó�« ÊUÚ³ÔbÓz«wÒ

de primitieve mens

ÐbÓ¹«ÓW  I zn. begin, aanvang; F�« wÚ³bÓ¹«ÓW  aanvankelijk, in het

begin, bij het begin; �ÔMÚcÔ�« Ú³bÓ¹«ÓW  helemaal van in het

begin, van meet af aan

II ÐbÓ¹«ÓWÎ  bijw. 1 [ √ÔË]ôÎ ] allereerst, in de eerste plaats, in

eerste instantie, om te beginnen 2 [ F�« wÚ³bÓ¹«ÓW ] in het

begin, aanvankelijk, eerst

-Ó³ÚbÓ√  zn. |mv. �Ó³ÓœU∆Ô | 1 [ @ÓŽUbÓ… ] beginsel, grondbeginsel,

principe, uitgangspunt, fundamenteel concept,

basisidee; �sÚŠ ÓOÚYÔ�« ÚLÓ³ÚbÓ√  in principe, principieel 2 [ ½ÓuÓ…« ]

beginpunt, startpunt, oorsprong, basis

-Ó³ÚbÓzwÒ  I bn. 1 [ √ÔeÚKwÒ ] origineel, oorspronkelijk, aanvanke-

lijk, vroegst, begin-, eerste, initieel 2 [ √ÔÝÓÝUwÒ ] funda-

menteel, basis-, principieel; «ð=HÓ� ‚UÓ³ÚbÓzwÒ  principieel

akkoord; �ÓuÚ@� nÓ³ÚbÓzwÒ  principiële houding

II �Ó³ÚbÓzOÒ
Î
U  bijw. principieel, in principe

«ÐÚ²bÓ¡«  zn. begin, start; «ÐÚ²bÓ¡«Î� sÚ  te beginnen met,

beginnend van

«ÐÚ²bÓz«wÒ  bn. basis-, lager; �ÓbÚ—ÓÝÓÐ« WÚ²bÓz«O]W  lagere school,

basisschool; ²�«]FÚKô« rOÐÚ²bÓz«wÒ  lager onderwijs; ýÓNÓœUÓ…

B�«]n= �« 
]

œU”ô« ÐÚ²bÓz«wÒ  getuigschrift van lager onder-

wijs

ÐÓœU∆  bn. beginnend; FÐ wÓœU¡Í_« Ô�Úd  aanvankelijk, in het

begin

ÐÓœUzÓW  zn. prefix, voorvoegsel

-Ó³ÚbÔ¡Ë  bn. begonnen, aangevangen

-Ô³Ú²Ób∆  I zn. beginneling

II bn. beginnend; �Ó³Ú²ÓbzÎ» U  beginnend met; —ÓÝ]� ÂUÔ³Ú²Ób∆

een beginnend tekenaar

-Ô³Ú²ÓbÓ√  zn. onderwerp (gram.)

· ÐÓbÓ—Ó  onov.ww. |u| ontsnappen (aan s�), ontglippen

(ondoordachte woorden, aan s�)

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

overijld doen 2 [ ÝÓ—UÓŸÓ ] haast maken met, overhaasten,

onmiddellijk/direct doen, zich haasten, zich reppen

(om iets te doen »); ÐÓœUÓ—Ó≈ �Ó√ v
Ô

�=t  hij haastte zich naar

zijn moeder 3 [ «½Ú²Ó»UÓ ] overvallen, treffen (met »),

overweldigen, plots getroffen worden (door »); ÐÓœUÓ—Ó½w

Ð �U^RÓ‰«  hij overviel me met de vraag # łÓFÓÓKÓM√ wÔÐÓœU—Ô

ÐôU½ÚBdÓ·«  het vervulde me met walging

ðÓ³ÓœUÓ—Ó  VI onov.ww. # ¹Ó²Ó³ÓœUÓ—Ô≈ �Óc�« v=¼Ús


 het is onmiskenbaar,

het ligt voor de hand; ¼ÓqÚð Ó³ÓœUÓ—Ó¹ ÓuÚ�Î≈ U�Ó– v¼ÚMpÓ√ ÔÊÚ  is het

ooit bij je opgekomen dat

«ÐÚ²ÓbÓ—Ó  VIII ov.ww. zich haasten naar, zich spoeden naar

ÐÓbÚ—  zn. |mv. ÐÔbÔ—Ë | volle maan

-Ô³ÓœUÓ—Ó…  zn. 1 [ �ÔMÓE]LÎU ] onderneming, initiatief, eerste stap,

aanzet, eerste stoot; �Ô³ÓœUÓ—ÓŠ …uÓ«œ  initiatief tot dialoog;

�Ô³ÓœUÓ—Óý …Ó�ÚBO]W  persoonlijk initiatief; ÐLÔ³ÓœUÓ—Ó…Ì� sÚ  op

initiatief van 2 [ ðKÚIÓzUOÒÎU ] spontane actie, onverwachte

actie

ÐÓœU—Ó…  zn. |mv. ÐÓuÓœ«—Ô | 1 [ ÐÓ�UdÓ… ] eerste aanwijzing, eerste

indicatie, eerste blijk, eerste teken; _Ó@Óq=Ð ÓœU—Ó…Ì  bij het

minste teken 2 [ ðÓ×Ód^„ ] initiatief

· √ÔÐÚbÓŸÓ  IV I onov.ww. wF uitmunten in, uitstekend zijn in

II ov.ww. scheppen, ontwerpen, creëren, voortbren-

gen, maken, tot stand brengen

«ÐÚ²ÓbÓŸÓ  VIII ov.ww. bedenken, uitvinden, uitdenken,

ontwerpen

ÐbÚŽÓW  zn. |mv. ÐbÓŸ | 1 [ ðÓ−Úbb¹ ] vernieuwing, innovatie,

invoering van iets nieuws (i.h.b. in godsdienst) 2 [ ≈�Ú×ÓœU ]

ketterij, ketterse leerstelling, ketterse doctrine

ÐÓbl¹  bn. 1 [ �ÔLÚ²Ó“U ] prachtig, uitstekend, voortreffelijk,

excellent; ¼Ób¹]Ð WÓbF¹ÓW  een prachtig geschenk; šÓjÒÐ Óbl¹

een prachtig handschrift 2 [ ŽÓ−VO ] wonderbaar,

fantastisch; ŠÔKÚÐ rÓbl¹  een wonderbare droom

ÐÓbF¹ÓW  zn. |mv. ÐÓbÓz«l
Ô

| wonder, verbazingwekkend ding

√ÔÐÚbÓŸÔ  bn.elat. wonderlijker, fantastischer, verbazing-

wekkender

≈ÐÚbÓŸ«  zn. scheppingskracht

-Ô³ÚbŸ  I �Ô³ÚbŽÔÊuÓ  zn.mv. grote artiesten, voorname

kunstenaars
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II bn. creatief, scheppend, oorspronkelijk, innoverend

· ÐÓb]‰Ó  II ov.ww. 1 [ ŽÓÂUÒ ] vervangen (iets Á door Á),

omwisselen, verwisselen (iets Á voor Á), veranderen

(iets Á in Á) 2 [ _ÔžÚDOÓW ] verversen (v. lakens)

ÐÓœUÓ‰Ó  III ov.ww. 1 [ ðÓ³ÓœUÓ‰Ó ] uitwisselen met; ÐÓœUÓ‰ÓŽ ÓL]tÔ

�«Ú×ÓbY¹Ó  hij voerde een gesprek met zijn oom

2 [ «ÝÚ²ÓFÓ÷UÓ ] ruilen met; √ÔÐÓœU‰Ôe ÓbI¹Þ wÓuÓÐ«lÓ  ik ruil

postzegels met mijn vriend

√ÔÐÚbÓ‰Ó  IV ov.ww. vervangen, verwisselen, veranderen

ðÓ³Ób]‰Ó  V onov.ww. 1 [ ðÓGÓO]dÓ ] veranderen; ðÓ³Ób]‰Ó�« Ú×Ó‰UÔ  de

toestand veranderde; ðÓ³Ób]‰ÓD�« ]IÚfÔ  het weer veranderde

2 [ @Ô¹uiÓ ] uitgewisseld worden

ðÓ³ÓœUÓ‰Ó  VI ov.ww. uitwisselen, wisselen; ðÓ³ÓœUÓ‰Ó—ü« Ó¡«Ó� ÓlÓ

łÓU—Á  hij wisselde van gedachten met zijn buurman;

¹Ó²Ó³ÓœUÓ�ÔÊuÓ²�« ]×O] U  ze wisselen groeten uit

«ÝÚ²Ó³ÚbÓ‰Ó  X ov.ww. veranderen (iets » in Á), vervangen

(iets » door Á)

ÐÓbÚ'ÓW  zn. |mv.  «/ ÐbÓ‰ | kostuum

ÐÓbÓ‰Ó  voorz. in plaats van; ÐÓbÓôÎ� sÚ  in plaats van

ÐÓbq¹  zn. |mv. ÐÔbÓôÓ¡Ô | alternatief, vervangingsmiddel,

surrogaat, substituut

ÐÓb]‰«  zn. kruidenier

ðÓ³Úbq¹  zn. vervanging

-Ô³ÓœUÓ'ÓW  zn. |mv.  «| uitwisseling; �Ô³ÓœUÓôÓð  −ÓU—¹]W  handels-

relaties

ðÓ³Ób^‰  zn. |mv.  «| verandering; ðÓ³Ób^�« ‰Ú−Óu=  verandering

van weer

ðÓ³ÓœUÔ‰  zn. |mv.  «| wisseling, (wederzijdse) uitwisseling

(van ‰); ðÓ³ÓœUÔ—ü« ‰Ó¡«  gedachtewisseling; ðÓ³ÓœUÔM�« ‰]IÚb

monetaire uitwisseling

ðÓ³ÓœUÔ'wÒ  bn. uitwisselings-

«ÝÚ²³ÚbÓ‰«  zn. vervanging, substitutie (door »)

-Ô²Ó³ÓœUÓ‰  bn. wederzijds, wederkerig, onderling; ŁIÓ� WÔ²Ó³ÓœUÓ�ÓW

wederzijds vertrouwen

· ÐÓbÓÊ  zn. |mv. √ÔÐÚbÓÊ« / √ÔÐÚbÔÊ | lichaam, lijf

ÐÓbÓ½wÒ  bn. lichamelijk, lichaams-, fysiek; ðÓdÚÐOÓÐ WÓbÓ½O]W

lichamelijke opvoeding

ÐÓbÓ½«ÓW  zn. zwaarlijvigheid, corpulentie

ÐÓbs¹  zn. |mv. ÐÔbÔÊ | dik, corpulent, zwaarlijvig, gezet, vet

· ÐÓbN¹ÓW  zn. begrip, inzicht, doorzicht

ÐÓbN¹wÒ  bn. vanzelfsprekend, duidelijk, vaststaand; �sÓ

�«Ú³ÓbN¹wÒ√ ÔÊÚ  het is vanzelfsprekend dat

· (ËbÐ) ÐÓbÓ«  onov.ww. |u| 1 [ þÓNÓdÓ ] lijken, schijnen, blijken

2 [ ÐÓÊUÓ ] blijken (te zijn), duidelijk worden; �Ó–UÓ¹ «Ó³ÚbÔF Ëw

B�«^—uÓ…  wat blijkt er uit de foto?

√ÔÐÚbÓÈ  IV ov.ww. 1 [ √ÔþÚNÓdÓ ] tonen, vertonen, laten zien,

manifesteren, doen uitschijnen, blijk geven van, te

kennen geven; √ ÔÐÚbÓ¼« ÈÚ²LÓ�UÎÐ UÓ�UGÎU  hij toonde grote

belangstelling 2 [ ŽÓ³]dÓ ] uitdrukken, onder woorden

brengen, duidelijk maken, uiten; √ÔÐÚbÓð ÈÓIÚbd¹ÓÁÔ  hij drukte

zijn waardering uit; √ÔÐÚbÓ« ÈÝÚ²FÚbÓœ«ÓÁÔF w  hij drukte zijn

bereidheid uit om; √ÔÐÚbÓ— ÈÓžÚ³ÓWÎF w  hij gaf de wens te

kennen om; √ÔÐÚbÓ� ÈÔuÓF«ÓIÓ²ÓtÔ  hij betuigde hem zijn

instemming; √ÔÐÚbÓ— ÈÓ√
Ú
¹ÓtÔF w  hij gaf zijn mening over

ðÓ³Ób]È  V onov.ww. verschijnen, zichtbaar worden

(aan ‰ )

ÐÓbÚË  I zn.verz. nomaden, bedoeïenen

II zn. woestijn

ÐÓbÓËÍÒ  I zn. |mv. ÊË| bedoeïen; ÐÓbÓË¹]W  bedoeïenenvrouw

II bn. nomadisch, nomaden-

'«Ú³ÓbÓË«Ó…  zn. <het nomadenleven>, <het leven in de

woestijn>, <het leven als bedoeïen>

≈ÐÚbÓ¡«  zn. |mv.  «| manifestatie, uiting, het manifesteren,

het tonen, uitdrukking, blijk

≈ÐÚbÓz«wÒ  bn. uitdrukkings-

ÐÓœUÌ  I zn. |mv. ÐÔbÓ…« | woestijnbewoner, bedoeïen

II bn. duidelijk, klaar, evident, zichtbaar, klaarblijke-

lijk

ÐÓœU¹ÓW  I zn. |mv. ÐÓuÓœ«Ì | nomade, bedoeïen

II zn. 1 [ ý³Úe tÓ×ÚdÓ«ËÍÒ ] steppe, halfwoestijn 2 [ —n¹ ]

platteland

-Ô³ÚbÌ  bn. tonend, vertonend

· ÐÓc¡Í  bn. weerzinwekkend, walgelijk, vies, smerig,

obsceen

· ÐÓcÓŒ  zn. 1 [ ðÓdÓ· ] luxeartikel, luxevoorwerp, weeldeartikel

2 [ ÐÓNÓ¡U ] praal
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gekweekt; √Ô“Ú¼ÓÐ —UÓd=¹]W  wilde bloemen 3 [ �KÚ³ÓdÒ ] land-, tot het

land behorend

ÐÓd=¹]W  zn. |mv. ÐÓdÓ«—Í | 1 [ @ÓHÚd ] wildernis, woestenij 2 [ eÓ×ÚdÓ¡«Ô ]

woestijn 3 [ —n¹ ] platteland, open land 4 [ ÐÓœU¹ÓW ] steppe

ÐÔdÒ  zn. tarwe, graan

ÐdÒ  zn. 1 [ ðÓIÚuÓÈ ] vroomheid, piëteit 2 [ ≈½ÚBÓ·U ] rechtscha-

penheid, rechtvaardigheid, deugdzaamheid, gerechtig-

heid, oprechtheid, eerlijkheid

√ÔÐÓd^  bn.elat. meest toegewijd (aan »)

-Ó³Ód]…  zn. |mv.  «/ �Ó³Ó—U^ | 1 [ �ÓFÚdÔ·Ë ] goed werk, goede daad,

weldaad 2 [ ŽÓDÓ¡U ] schenking 3 [ �ÔMÓE]LÓW ] filantropische

organisatie, menslievende organisatie, menslievende

stichting, menslievend werk, charitatieve instelling

ðÓ³Údd¹  zn. |mv.  «| 1 [ ðÓFÚKqO ] rechtvaardiging, verantwoor-

ding, verdediging 2 [ «ÝÚ²GÚHÓ—U ] vergoelijking,

verbloeming, verzachting, het minder erg maken;

ðÓ³Údd¹Ó «  excuses, voorwendsels, argumenten, uitvluch-

ten; √ÔŽÚDÓð vÓ³Údd¹Î‰ «  een excuus geven

ðÓ³Úd¹dÍÒ  zn. vergoelijkend, verzachtend; ÐKÓNÚ−ÓWÌð Ó³Úd¹d¹]WÌ  op

vergoelijkende toon

ÐÓ—UÒ  bn. |mv. √ÔÐÚdÓ—« / ÐÓdÓ—Ó… | 1 [ �Ô×Ú²ÓdÓÂ ] eerbiedwaardig, eer-

waardig, respectabel, venerabel, achtenswaardig

2 [ �Ô�ÚKh ] plichtsgetrouw, toegewijd (aan ») 3 [ ðÓIwÒ ]

vroom, godvruchtig, devoot, rechtgeaard

-Ó³ÚdÔ—Ë  bn. (door God) gezegend

-Ô³Ód=—  I zn. |mv.  «| rechtvaardiging, verantwoording,

reden

II bn. bevestigend, confirmerend

-Ô³Ód]—  bn. gerechtvaardigd, gewettigd; žÓOÚ� dÔ³Ód]œ  ongerecht-

vaardigd

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

�sÚ� ÓdÓ÷Ì ) 2 [ ŠÔd=—Ó ] vrijgemaakt zijn van, ontdaan zijn

van

ÐÓd]√Ô  II ov.ww. vrijspreken, de onschuld erkennen van; ôÓ

√
Ô
ÐÓd=½ ∆ÓHÚ ð wÓLÓ�UÎU  ik pleit mezelf niet helemaal vrij

√ÔÐÚdÓ√Ô  IV ov.ww. vrijspreken, van blaam zuiveren, de

onschuld erkennen van, de onschuld bewijzen van; √ÔÐÚdÓ√Ô

–�]²ÓtÔ  hij sprak hem vrij

ÐÓ–UŒ  bn. imposant, indrukwekkend (bouwwerk)

· ÐÓcÓ—Ó  ov.ww. |u| zaaien ( ÐÔcÔ—Ë  zaad)

ÐÓc]—Ó  II ov.ww. verspillen, verkwisten, verbrassen (iets Á);

¹Ô³Óc=—Ô√ Ô�ÚbÓÝ«Î� UsÓ�« ÚuÓ—Ó‚  hij verspilt hopen papier

ÐÓcÚ—  I zn.verz. |mv. ÐcÓ—« / ÐÔcÔ—Ë | 1 [ ŠÓVÒ ] (ehn. ÐÓcÚ—Ó…  mv. ÐÓcÓ—Ó « )

zaden, zaad 2 [ ½ÓuÓ…« ] (ehn. ÐÓcÚ—Ó… / ÐcÚ—Ó… ) pitten, stenen (v.

fruit)

II zn. het zaaien

ÐÓcÚ—Ó… , ÐcÚ—Ó…  I zn. |mv. ÐÔcÔ—Ë | pit, steen (v. vrucht)

II zn. |mv. ÐÓcÓ—Ó « | zaad, zaadkorrel

ðÓ³Úcd¹  zn. verspilling, verkwisting

-Ô³Óc=—  zn. |mv. ÊË| verkwister, verspiller

· ÐÓcÓ‰Ó  onov.ww. |i/u| 1 [ ŽÓÂUÒ ] offeren, een offer/offers

brengen 2 [ �−ÓNÚb ] zich getroosten (inspanningen); ÐÓcÓ‰Ó

łÓNÚbÓÁÔ  hij deed zijn best, hij getroostte zich veel moeite

ÐÓcÚ‰  zn. 1 [ �ÓœU]… ] offer 2 [ ŽÓLÓKO]W ] het offeren, het geven, het

spenderen

ÐÓcÚ'ÓW , ÐcÚ'ÓW  zn. |mv.  «/ ÐcÓ‰ | 1 [ ŽÓÂUÒ ] kostuum, pak; ÐÓcÚ�ÓW

�«ÚHÓCÓ¡U  ruimtepak; ÐÓcÚ�Óý WÔGÚq
Ì

 werkpak; «—ÚðÓbÓÐ ÈcÚ�ÓWÎ  een

kostuum dragen/aanhebben 2 [ ŽÓ ÚJÓdÍÒ ] uniform

-³ÚcÓ‰  I zn. |mv. �Ó³Ó–U‰Ô | kamerjas

II �Ó³Ó–U‰Ô  zn.mv. vrijetijdskleding

-Ó³ÚcÔ‰Ë  bn. geleverd, ondernomen; «Ó�ÚLÔ×ÓËUÓôÓ�«  ÚLÓ³ÚcÔ�ËÓW  de

ondernomen pogingen; «Ó�Ú−ÔNÔ�« œuÚLÓ³ÚcÔ�ËÓW  de geleverde

inspanningen

· ÐÓd]  ov.ww. |a/i; 1vt. ÐÓd—Ú Ô / ÐÓdÓ—Ú Ô | 1 [ √ÔšÚKÓhÓ ] gehecht zijn

aan, toegewijd zijn aan 2 » [ «ŠÚ²ÓdÓÂÓ ] ontzag hebben

voor, eerbiedigen, respecteren

ÐÓd]—Ó  II ov.ww. 1 [ “Ó�]v ] rechtvaardigen, verantwoorden,

wettigen; �ÓOÚnÓ¹ Ô³Ód=—ÔF ÓAÓKÓtÔ  hoe rechtvaardigt hij zijn

mislukking? 2 [ ÐÓd]√Ô ] vrijspreken, verontschuldigen

ÐÓdÒ  I zn. land, vasteland, vaste grond, veilige bodem

II bn. |mv. √ÔÐÚdÓ—« / ÐÓdÓ—Ó… | 1 [ ðÓIwÒ ] vroom, godvruchtig,

devoot, rechtgeaard 2 [ �Ô�ÚKh ] plichtsgetrouw,

toegewijd (aan ») 3 [ �Ô×Ú²ÓdÓÂ ] eerbiedwaardig, eer-

waardig, respectabel, venerabel, achtenswaardig

ÐÓd=ÍÒ  bn. 1 [ ŠÓOÓuÓÊ« ] wild, in het wild levend, ongetemd, niet

gedomesticeerd 2 [ ½Ó³Ó U ] in het wild voorkomend, niet
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ðÓ³Ód]√Ô  V ov.ww. s� de relatie ontkennen met, de band

verwerpen met

ÐÔdÚ¡  zn. herstel, genezing; ôÓÐ ÔdÚ¡Ó� MÚtÔ  genezing is niet

mogelijk

ÐÓdÓ¡«Ó…  I zn. |mv.  «| patent, licentie

II zn. 1 [ ðÓ³ÚdzÓW ] onschuld, onschuldigheid 2 [ —ÓFÚi ]

afwijzing, verwerping 3 [ ŽÓbÚ�wÒ ] vrijspraak # ÐJÔq=Ð ÓdÓ¡«Ó…Ì

in alle vrijheid

ÐÓd¡Í  bn. |mv. √ÔÐÚd¹Ó¡UÔ / ÐÔdÓ¡« | 1 [ @Ó³ÚqÓŠ ÔJÚr ] onschuldig,

schuldeloos 2 [ ÐÓFÚbÓŠ ÔJÚr ] vrijgesproken, vrijgepleit

ðÓ³ÚdzÓW  zn. 1 [ ŠÔJÚr ] (jur.) vrijspraak, ontslag van rechts-

vervolging, ontslag 2 [ ŽÓLÓKO]W ] het vrijpleiten

ÐÓU—∆  I �«Ú³ÓU—∆  zn. de Schepper (God)

II bn. herstellend, genezend (van ziekte �sÚ� ÓdÓ÷Ì )

· '«Ú³ÓdÓ«“q¹  zn. Brazilië

ÐÓdÓ«“K¹wÒ  I zn. |mv. ÊË| Braziliaan

II bn. Braziliaans

· dÐÓž«ÚLÓðUwÒ  I zn. |mv. ÊË| pragmaticus

II bn. pragmatisch

· '«Ú³ÓdÚÐÓd  zn. de berbers

ÐÓdÚÐÓdÍÒ  bn. |mv. ÐÓdÓÐ«dÓ… | 1 [ ýÓFÚV ] berber- 2 [ œÔÊËÓŁ ÓIÓFUÓW ]

barbaars, onbeschaafd 3 [ ýÓd” ] barbaars, wreed, wild

ÐÓdÚÐÓd¹]W  zn. 1 [ ŁÓIÓFUÓW ] berbercultuur 2 [ ÝÓuÚ¡Ó… ] barbaarsheid

· '«Ú³ÔdÚðÔGÓ‰U  zn. Portugal

ÐÔdÚðÔGÓ'UwÒ  I zn. |mv. ÊË| Portugees

II bn. Portugees

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

ÐÔdÚðÔIÓ'UwÒ  bn. (Lba. ÐÓdÚðÔIÓ�UwÒ ) oranje; ÐÔdÚðÔIÓ�UwÒK�« ]uÚÊ  oranje

· ÐÔdÚŁÔs  zn. |mv. ÐÓdÓŁ«sÔ | klauw

· ÐÔdÚÃ  zn. |mv. √ÔÐÚdÓÃ« / ÐÔdÔÃË | 1 [ �Ó³ÚMÎŽ vÓ‰U ] toren; ÐÔdÚ�« ÃÚLÔdÓ@«Ó³ÓW

controletoren 2 [ ŠBÚs ] slot, kasteel, burcht, citadel,

vesting, fort 3 [ �dÓF«FÓW ] bestuurderscabine (v. kraan)

4 [ �MÔ−ÔÂu ] sterrenbeeld

ðÓ³Ód^Ã  zn. make-up

ÐÓU—łÓW  zn. |mv. ÐÓuÓ—«


ÃÔ | oorlogsschip, oorlogsbodem,

slagschip; ÐÓU—łÓŠ WÓdÚÐO]W  oorlogsschip

· ÐÓdÕÓ  ov.ww. |a| verlaten, zich verwijderen van (een

plaats); ôÓ¹ Ó³ÚdÓÕÔ� ÓJÓ½UÓtÔ  hij verlaat zijn plaats niet

-Ô³Ó—UÓŠÓW  zn. vertrek, het weggaan (uit Á), het verlaten (van

Á)

'«Ú³ÓU—ÕÓ , '«Ú³ÓU—ŠÓWÓ  bijw. gisteren

-Ô³Ód=Õ  bn. hevig; {ÓdÚ� »Ô³Ód=Õ  hevige slag

· ÐÓdÓœÓ  I onov.ww. |u| 1 [ ðÓ×Óu‰̂ ] koud worden, afkoelen

2 [ ŠÓ‰U ] koud zijn

II ov.ww. |u| vijlen

ÐÓd]œÓ  II ov.ww. 1 [ ŽÓÂUÒ ] koelen, afkoelen (Á iets) 2 [ �GÓKqO ]

laven, blussen

√ÔÐÚdÓœÓ  IV ov.ww. laten afkoelen # �Ó√ UÔÐÚdÓœÓ�« ÚLÓ¡UÓ  wat is het

water koud!

ðÓ³Ód]œÓ  V onov.ww. zich verfrissen

«ÐÚ²ÓdÓœÓ  VIII onov.ww. afkoelen, koel worden, fris worden

ÐÓdÚœ  zn. koude, koelheid

ÐÓdÚœÍÒ  zn. 1 [ eÓHÚ×ÓW ] papyrus (schrijfmateriaal) 2 [ ½Ó³Ó U ]

papyrusplant

ÐÔdÚœÓ…  zn. brede mantel (i.h.b. van de profeet Mohammed)

ÐÓdÓœ  zn. hagel; ŠÓ³]�«  UÚ³ÓdÓœ  hagelstenen

ÐÓdÓœÓ…  zn. hagelsteen

ÐÔdÔœË  zn. koelheid; —Óœ]Ð ³ÔdÔœËÌ  hij antwoordde koel

ÐÔdÔœËÓ…  zn. koude, koelte, frisheid (weer)

ÐÓdb¹  zn. post; ÐÓd� b¹ÓCÚLÔÊu  aangetekende zending; eÔMÚbÔ‚Ë

ÐÓdb¹Ì  postbus; �ÓJÚ²Ó�« VÚ³Ódb¹  postkantoor; �ÓdÚ�Ó�« eÚ³Ódb¹

postkantoor; ÞÓÐUÐ lÓdb¹Ì  postzegel; ÞÓÐUÐ lÓdb¹ÍÒ  postzegel;

ÐÓd« b¹�JÚ²ÔdÔ½ËwÒ  elektronische post, e-mail

ÐÓd]œ«  zn. 1 [ �AK]ÍU ] theepot, theekan 2 [ �úÔ�Úq ] koelbox

ÐÓd]œ«Ó…  zn. ijskast

ÐÓdÚœÓ¡«Ô  zn. koude koorts, koortsrilling, koude rilling

ÐÓdÚœÓÊ«  bn. verkleumd, verstijfd (v. kou)

-³ÚdÓœ  zn. |mv. �Ó³ÓU—œÔ | vijl

ðÓ³Údb¹  zn. afkoeling, het afkoelen; łÓNÓ²�« “U]³Údb¹  ( ŁÓö]łÓW )

koelkast, ijskast, ( �¬Ó{ WÓ�ÚLÓW ) koelapparaat, koel-

installatie

ðÓ³Ódœ̂  zn. het zich verfrissen, verfrissing, afkoeling

ÐÓU—œ  bn. 1 [ —ÓÞÚV ] koud, koel 2 [ {ÓFnO ] lauw, zwak (in

prestaties) 3 [ ÝÓNÚq ] gemakkelijk, moeiteloos; žÓMLOÓÐ WÓU—œÓ…

een gemakkelijke prooi

· ÐÓdÚœÓŽÓW  zn. |mv. ÐÓdÓœ«ŸÔ | ezelszadel
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· ÐÓdÓ“Ó  onov.ww. |u| 1 [ ýÓLÓaÓ ] uitsteken, oprijzen 2 [ ½Ó²ÓQÔ ] naar

buiten komen, naar voren komen 3 [ þÓNÓdÓ ] te voorschijn

komen; ÐÓdÓ“Ó� sÚ� Ó�Ú³Ó¾t  hij kwam te voorschijn uit zijn

schuilplaats 4 [ «½Ú×Ó ÓdÓ ] tot uiting komen, zichtbaar

worden, duidelijk worden; ÐÓdÓ“Ó– Ï�pÓF √ wÔŽÚLÓ�Ut  dat kwam

duidelijk tot uiting in zijn werken 5 [ ÝÓDÓlÓ ] zichtbaar

zijn, duidelijk zijn, blijken 6 [ ðÓdÓ¡«ÓÈ ] zich tonen # ÐÓdÓ“Ó

 �«^RÓ‰«Ô  de vraag rees

ÐÓ—UÓ“Ó  III ov.ww. strijden met, bestrijden, vechten tegen

√ÔÐÚdÓ“Ó  IV ov.ww. 1 [ ýÓb]œÓ ] benadrukken, beklemtonen, de

nadruk leggen op, belichten (onderwerp) 2 [ √ÔËÚ{Ó̀Ó ]

duidelijk aantonen, duidelijk zichtbaar maken 3 [ √ÔŽÚKÓsÓ ]

mededelen, bekendmaken

ðÓ³Ó—UÓ“Ó  VI onov.ww. wedijveren, strijden, vechten, kampen

ÐdÓ“«  zn. 1 [ �Ô³Ó—UÓ“Ó… ] duel, tweestrijd, tweegevecht 2 [ žÓzUj ]

poep

ÐÔdÔ“Ë  zn. 1 [ łÓöÓ¡ ] opvallendheid, het duidelijk zichtbaar

zijn 2 [ @OÓÂU ] opkomst, het naar voren treden

√ÔÐÚdÓ“Ô  bn.elat. 1 [ �AÓwÚ¡ ] opvallendst, meest in het oog

springend, opmerkelijkst 2 [ �AÓ�Úh ] prominentst,

meest vooraanstaand

-Ô³Ó—UÓ“Ó…  zn. 1 [ ŽÓÂUÒ ] duel, tweestrijd, gevecht (v. man tegen

man); �Ô³Ó—UÓ“ÓÐ … �UÔÔ·u  zwaardgevecht 2 [ —¹Ó{UÓW ] het

schermen

≈ÐÚdÓ“«  zn. 1 [ ðÓIÚb. ] voorstelling, presentatie 2 [ eÔbÔ—Ë ]

publicatie, het naar buiten brengen 3 [ ðÓbÚ�qO ] het

aantonen, het tonen

ÐÓU—“  bn. 1 [ łÓKqO ] prominent, bekend, belangrijk 2 [ ÝÓFUd ]

opmerkelijk, opvallend, in het oog lopend, meest in

het oog springend; F� wÓJÓÊUÌÐ ÓU–—  op een duidelijk

zichtbare plaats 3 [ �Ô Óu
]

Â ] gemerkt, gemarkeerd,

aangeduid, herkenbaar gemaakt (door teken) 4 [ ½ÓðUT ]

uitstekend, vooruitspringend, duidelijk naar voren

komend (beenderen)

-Ô³ÓU—“  I zn. |mv. ÊË| concurrent, mededinger, rivaal,

tegenstrever

II bn. concurrerend, mededingend, rivaliserend

-Ô³Úd“  bn. duidelijk zichtbaar, in het oog springend; �Ô³Úd“Î«

�sÚš öÓ‰– Ï�pÓ  hiermee beklemtonend

· ÐdÚÝrO  zn. klaver

· ÐÓdÚýKÔ½uÓW  zn. Barcelona

· ÐÓdÓ’  zn. lepra

· ÐÓdÓŸÓ  ov.ww. |a| handig zijn, vaardig zijn, bedreven zijn

(in wF)

ðÓ³Ód]ŸÓ  V ov.ww. 1 [ √ÔŽÚDÓv ] bijdragen, geven, schenken (iem.

Á iets ») 2 [ ðÓDÓu]ŸÓ ] vrijwillig doen

ÐÓdÓŽ«ÓW  zn. bekwaamheid, kundigheid, deskundigheid,

vaardigheid, vakkundigheid, competentie, talent

ðÓ³ÓdŸ̂  zn. |mv.  «| 1 [ ŽÓDÓ¡U ] gift, geschenk, donatie,

schenking, gave, het schenken 2 [ eÓbÓ@ÓW ] aalmoes

3 [ «ýÚ²dÓ„« ] bijdrage, contributie 4 [ ≈ŠÚ ÓÊU ] liefdadigheid

ÐÓU—


Ÿ  bn. bekwaam, vaardig, capabel, kundig, bedreven,

ervaren, goed; ôÓŽÐ VÓ—U


Ÿ  een goede speler

-Ô²Ó³Ód=Ÿ  zn. |mv. ÊË| donor, gever, schenker; �Ô²Ó³Ód=Ð Ÿb�U]Â


bloedgever, bloeddonor

· ÐÔdÚŽÔr  zn. |mv. ÐÓdÓŽ«rÔ | 1 [ łÓM5 ] knop (aan plant) 2 [ ½ÓuÚ— ]

bloesem, bloem

· ÐÓdÚžÓg  zn.verz. (ehn. …) muggen (i.h.b. steekmuggen)

· ÐÔdÚžÔÀu  zn. |mv. ÐÓdÓž«YOÔ | vlo

· ÐÓdÚžÓv  ov.ww. schroeven

ÐÔdÚžwÒ  zn. |mv. ÐÓdÓž«w | schroef

-³ÚdÓ⁄«  zn. schroevendraaier

· ÐÓdÓ‚Ó  onov.ww. |u| schijnen, glinsteren, glanzen, blinken,

schitteren

√ÔÐÚdÓ‚Ó  IV I onov.ww. bliksemschichten uitzenden,

bliksems werpen

II ov.ww. telegraferen, overseinen (naar ≈�Óv )

ÐÓdÚ‚  zn. |mv. ÐÔdÔ‚Ë | 1 [ eÓŽUIÓW ] bliksem, bliksemflits,

bliksemschicht, bliksemstraal 2 [ ðKGÚdÓ·« ] telegraaf,

telegrafie

ÐÓdÚ`wÒ  bn. telegrafisch, telegraaf-

ÐÓdÚ`O]W  zn. |mv.  «| telegram; ÐÓdÚ@O]ð WÓNÚM¾ÓWÌ  gelukstelegram

'«Ú³ÔdÓ‚«  zn. <wezen waarop Mohammed zijn nachtelijke

hemelreis verrichtte> (Koran)

ÐÓdo¹  zn. |mv. ÐÓdÓz«oÔ | glans, glinstering, geschitter, schijn,

uitstraling; ÐÓd� o¹úÔ�Óq


 een straaltje hoop

ÐÓd]‚«  bn. schitterend, glanzend, blinkend, lichtend,

glimmend, fonkelend, glinsterend
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-³ÚdÓ`ÓW  zn. telegraaf

ÐÓU—‚  zn. # ÐÓU—_« ‚Ô�Óq


 een sprankje hoop

ÐÓU—`ÓW  zn. |mv. ÐÓuÓ«—‚Ô | schittering, straal, straaltje # ÐÓU—@ÓW

_«Ô�Óq  een sprankje hoop

· -Ô³ÓdÚ`Óg  bn. veelkleurig, kleurrijk, bont geschakeerd

· ÐÓdÚ`Ô‚u  zn.verz. (ehn. …) pruimen

· ÐÓdÓ„Ó  onov.ww. |u| ( łÓLÓq  kameel) knielen, neerknielen,

geknield zitten

ÐÓ—UÓ„Ó  III ov.ww. zegenen, zijn zegen geven (aan vKŽ); ÐÓ—UÓ„Ó

K�«ÒtÔF pO  dank u!, (lett.) God zegene je!

ðÓ³Ó—UÓ„Ó  VI onov.ww. gezegend zijn, geloofd zijn

Ðd
Ú

�ÓW  zn. |mv. ÐdÓ„ | 1 [ Fý wÓ—U


Ÿ ] plas 2 [ FŠ wÓIÚq ] poel

3 [ ÐÔ×ÓOÚdÓe …ÓGdOÓ… ] vijver, meertje 4 [ �Ó Ú³Ó` ] zwembassin,

zwembad; ÐdÚ�Ó �« W=³ÓŠUÓW  zwembad

ÐÓd
Ó

�ÓW  zn. |mv.  «| zegen, genade; ŽÓKÓÐ vÓdÓ�ÓWK�« 
Ï
Òt  op hoop

van zegen, met Gods zegen

ðÓ³Údp¹  zn. zegen, goede wens

ðÓ³Ód^„  zn. het afsmeken van een zegening, het vragen van

een zegening (aan heilige)

-Ó³ÚdÔ„Ë  bn. 1 [ ¼ÓM¾OÎU ] gefeliciteerd, proficiat; √Ô�Ú� nÓ³ÚdÔ„Ë

duizend maal gefeliciteerd 2 [ �Ó³ÚdÔ—Ë ] gezegend, gelukkig

-Ô³Ó—UÓ„  bn. 1 [ �Ó³ÚdÔ—Ë ] gezegend (door God); �Ô³Ó—UÓ„ÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚ  de

zegen van God ruste op u!, wees gezegend! 2 [ �Ó ÚFÔœu ]

gelukkig, voorspoedig, welvarend

· Ðd
Ú
�Ó—U  zn. passer

· ÐÔd
Ú
�ÓÊU  zn. |mv. ÐÓdÓ�«5Ô | vulkaan

ÐÔd
Ú

�Ó½UwÒ  bn. vulkanisch

· ÐÓdÚ'ÓLÓÊU  zn. parlement, volksvertegenwoordiging

ÐÓdÚ'ÓLÓ½UwÒ  I zn. |mv. ÊË| parlementslid, parlementariër

II bn. parlementair, parlements-

· ÐÓdÚ'5  zn. Berlijn

· ÐÓdÓÂÓ  ov.ww. |u| 1 [ √ÔłÓ“UÓ ] ratificeren, bekrachtigen,

bevestigen 2 [ {ÓHÓdÓ ] samendraaien, samenstrengelen,

vlechten

√ÔÐÚdÓÂÓ  IV ov.ww. ratificeren

ðÓ³Ód]ÂÓ  V onov.ww. 1 [ �Ód÷Ó ] ziek zijn (van s�, » ) 2 [ ŠÓeÊÓ ]

treuren, verdriet hebben 3 [ «ÝÚ²Ó¡UÓ ] ontevreden zijn,

teleurgesteld zijn (over »)

ÐÔdÚ-ÓW  zn. |mv. ÐdÓÂ« / ÐÔdÓÂ | pot, vat, kruik (uit steen �sÚŠ Ó−Ód )

ÐÓd=1ÓW  zn. |mv.  «| kurkentrekker

≈ÐÚdÓÂ«  zn. 1 [ ðÓBÚbo¹ ] bekrachtiging, ratificatie 2 [ ðÓFÓ@UÔb ] het

sluiten (v. verdrag/overeenkomst)

-Ó³ÚdÔÂË  bn. gebogen, geknikt, gekromd, gedraaid

-Ô³ÚdÓÂ  bn. geratificeerd, bekrachtigd, goedgekeurd

(verdrag)

ÐÓdÚ-ÓzUwÒ  bn. amfibie; ÝÓHMOÓÐ WÓdÚ�ÓzUO]¼ WÔ−Ô�uO]W  landingsvaartuig;

ŠÓOÓuÓ½«ÓÐ  UÓdÚ�ÓzUO]W  amfibieën

· ÐÓdÚ-ÓZÓ  ov.ww. programmeren, plannen, voorzien

ÐÓdÚ-Ó−ÓW  zn. programmering, planning

-Ô³ÓdÚ-ÓZ  bn. geprogrammeerd, voorzien, gepland

-Ô³ÓdÚ-Z  zn. |ÊË| programmeur

· ÐÓdÚ-qO , ÐdÚ-qO  zn. |mv. ÐÓdÓ�«qOÔ | ton, vat, vaatje

· ÐÓdÚ½Ó-UÓZ  zn. |mv. ÐÓdÓ�«ZÔ | 1 [ �ÓMÚNÓZ ] programma; ÐÓdÓ�«√ ZÔÞÚHÓ‰UÌ

kinderprogramma’s; ÐÓdÚ½Ó�UÓŠ ZÔJÔ�uÓWÌ  regeerprogramma

2 [ ŠÓLÚKÓW ] campagne; ÐÓdÚ½Ó�UÓœ ZŽÓzUwÒ  publiciteitscampagne,

propagandacampagne 3 [ �×ÓÝUÔ»u ] programma,

computerprogramma

· ÐÔdÚ½Ô”u , ÐÔdÚ½Ôf  zn. |mv. ÐÓdÓ½«fÔ / ÐÓdÓ½«fOÔ | boernoes, <lange

mantel met kap>

· ÐÓdÚ½ÓoÓ  ov.ww. vernissen

· ÐÔdÚ¼ÓW  I zn. |mv. ÐÔdÓ¼Ó U | 1 [ œÓ@IOÓW ] ogenblik, moment 2 [ �Ôb]… ]

tijdje, poosje

II ÐÔdÚ¼ÓWÎ  bijw. even, eventjes, een tijdje, korte tijd

· ÐÓdÚ¼ÓsÓ  ov.ww. vKŽ/sŽ (duidelijk) aantonen, bewijzen

ÐÓdÚ¼ÓMÓW  zn. argumentatie

ÐÔdÚ¼ÓÊU  zn. |mv. ÐÓdÓ¼«5Ô | bewijs

· dÐÔðËÔ�uÔ‰u  zn. protocol, officieel verslag, akte (van inter-

nationale onderhandelingen)

· dÐÔðË5  zn. |mv.  «| proteïne

· dÐÔ�ËÚ%qO  zn. Brussel

· dÐÔ½ËÓÍU  zn. Brunei

· dÐÔ½ËÚe  zn. brons

dÐÔ½ËÚeÍÒ  bn. bronzen, brons-, uit brons

· ÐÓdÓÈ  ov.ww. |i| slijpen ( @ÓKÓLÎU  potlood)

· ÐÓ—UÓÈ  III onov.ww. wedijveren, rivaliseren (met Á in »)

ðÓ³Ó—UÓÈ  VI onov.ww. meedingen, meedoen (met
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(sport)wedstrijd), wedijveren, rivaliseren (in wF, met

l�), meespelen (in match Fw , tegen l�)

«½Ú³ÓdÓÈ  VII onov.ww. 1 [ ÞÓKÓlÓ ] uitbreken, te voorschijn

komen (uit s�), verschijnen; «½Ú³ÓdÓ _« Ô“Ó¼«dOÔ  de bloemen

kwamen te voorschijn; «½Ú³ÓdÓ Úš ÓœU�ÓWÏF �« wÚLÓLÓd=  er

verscheen een dienster in de gang 2 [ √Ô�ÚCÓv ] (gevolgd

door ww. in tegenwoordige tijd) ondernemen, ter

hand nemen, zich belasten met (iets te doen) 3 [ ýÓdÓŸÓ ]

(gevolgd door ‰ + masdar) beginnen te; «½Ú³ÓdÓ� ÈKÚGMÓ¡U  hij

begon te zingen

-³ÚdÓ…«  zn. |mv. �Ó³ÓUœ | slijper, potloodslijper

-Ô³Ó—UÓ…«  zn. |mv. �Ô³Ó—UÓ¹Ó U | wedstrijd, toernooi, match

(sport); �Ô³Ó—UÓ�« …«ÚFÓuÚœÓ…  terugwedstrijd

ðÓ³ÓUœ  zn. deelname (aan wedstrijd), het meedingen (met

l�)

-Ó³ÚdÍÒ  bn. 1 [ �IÓKÓr ] geslepen 2 [ ÐÓ‰UÌ ] afgesleten

-Ô²Ó³ÓUœ  zn. |mv. ÊË| deelnemer (aan wedstrijd)

· ÐdD¹Ó½UwÒ  I zn. |mv. ÊË| Brit, Engelsman

II bn. Brits, Engels

ÐdD¹Ó½UOÓU  zn. Groot-Brittannië

· «ÐÚ²Óe]  VIII ov.ww. wegnemen, afnemen, stelen

Ðe]…  zn. |mv.  «| 1 [ ŽÓÂUÒ ] kostuum, pak 2 [ ŽÓ ÚJÓdÍÒ ]

uniform

«ÐÚ²eÓ“«  zn. 1 [ «žÚ²BÓ»U ] roof, diefstal 2 [ ðÓ×Ó¹UÔq ] afzetterij,

afpersing

· ÐeÚ—  zn. |mv. √ÔÐÓU“d¹Ô / √ÔÐÚeÓ—« | kruid, specerij

· ÐÓeÓ⁄Ó  onov.ww. |u| 1 [ �AK]LÚf ] opkomen 2 [ �KÚHÓ−Úd ] dagen,

aanbreken

ÐÔeÔ⁄Ë  zn. verschijning, het opduiken; ÐÔeÔA�« ⁄Ë]LÚf

zonsopgang

ÐÓU“⁄  bn. ( ýÓLÚf  zon) opkomend

· Ðe']W , ÐeôÓ  zn. erwt

· Ð%Ú³Ó”U  zn. venkel

· ÐÓ%Ú²ÓdÓ…  zn. pasteurisatie

-Ô³Ó%Ú²Ód  bn. gepasteuriseerd

· ÐÓ%Ú²ÓsÓ  onov.ww. tuinieren

ÐÓ%Ú²ÓMÓW  zn. tuinbouw

ÐÔ%Ú²ÓÊU  zn. |mv. ÐÓ ÓðU5Ô | tuin, hof

ÐÔ%Ú²Ó½UwÒ  zn. |mv. ÊË| tuinman, hovenier, tuinier,

tuinarbeider

· ÐÔ%Úd  zn.verz. |mv. Ð Ó—U | (ehn. …) onrijpe dadels

· ÐÓuÓÝ«dOÔ  zn.mv. aambeien

· ÐÓ%ÓjÓ  ov.ww. |u| 1 wF [ ŽÓ³]dÓ ] voordragen, uiteenzetten,

meedelen, zeggen, beschrijven, toelichten; ÐÓ ÓjÓ�« ÚIÓuÚ‰Ó

Fw  toelichting geven over 2 [ �Ób] ] uitstrekken; ÐÓ ÓjÓ¹ ÓbÓÁÔ

de hand reiken; ÐÓ ÓjÓł MÓŠUÓOÚt  hij strekte zijn vleugels uit

3 [ �HÓdÓ‘ ] uitspreiden 4 [ �KuÓ¡« ] ontvouwen, ontrollen

ÐÓ%]jÓ  II ov.ww. 1 [ ÝÓN]qÓ ] vereenvoudigen 2 [ FÓdÓ‘Ó ]

uitspreiden

ðÓ³Ó%]jÓ  V ov.ww. uitgebreid bespreken

«½Ú³Ó%ÓjÓ  VII onov.ww. 1 [ ÐÓ ÓjÓ ] zich uitspreiden, zich

uitvouwen, zich ontvouwen; «½Ú³Ó ÓDÓXA�« ]³ÓJÓWÔ  het net

ontvouwde zich 2 [ «�Ú²Ób] ] zich uitstrekken; ðÓMÚ³Ó jÔ �« N̂Ô‰uÔ

de vlakten strekken zich uit 3 [ «ÐÚ²ÓNÓZÓ ] blij zijn

ÐÓ%Új  zn. 1 [ ðÓeÓ¹«Ôb ] uitbreiding, vergroting, toename, groei

2 [ «½Ú²AÓ—U ] verspreiding 3 [ ðÓIÚb. ] presentatie, het

voorstellen

ÐÓ%ÚDÓW  zn. |mv. ÐÓ ÓDÓ U | kraam, marktkraam (Lba.)

ÐÓ%ÓÞUÓW  zn. eenvoud; Ð³Ó ÓÞUÓWÌ  moeiteloos, rustig, licht, met

gemak, heel eenvoudig, gewoonweg, zonder meer; ŽÓKÓv

ÐÓ ÓÞUÓ²t  in zijn eenvoud

Ð%Ó◊U  zn. |mv.  «/ ÐÔ Ôj | 1 [ ÝÓ−]œU ] tapijt, vloerkleed

2 [ �²KÓBÚMlO ] band; Ð Óœ ◊UÓz«d  lopende band # ŽÓKÓÐ v Ó◊U

�«Ú³Ó×ÚY  ter discussie

ÐÓ%jO  bn. |mv. ÐÔ ÓDÓ¡UÔ | 1 [ ÝÓNÚq ] eenvoudig, gemakkelijk,

simpel 2 [ ŽÓœUÍÒ ] eenvoudig, doodgewoon,

onopgesmukt, onversierd, alledaags, sober, niet

luxueus 3 [ ÞÓHnO ] gering, klein, onbeduidend, onbe-

langrijk, licht; �ÓdÓÐ ÷Ó jO  een lichte ziekte, een

ongevaarlijke ziekte; łÔdÚÐ ÕÓ jO  lichte verwonding;

łÓdÚŠÓÐ WÓ DOÓW  lichte verwonding

'«Ú³Ó%DOÓW  zn. de wereld, de aarde

√ÔÐÚ%ÓjÔ  bn.elat. 1 [ √ÔÝÚNÓqÔ ] eenvoudigst, simpelst, gewoonst

2 [ √ÔËÚÝÓlÔ ] uitgebreider, uitgestrekter

ðÓ³Ú%jO  zn. vereenvoudiging, simplificatie

ðÓ³Ú%DOwÒ  bn. vereenvoudigd
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«½Ú³%Ó◊U  zn. uitgestrektheid

ÐÓÝUj  bn. uitstrekkend, uitstekend ( ¹Ób  hand)

-Ó³Ú%Ô◊u  bn. uitgestrekt, uitgestoken; ¹Ó� bÓ³Ú ÔÞuÓW  uitgesto-

ken hand; ²�«Ó�« ¡UÚLÓ³Ú ÔÞuÓW  de eigenlijke letter   (i.t.t.

tot …)

-Ô³Ó%]j  bn. vereenvoudigd

-ÔMÚ³Ó%j  bn. zich uitstrekkend

-ÔMÚ³Ó%Ój  zn. |mv.  «| 1 [ ËÓ¼ÚbÓ… ] vlak land, vlakte 2 [ ÝÓDÚ̀ ]

oppervlak, vlak

· ÐÓÝUo  bn. hoog, torenhoog, imposant

· ÐÓ%ÚJÓuX¹  zn. biscuit, cracker, beschuit, koekje

· «ÝÚ²Ó³Ú%ÓqÓ  X onov.ww. zich roekeloos gedragen, met de

dood spotten, de dood tarten

ÐÓ%Ó'UÓW  zn. moed, dapperheid, durf, onverschrokkenheid,

onversaagdheid; @ÓðUÓqÓÐ ³Ó Ó�UÓWÌ  hij vocht dapper

«ÝÚ²³Ú%Ó‰U  zn. het zich roekeloos gedragen, het spotten

met de dood, het tarten van de dood

ÐÓÝUq  bn. dapper, onverschrokken, moedig, onbevreesd,

onvervaard

-Ô%Ú²Ó³Ú%q  bn. zich roekeloos gedragend, met de dood

spottend, de dood tartend

· Ð%K]W  zn. erwt

· ÐÓ%ÓrÓ  onov.ww. |i| glimlachen, lachen

ðÓ³Ó%]rÓ  V onov.ww. glimlachen

«ÐÚ²Ó%ÓrÓ  VIII onov.ww. glimlachen

ÐÓ%ÚLÓW  zn. |mv. ÐÓ ÓLÓ U | glimlach; �«Ú³Ó ÚLÓWÔF ý wÓHÓ²ÓOÚt  een

glimlach op de lippen

ÐÓ%]ÂU  bn. glimlachend

ðÓ³Ó%r̂  zn. het glimlachen

«ÐÚ²%Ó-UÓW  zn. |mv.  «| glimlach; «ÐÚ² Ó�UÓŽ WÓdC¹ÓW  een brede

glimlach

ÐÓÝUr  bn. 1 ‰ [ {ÓŠUp ] lachend naar, toelachend 2 [ �Ô³Ú²Ó r ]

glimlachend, met een glimlach; «ÝÚ²ÓIÚ³ÓqÓÐ ÓÝULÎU  met een

glimlach onthalen; ËÔłÔÐ ÁuÓÝULÓW  glimlachende gezichten

3 [ —Óz«l ] schitterend; �ÓMÚEÓÐ dÓÝUr  een schitterend zicht

-Ô³Ú²Ó%r  bn. glimlachend

· ÐÓ%ÚLÓqÓ  onov.ww. <zeggen Ð Úr
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· %ÐJOÔ'uÔłuwÒ  bn. psychologisch

· ÐÓg]  onov.ww. |a| lachen, glimlachend

ÐÓAÓýUÓW  zn. glimlach

ÐÓAÔ‘u  bn. 1 [ ÐÓÝUr ] lachend, glimlachend 2 [ �Ô³Ú²ÓNZ ]

opgewekt, vrolijk

ÐÓ‘UÒ  bn. lachend, glimlachend

· ÐÓAÓdÓ  ov.ww. |u| raspen

ÐÓA]dÓ  II ov.ww. goed nieuws aankondigen, iets goeds

voorspellen, goed nieuws brengen; ôÓ¹ Ô³ÓA=dÔÐ �UÚ�ÓOÚd  hij

voorspelt niets goeds

ÐÓýUÓdÓ  III ov.ww. 1 [ �ÓLÓfÓ ] raken, aanraken, betasten, in

direct contact komen met, in aanraking komen met

2 [ ðÓÐUÓlÓ ] doorgaan met, vervolgen, voortzetten 3 [ ÐÓbÓ√Ô ]

beginnen met

√ÔÐÚAÓdÓ  IV onov.ww. zich verheugen (bij het vernemen van

goed nieuws)

«ÝÚ²Ó³ÚAÓdÓ  X onov.ww. zich verheugen (over »), gelukkig

zijn (met »); ¹Ó Ú²Ó³ÚAdÔ�« ÚHÓŠöÔÊuÓÐ �UÚLÓDÓd  de boeren zijn

verheugd over de regen

ÐAÚd  zn. vreugde, plezier

ÐÓAÓd  zn. 1 [ ≈½Ú ÓÊU ] mens 2 [ _«Ô½ÓÂU ] mensheid, mensdom, de

mensen

ÐÓAÓdÓ…  zn. 1 [ łKÚb ] huid 2 [ �ÓuÚÊ ] huidskleur

ÐÓAÓdÍÒ  bn. menselijk, mensen-, humanitair; �ÓBÓœU—ÔÐ ÓAÓd¹]W

human resources

ÐÓAÓd¹]W  zn. mensdom, mensheid

ÐAÓ—UÓ…  I zn. |mv. ÐÓAÓzUdÔ | vreugdevolle boodschap, blijde

boodschap, evangelie

II ÐÓAÓzUdÔ  zn.mv. 1 [ šÓ³Ód ] goed nieuws, goede berichten

2 [ œÓ�qO ] goede voortekens; ÐÓAÓzU �« dd̂ÔË—  zichtbare

tekenen van blijdschap

ÐÓAdO  zn. |mv. ÐÔAÓdÓ¡« | brenger van goed nieuws, bood-

schapper met goed nieuws

ÐÔAÚdÓÈ  zn. |mv. ÐÔAÚdÓ¹Ó U | goed nieuws

-³ÚAÓd  zn. rasp

ðÓ³ÚAdO  I zn. 1 [ ŽÓÂUÒ ] <het brengen van goed nieuws> 2 [ œs¹ ]

het verkondigen van de goede boodschap, het

prediken, evangelisatie

II ðÓ³ÓýUdOÔ  zn.mv. eerste tekenen, eerste sporen, prille

begin; ðÓ³ÓýU�« dOÚHÓ−Úd  het eerste ochtendgloren
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-Ô³ÓýUÓdÓ…Î  bijw. 1 [ ŽÓłUq ] onmiddellijk, rechtstreeks, direct;

–Ó¼Ó³ÚXÔ� Ô³ÓýUÓdÓ…Î≈ �Ó�« vÚLÔ Ú²ÓAÚHÓv  ik ging rechtstreeks naar het

ziekenhuis; žÓOÚdÓ� Ô³ÓýUÓdÓ…  onrechtstreeks 2 [ @ÔdÚ»Ó ] vlak; ðÓ×Ú²ÓtÔ

�Ô³ÓýUÓdÓ…Î  vlak eronder

«ÝÚ²³ÚAÓ—U  zn. 1 [ ŽÓLÓKO]W ] het zich verheugen 2 [ ŠÓ‰U ] vreugde

-Ô³ÓA=d  I zn. |mv. ÊË| boodschapper (met goed nieuws),

brenger van goed nieuws

II bn. <goed nieuws meebrengend>

-Ô³ÓýUd  bn. 1 [ ŽÓłUq ] direct, rechtstreeks; žÓOÚ� dÔ³ÓýUb  onrecht-

streeks 2 [ ≈ŁÚdÓ ] onmiddellijk (achter iemand, in rang-

orde) 3 [ �ÔIÚ−» r ] (rechtstreeks bij de zaak) betrokken

-Ô%Ú²Ó³ÚAd  bn. gelukkig, blij, opgewekt, opgeruimd

· ÐÓAl  bn. lelijk, afschuwelijk, afstotend, weerzinwekkend,

walgelijk, afschrikwekkend; łÓd1ÓÐ WÓAFÓW  een afschuwe-

lijke misdaad

ÐÓAÓŽUÓW  zn. lelijkheid

√ÔÐÚAÓlÔ  bn.elat. weerzinwekkendst, verschrikkelijkst

· ÐÓBÔdÓ  ov.ww. |u| bekijken, kijken naar

ÐÓB]dÓ  II ov.ww. Á/» doen zien, doen inzien, laten

begrijpen, laten inzien, laten verstaan, bewust maken

van

√ÔÐÚBÓdÓ  IV ov.ww. 1 [ ýÓ¼UÓbÓ ] zien, aanschouwen, waarnemen;

√ÔÐÚBÓdÚ½ÓÐ UQÔŽÚOÔMMÓU  we hebben met eigen ogen gezien 2 [ ôÓŠÓkÓ ]

opmerken, bemerken

ÐÓBÓd  zn. |mv. √ÔÐÚBÓ—U | 1 [ �ÓdÚ√ÎÈ ] gezicht, het zien, gezichts-

vermogen; FÓIÓbÓÐ ÓBÓdÓÁÔ  hij verloor het zicht 2 [ �ÓLÚ×ÓW ]

(vluchtige) blik, oogopslag; ËÓ@ÓlÓÐ ÓBÓdÔÁÔŽ ÓKÓv  zijn oog viel

op; �ÓLÚ�« `Ú³ÓBÚd  oogopslag # F� wÓLÚ`


�« Ú³ÓBÚd  in een

oogwenk, in een mum van tijd, onmiddellijk, terstond

ÐÓBÓdÍÒ  bn. optisch, gezichts-, m.b.t. het zien, visueel

ÐÓBdOÓ…  zn. |mv. ÐÓBÓzUdÔ | inzicht, begrip, doorzicht,

scherpzinnigheid, oordeelkundigheid, verstand; ŽÓKÓv

ÐÓBdOÓ…Ì  met scherpe blik, scherpziend, scherpzinnig

ðÓ³ÓB^d  zn. 1 [ «ŽÚ²³Ó—U ] overweging, overdenking, consideratie

2 [ FDÚMÓW ] doorzicht, scherpzinnigheid

-Ô%Ú²Ó³ÚBd  bn. intelligent, verstandig

· ÐÓBÓoÓ  ov.ww. |u| uitspuwen, spuwen ( �ÔFÓ»U  speeksel)

ÐÔBÓ‚U  zn. speeksel, spuug

· ÐÓBÓq  zn.verz. |mv. √ÔÐÚBÓ‰U | (ehn. …) uien, ajuinen

· ÐÓBÚLÓW  zn. |mv. ÐÓBÓLÓ U | afdruk; ÐÓBÓLÓ√  UÔeÓÐUlÓ  vingeraf-

drukken

· ÐÓiÒ  bn. met een zachte huid, met een gevoelige huid

· ÐCÚFÓW  I zn. (gevolgd door mannelijk woord in onb. gen.

mv.) enkele, een aantal (van drie tot negen)

II ÐCÚl  zn. (gevolgd door vrouwelijk woord in onb.

gen. mv.) enkele, een aantal (van drie tot negen); �³CÚl


ÝÓŽUÓ UÌ  gedurende enkele uren

ÐCÓŽUÓW , ÐÓCÓŽUÓW  zn. |mv. ÐÓCÓzUlÔ | handelswaar, koopwaar,

goederen

-³ÚCÓl  zn. |mv. �Ó³ÓU{lÔ | scalpel, ontleedmes

· ÐÓjÒ  zn.verz. (ehn. …) eenden; ÐÓjÒÐ Ód=ÍÒ  wilde eenden

ÐÓD]W  zn. |mv. ÐDÓj / ÐÔDÔ◊u | metalen fles; ÐÓD]�« WÚGÓU“  gasfles

-Ô³ÓD]j  bn. afgeplat

· √ÔÐÚDÓQÔ  IV I onov.ww. [ ðÓQÔš]dÓ ] te laat zijn, over tijd zijn,

vertraging hebben

II ov.ww. [ ðÓ³ÓÞUÓQÔ ] vertragen, afremmen; ÝÔ¡uÔ²�« ]GÚc¹ÓW

¹Ô³ÚD¡wÔ½ ÔLÔu]�« Ú− Úr


 ondervoeding vertraagt de groei van

het lichaam; √ÔÐÚDÓQÔ �« ^dÚŽÓWÓ  hij verminderde de snelheid

ðÓ³ÓÞUÓQÔ  VI onov.ww. vertragen; ðÓ³ÓÞUÓQÔF Ý wÓOÚdÁ  hij ging

trager

ÐÔjÚ¡  zn. traagheid, sloomheid; Ð³ÔjÚ¡Ì  langzaam, traag;

¹ÓLÚAF wÐ wÔjÚ¡Ìý Óbb¹Ì  hij gaat erg traag

ÐÓD¡w , ÐÓDwÒ  bn. |mv. ÐDÓ¡U | 1 [ �Ô²ÓLÓN=q ] traag, langzaam, met

lage snelheid, zonder vaart 2 [ �Ô²ÓQÔš=d ] vertraagd, in

vertraging, met vertraging, te laat, laattijdig

≈ÐÚDÓ¡U  zn. vertraging, oponthoud, uitstel; œÔÊËÓ≈ ÐÚDÓ¡UÌ

zonder uitstel, onmiddellijk, zonder dralen, zonder te

talmen

ðÓ³ÓÞUÔR  zn. traagheid

-Ô²Ó³ÓÞUT  bn. 1 [ ðÓ×Óu‰̂ ] vertragend, trager wordend 2 [ ŠÓ‰U ]

traag, langzaam

· ÐÓD]U—¹]W  zn. |mv.  «| 1 [ �ÓNÚdÓÐÓzUwÒ ] batterij (elektrisch)

2 [ ŽÓ ÚJÓdÍÒ ] batterij, geschutseenheid

· ÐÓDÓÞUÓU  zn. |mv. ÐÓDÓÞUfÔ | aardappel

· «½Ú³ÓDÓ̀Ó  VII onov.ww. zich neerleggen, gaan liggen; «½Ú³ÓDÓ`Ó

ŽÓKÓ_« vÔ—Ú÷  hij ging op de grond liggen

`DÐ ≠ dAÐ




