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Van Dale, de beste hulp bij het leren van een taal

In dit Van Dale Pocketwoordenboek Engels – Nederlands vind je alles wat je nodig hebt 
voor het schoolvak Engels en het eindexamen op de middelbare school. Ook bij 
gebruik thuis, op reis of bij een taalcursus is dit Pocketwoordenboek een uitste-
kende bron van informatie.

Dit Pocketwoordenboek is helemaal herzien en bij de tijd gebracht volgens de 
hoge standaarden van de Van Dale-redactie, zodat je altijd de goede vertaling 
vindt. 

De schoolhacks in het midden van dit boek geven je tips om je Engels makkelijk te 
verbeteren en alles uit dit woordenboek te halen. De nieuwe vormgeving van dit 
Pocketwoordenboek helpt je om snel en makkelijk te vinden wat je zoekt. Op elke 
bladzijde staat bijvoorbeeld het alfabet. Ook valt het lidwoord bij elk trefwoord 
duidelijk op. In de kaders vind je bovendien veel extra informatie (zoals aanvul-
lende uitleg over het opgezochte woord, landennamen of taaltips).
 
Je kunt ook een abonnement nemen op de online-editie van dit woordenboek, 
voor jezelf of (als je docent bent) voor de hele school. Kijk voor meer informatie op 
vandale.nl/online-op-school.

Als je al wat verder bent en nóg meer woorden wilt kunnen opzoeken, dan is het 
Van Dale Groot woordenboek Engels – Nederlands voor school een goede keuze. De 
Van Dale Grammatica Engels en Van Dale Werkwoordgrammatica Engels zijn daar-
naast ontzettend handig voor het leren van grammaticaregels en het vervoegen 
van werkwoorden, en je breidt je woordenschat snel uit met het geïllustreerde 
Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands / Engels.

Wij staan altijd open voor suggesties. Je kunt die mailen naar redactie@vandale.nl.
 
We wensen je veel plezier en succes met dit woordenboek!
 
Van Dale Uitgevers

5

VDL_PWB2022_VOORWERK_EN_7.indd   5VDL_PWB2022_VOORWERK_EN_7.indd   5 17/02/2022   11:3317/02/2022   11:33



28 | 29

alter [o:ltə] 1 (zich) veranderen, (zich) wijzi-
gen 2 (Am; inf; euf) helpen (huisdier); castreren,
steriliseren
alteration the [o:ltəreesjən] 1wijziging, ver-
andering 2 (Am; inf; euf) castratie, sterilisatie
altercation the [o:ltəkəisjən] onenigheid,
twist, ruzie, geruzieh

¹alternate [o:ltə:nət] bn afwisselend, beurte-
lings ● on ~ days ○om de (andere) dag
²alternate [o:ltəneet] ww afwisselen, verwisse-
len ● alternating current ○wisselstroom
alternation the [o:ltəneesjən] (af)wisseling
¹alternative the [o:ltə:nətiv] zn alternatiefh,
keuze, optie
²alternative [o:ltə:nətiv] bn alternatiefh ● ~
facts ○ alternatieve feiten (als eufemisme voor on-

waarheden, leugens)

although [o:lðoo] hoewel, ofschoon
altitude the [æltitjoe:d] hoogte
alto the [æltoo] 1 altpartij, altinstrumenth, alt-
stem 2 alt, altzanger(es)
altogether [o:ltəĝeðə] 1 totaal, geheel, hele-
maal ● at 50 he stopped working ~ ○met 50
hield hij helemaal opmet werken 2 in totaal,
alles bij elkaar ● there were 30 people ~ ○ er
waren in totaal 30mensen
alt-right (Am) afk van alternative right alt-right
(behorende tot een rechts-populistische groepering in

de VS) ● the ~movement ○ de alt-rightbewe-
ging
altruism the [æltroeizm] altruïsmeh

aluminium the [æljoeminniəm] aluminiumh

aluminum the [æloe:minnəm] (Am)➔ alumini-
um
alumnus the [əlumnəs]mv: alumni oud-stu-
dent; oud-leerling, alumnus

always [o:lweez] 1 altijd, steeds, voorgoed
● he’s ~ complaining ○ hij loopt voortdurend te
klagen 2 in elk geval, altijd nog ●we can ~ sell
the boat ○we kunnen altijd nog de boot ver-
kopen
always-on ● ~ internet access ○ permanente
internetverbinding
am [æm] 1e pers ott vanbe
a.m. afk van ante meridiem vm., voor demid-
dag ● at 5 ~ ○om vijf uur ’s ochtends
Am afk van America(n)
amalgamate [əmælĝəmeet] (doen) samen-
smelten, (zich) verbinden, annexeren, in zich
opnemen
amass [əmæs] vergaren, opstapelen
¹amateur the [æmətə] zn amateur, liefhebber
²amateur [æmətə] bn (vaak neg) amateur(s)-,
amateuristisch
amaze [əmeez] verbazen, verwonderen, ver-
steld doen staan
amazement the [əmeezmənt] verbazing, ver-
wondering
amazing [əmeezing] verbazingwekkend, ver-
bazend
ambassador the [æmbæsədə] ambassadeur,
vertegenwoordiger, (af)gezant
amber the [æmbə] 1 amber(steen)+h, barn-
steen+h 2 amber(kleur); (verkeerslicht) geelh,
oranjeh

Amber alert the (Am) amber alerth (landelijk

alarmsysteem bij verdwijning of ontvoering van een

kind)

ambience the [æmbiəns] sfeer, stemming,
ambiance
ambiguity the [æmbiĝjoe:ittie] dubbelzinnig-
heid
ambiguous [æmbiĝjoeəs] dubbelzinnig, on-
duidelijk
ambition the [æmbisjən] ambitie, eerzucht
ambitious [æmbisjəs] ambitieus, eerzuchtig
ambivalence the [æmbivvələns] ambivalentie
● feel some ~ ○ gemengde gevoelens hebben
ambivalent [æmbivvələnt] ambivalent, te-
genstrijdig
¹amble the [æmbl] zn 1 telgang; pasgang (van

paard) 2 kuierpas, kalme gang
²amble [æmbl] onov ww 1 in de telgang lopen
2 kuieren, op zijn gemak wandelen
ambulance the [æmbjoeləns] ziekenwagen,
ambulance
ambulant [æmbjoelənt] ambulant, in bewe-
ging, rondtrekkend
ambush the [æmboesj] hinderlaag, val(strik)
● lie (of:wait) in ~ ○ in een hinderlaag liggen
amen [a:men] amen, het zij zo ● (fig) say ~ to

already

Let op het juiste gebruik van already en all
ready.
Aan elkaar geschrevenmet één l betekent
het al, reeds:
• It was still early, but there were already ten
people there.

Los geschrevenmet twee l’en betekent het
helemaal klaar:
•Are you guys all ready? Then let’s go!

aluminium

In het Brits-Engels: aluminium.
In het Amerikaans-Engels: aluminum,met
vier lettergrepen en de klemtoon op de
tweede lettergreep.
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amenab
le

sth. ○ volledigmet iets instemmen
amenable [əmie:nəbl] 1 handelbaar, plooi-
baar 2 ontvankelijk (voor) ● ~ to reason ○ voor
rede vatbaar
amend [əmend] verbeteren (bv. tekst, wetsont-

werp); (bij amendement) wijzigen
amendment the [əmendmənt] 1 amende-
menth 2 verbetering, rectificatie
amends the [əmendz]mv genoegdoening,
schadeloosstelling, compensatie ●make ~
○a schadevergoeding betalen b het weer
goedmaken
amenity the [əmie:nittie] (sociale) voorzie-
ning, gemakh ● this house has all the amenities
○dit huis is van alle gemakken voorzien
America [əmerrikkə] Amerikah

¹American the [əmerrikkən] zn 1 Amerikaan(se)
● Latin ~ ○ iem. uit Latijns-Amerika, Latijns-
Amerikaan(se) 2 Amerikaans(-Engels)h

²American [əmerrikkən] bn Amerikaans ● ~ In-
dian ○ (Amerikaanse) indiaan
amethyst the [æmiθist] 1 amethisth 2 violeth,
violetkleur, purpervioleth

amiable [eemiəbl] beminnelijk, vriendelijk
amicable [æmikkəbl] amicaal, vriend-
(schapp)elijk ● come to an ~ agreement ○ een
minnelijke schikking treffen
amidst [əmidst] temidden van, tussen, onder
¹amiss [əmis] bn 1 verkeerd, gebrekkig ● there
is nothing ~with her ○ zemankeert niets 2mis-
plaatst, ongelegen ● an apology would not be
~ ○ een verontschuldiging zou niet misstaan
²amiss [əmis] bw verkeerd, gebrekkig, fout,
foutief ● take sth. ~ ○ iets kwalijk nemen
ammonia the [əmooniə] ammoniak
ammunition the [æmjoenisjən]munitie
amnesia the [æmnie:ziə] amnesie, geheugen-
verliesh

amnesty the [æmnəstie] amnestie, generaal
pardonh

amoeba the [əmie:bə] amoebe
amok [əmok] ● run ~ ○ amokmaken, als een
bezetene tekeergaan
among(st) [əmung(st)] onder, te midden van,
tussen ● customs among(st) the Indians ○ ge-
bruiken bij de indianen ● among(st) them-
selves ○ onder elkaar ●we have ten copies
among(st) us ○we hebben samen tien exem-
plaren
amoral [eemorrəl] amoreel, immoreel
amorous [æmərəs] amoureus, verliefd
amount the [əmaunt] 1 hoeveelheid, grootte
● any ~ of money ○ een berg geld 2 totaalh,
som, waarde ● to the ~ of ○ ten bedrage van
amount to 1 bedragen, oplopen tot, berei-

ken ● it does not ~much ○ het heeft niet veel
te betekenen 2 neerkomen op, gelijk staan
met ● his reply amounted to a refusal ○ zijn ant-
woord kwamneer op eenweigering
amp the [æmp] (inf)1 verk van ampere ampère
2 verk van amplifier versterker
ampere the [æmpeə] ampère
ampersand the [æmpəsænd] en-tekenh (het te-

ken &)

ample [æmpl] 1 ruim, groot, uitgestrekt 2 rij-
k(elijk), overvloedig ● have ~ resources ○ be-
middeld zijn
amplifier the [æmpliffajjə] versterker
amplify [æmpliffaj] 1 vergroten, vermeerde-
ren 2 (elek) versterken
amputate [æmpjoeteet] amputeren, afzetten
amuse [əmjoe:z] amuseren, vermaken, bezig-
houden ● be ~d at (of: by, with) sth. ○ iets amu-
sant vinden
amusement the [əmjoe:zmənt] 1 amuse-
menth, vermaakh 2 plezierh, pret, genoth

●watch in ~ ○ geamuseerd toekijken
amusement arcade the automatenhal
amusing [əmjoe:zing] vermakelijk, amusant
amygdala the [əmiĝdələ] (anat) amygdala (deel

van de hersenen dat betrokken is bij bepaalde emoties)

an [ən, æn] variant van lidwoord a, m.n. indien ge-
volgd door een woord dat begint met een klinker in de
uitspraak ➔ ²a
anachronism the [ənækrənizm] anachronis-
meh

anachronistic [ənækrənistik] 1 anachronis-
tisch 2 ouderwets
anaemia [ənie:miə] bloedarmoede
¹anaesthetic the [ænisθettik] zn verdovings-
middelh

²anaesthetic [ænisθettik] bn verdovend, nar-
cotisch
anaesthetist the [ənie:sθətist] anesthesist
anaesthetize [ənie:sθətajz] verdoven, onder
narcose brengen
anagram the [ænəĝræm] anagramh

anal [eenəl] anaal, aars-
analogous [ənæləĝəs] (+ to, with) analoog
(aan), overeenkomstig (met), parallel
analogue analoog ● ~watch ○ horlogemet
wijzerplaat
analogy the [ənælədzjie] analogie, overeen-
komst ● on the ~ of, by ~with ○ naar analogie
van
analyse [ænəlajz] analyseren, ontleden, ont-
binden
analysis the [ənælissis] analyse (ookwiskunde);

onderzoekh, ontleding
analyst the [ænəlist] analist(e), scheikundige
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analytical [ænəlittikl] analytisch
anaphylactic shock the anafylactische
shock (levensbedreigende allergische reactie)

anarchist the [ænəkist] anarchist
anarchy the [ænəkie] anarchie
anatomy the [ənætəmie] 1 (anatomische)
bouw 2 anatomie, ontleding, analyse
ancestor the [ænsestə] 1 voorouder, voorva-
der 2 oertypeh, voorloper, prototypeh

ancestral [ænsestrəl] voorouderlijk, voorva-
derlijk
ancestry the [ænsestrie] 1 voorgeslachth,
voorouders, voorvaderen 2 afkomst, afstam-
ming
anchor the [ængkə] ankerh ● ~man ○ vaste
presentator (van nieuws- en actualiteitenprogram-

ma’s)

anchorage the [ængkəridzj] 1 verankering
2 ankerplaats
anchovy the [æntsjəvie] ansjovis
ancient [eensjənt] antiek, klassiek, uit de
oudheid ● ~ history ○ de oude geschiedenis
Ancients the [eensjənts]mv de antieken (i.h.b.

Grieken en Romeinen)

ancillary [ænsillərie] 1 ondergeschikt, bij-
komstig ● ~ industry ○ toeleveringsbedrijfh

2 helpend, aanvullend
and [ænd] 1 en, (samen) met, en toen, dan
● children come ~ go ○ kinderen lopen in en
uit ● ~ so forth, ~ so on ○ enzovoort(s) ● ~/or
○ en/of 2 (intensiteit of herhaling) en (nog), (en)
maar ● thousands ~ thousands of people ○ dui-
zenden en nog eens duizendenmensen 3 (tus-

sen tweeww) te, om te ● try ~ finish it ○ probeer
het af te maken ||● nice ~ quiet ○ lekker rustig

androgynous [ændrodzjinnəs] 1 androgyn,
hermafrodiet 2 (plantk) tweeslachtig
anecdotal [ænikdootl] anekdotisch
anecdote the [ænikdoot] anekdote
anemone the [ənemmənie] anemoon, zee-
anemoon
anesthet-➔ anaesthet-
anew [ənjoe:] 1 opnieuw, nogmaals, weer
2 anders

angel the [eendzjəl] 1 engel, beschermengel,
engelbewaarder 2 schat, lieverd
angelic [ændzjellik] 1 engelachtig; hemels
2 (inf) lief
¹anger the [ængĝə] znwoede, boosheid ● be
filled with ~ at sth. ○woedend zijn om iets
²anger [ængĝə] ov ww boosmaken
angermanagement the agressiebeheer-
sing
¹angle the [ængĝl] zn 1 hoek (ookwiskunde);

kant, uitstekende punth ● at an ~ (with)
○ schuin (op) 2 gezichtshoek, perspectiefh;
(fig) gezichtspunth; standpunth ● look at sth.
from a different (of: another) ~ ○ iets van een
andere kant bekijken
²angle [ængĝl] onov ww (+ for) vissen (naar) (ook
fig); hengelen (naar)
angle bracket the punthaak
angler the [ængĝlə] visser, hengelaar
Anglican [ængĝlikkən] anglicaans
anglicism the [ængĝlissizm] anglicismeh

angling [ængĝling] hengelsport
Anglo-American Engels-Amerikaans; An-
glo-Amerikaans
¹Anglo-Saxon the zn 1 Oudengelsh 2 Angel-
sakser 3 (typische) Engelsman
²Anglo-Saxon bn 1 Angelsaksisch 2 (Am) En-
gels
³Anglo-Saxon bw Oudengels

angry [ængĝrie] boos, kwaad ● be ~ about (of:
at) sth. ○ boos zijn over iets ● be ~ at (of:with)
s.o. ○boos zijn op iem.
anguish the [ængĝwisj] leedh, pijn
anguished [ængĝwisjt] gekweld; vol angst;
vol smart
angular [ængĝjoelə] 1 hoekig, hoekvormig,
hoek- 2 kantig, met scherpe kanten
¹animal the [ænimməl] zn dierh, beesth

²animal [ænimməl] bn 1 dierlijk ● ~ husbandry
○ veeteelt 2 vleselijk, zinnelijk ●~ desires ○ vle-
selijke lusten
animal ambulance the dierenambulance
animal kingdom the dierenrijkh

¹animate [ænimmət] bn 1 levend, bezield 2 le-
vendig, opgewekt

Andorra Andorra

officiële naam Principality of Andorra
Vorstendom Andorra

inwoner m Andorran Andorrees
v Andorran Andorrese

bijv. naamw. Andorran Andorrees
hoofdstad Andorra la Vella Andorra la

Vella
munt euro euro

Angola Angola

officiële naam Republic of Angola
Republiek Angola

inwoner m Angolan Angolees
v Angolan Angolese

bijv. naamw. Angolan Angolees
hoofdstad Luanda Luanda
munt kwanza kwanza
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animate
²animate [ænimmeet] ov ww 1 leven geven, be-
zielen 2 verlevendigen, opwekken 3 anime-
ren, aanmoedigen, inspireren
animated [ænimmeetid] levend(ig), bezield,
geanimeerd ||● ~ cartoon ○ tekenfilm
animation the [ænimmeesjən] 1 animatiefilm,
tekenfilm, poppenfilm 2 het maken van ani-
matiefilms, animatie 3 levendigheid, opge-
wektheid, animoh

animosity the [ænimmossittie] vijandigheid,
haat, wrok
aniseed the [ænissie:d] anijszaad(jeh), anijs
ankle the [ængkl] enkel
anklet the [ængklit] 1 enkelring 2 (Am) enkel-
sok, halve sok
annals the [ænlz]mv annalen (ook fig); kronie-
ken, jaarboeken
¹annex the [æneks] zn 1 aanhangselh, adden-
dumh, bijlage 2 aanbouw, bijgebouwh, de-
pendance
²annex [əneks] ov ww 1 aanhechten, (bij)voe-
gen 2 annexeren, inlijven; (inf; iron) zich toe-ei-
genen
annexation the [ænekseesjən] 1 aanhechting
2 annexatie, inlijving
annihilate [ənajjəleet] vernietigen; teniet-
doen (ook fig)

annihilation the [ənajjəleesjən] vernietiging
anniversary the [ænivvə:sərie] 1 verjaardag,
jaardag, gedenkdag ●my golf-club celebrated
its 100th ~ ○mijn golfclub vierde zijn hon-
derdjarig bestaan ● the ~ of someone’s death
○ iemands sterfdag 2 verjaarsfeesth, jaar-
feesth

¹annotate [ænəteet] onov ww (+ (up)on) aanteke-
ningenmaken (bij), commentaar schrijven
(op)
²annotate [ænəteet] ov ww annoteren
announce [ənauns] 1 aankondigen, bekend-
maken,melden 2 omroepen
announcement the [ənaunsmənt] aankondi-
ging, bekendmaking, mededeling
announcer the [ənaunsə] 1 omroeper 2 aan-
kondiger
annoy [ənoj] 1 ergeren, kwellen, irriteren
● be ~ed at sth. ○ zich over iets ergeren ● be
~edwith s.o. ○boos zijn op iem. 2 lastigvallen,
hinderen, plagen
annoyance the [ənojjəns] 1 ergernis, kwelling
2 last, hinder, plaag
¹annual the [ænjoeəl] zn 1 eenjarige plant
2 jaarboekh

²annual [ænjoeəl] bn 1 jaarlijks ● (boekh)~ ac-
counts ○ jaarrekening ● ~ income ○ jaarinko-
menh 2 eenjarig

annuity the [ənjoe:ittie] jaargeldh, jaarrente
annul [ənul] 1 vernietigen, tenietdoen,
schrappen 2 ongeldig verklaren, herroepen,
annuleren
annunciation the [ənunsie·eesjən] aankondi-
ging, afkondiging
Annunciation the [ənunsie·eesjən]Maria-
Boodschap
anoint [ənojnt] 1 (rel) zalven 2 inwrijven, in-
smeren
anomaly the [ənomməlie] anomalie, onregel-
matigheid
anonymity the [ænənimmətie] anonimiteit
anonymous [ənonnimməs] anoniem
anorak the [ænəræk] 1 anorak, parka 2watjeh,
nerd, studiebol, kluns
anorectic the [ænərektik]➔ anorexic
anorexic the [ænəreksik] 1 anorexiapatiënt
2 eetlustremmer
another [ənuðə] 1 een ander(e), nog één
2 andere, verschillende ● that’s ~ matter ○ dat
is een heel andere zaak ● for one reason or ~
○om een of andere reden ● in one way or ~
○op een of anderewijze 3 nog een, een
tweede, een andere ● have ~ biscuit ○ neem
nog een koekje
¹answer the [a:nsə] zn antwoordh, reactie, op-
lossing, resultaath ● he gave (of:made) no ~
○hij gaf geen antwoord ● no ~ ○ er wordt niet
opgenomen, ik krijg geen gehoor ●my only ~
to that ○mijn enige reactie daarop

²answer [a:nsə] onov ww 1 antwoorden, een
antwoord geven ●Mary couldn’t ~ ○Mary wist
er geen antwoord op 2 voldoende zijn, aan
het doel beantwoorden ● onewordwould ~
○ één woord zou volstaan
³answer [a:nsə] ov ww 1 antwoorden (op), be-
antwoorden, een antwoord geven op ●~ your
father! ○ geef je vader antwoord! 2 reageren
op ● ~ the telephone ○ de telefoon opnemen
●~ the door ○ de deur opendoen (als er ge-
beld wordt) 3 beantwoorden aan, voldoen
aan ● ~ the description ○ aan het signalement
beantwoorden
answerable [a:nsrəbl] 1 verantwoordelijk,
aansprakelijk ● be ~ to s.o. for sth. ○ bij iem.
voor iets verantwoordingmoeten afleggen
2 beantwoordbaar
answer back 1 zich verdedigen 2 brutaal
antwoorden, (schaamteloos) wat terugzeg-

answer

Dew in het Engelse woord answerwordt
nooit uitgesproken.
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gen, tegenspreken
answer for verantwoorden, verantwoorde-
lijk zijn voor ● I can’t answer for the conse-
quences ○ ik kan niet voor de gevolgen in-
staan
answeringmachine the antwoordappa-
raath

answerphone the antwoordapparaath

answer to 1 gehoorzamen ●my dog answers
to the name of Dixie ○mijn hond luistert naar
de naam Dixie 2 zich verantwoorden tegen-
over ● ~ the headmaster for your behaviour ○ je
bij de directeur voor je gedrag verantwoor-
den 3 beantwoorden aan
ant the [ænt]mier
antagonist the [æntæĝənist] tegenstander;
antagonist
antagonistic [æntæĝənistik] vijandig
antagonize [æntæĝənajz] tegen zich in het
harnas jagen
¹Antarctic the [ænta:ktik] zn 1 Antarcticah,
zuidpool, zuidpoolgebiedh 2 Zuidelijke IJszee
²Antarctic [ænta:ktik] bn antarctisch, zuidpool-
●~ Circle ○ zuidpoolcirkel
ante [entie] (spel) inzet; (inf) bijdrage, aandeelh

● China has upped the ~ on infrastructure spend-
ing ○ China heeft meer ingezet op investerin-
gen in de infrastructuur
antecedent the [æntissie:dənt] iets vooraf-
gaands, voorafgaand feith ● ~s ○ anteceden-
ten
antedate [æntiedeet] voorafgaan aan
antelope the [æntilloop] antilope
antenatal [æntieneetl] (Brits) prenataal ● ~
care ○ zwangerschapszorg
antenna the [æntennə] 1 (Am) antenne 2 voel-
hoorn, (voel)spriet, antenne
anterior [æntiəriə] 1 voorste, eerste, voor-
2 voorafgaand ● ~ to ○ vroeger dan, vooraf-
gaand aan
anthem the [ænθəm] 1 themaliedh, lijfliedh

● national ~ ○ volksliedh 2 populair pop- of
rocknummerh

anthology the [ænθollədzjie] anthologie,
bloemlezing
anthracite the [ænθrəsajt] antracieth

anthropology [ænθrəpollədzjie] antropolo-
gie, studie van demens
anti [æntie] tegen, anti, tegenstander van,
strijdig met
anti-aircraft [æntieeəkra:ft] luchtdoel-; lucht-
afweer-
¹antibiotic the [æntiebajjottik] zn antibioticumh

(geneesmiddel tegen infectieziekten)

²antibiotic [æntiebajjottik] bn antibiotisch

antibody the [æntibboddie] antistof, antili-
chaamh

antic the [æntik] capriool, gekke streek
anticipate [æntissippeet] 1 vóór zijn, voorko-
men, ondervangen, de wind uit de zeilen ne-
men 2 verwachten, tegemoet zien, hopen op
● trouble is ~d ○men rekent opmoeilijkheden
3 een voorgevoel hebben van 4 anticiperen,
vooruitlopen (op) ● I won’t ~ ○ ik wil niet op
mijn verhaal vooruitlopen
anticipation the [æntissippeesjən] 1 verwach-
ting; afwachting ● thanking you in ~ ○ bij voor-
baat dank 2 voorgevoelh, voorpret
anticlimax the [æntieklajmæks] anticlimax
anticlockwise [æntieklokwajz] (Brits) linksom-
draaiend, tegen dewijzers van de klok (in)
anticoagulant the antistollingsmiddelh

antidepressant the [æntiedipresnt] kalme-
ringsmiddelh

antidote the [æntiddoot] tegengifh

Antifa [æntiefa:] Antifa (radicale antifascistische

protestbeweging)

antifreeze the [æntifrie:z] antivries(middel)h

antipathetic [æntippəθettik] antipathiek ● ~
to any new idea ○ voor geen enkel nieuw idee
te vinden
antipathy the [æntippəθie] antipathie, voor-
ingenomenheid, afkeer
¹antiquarian the [æntikweəriən] zn 1 oudheid-
kundige, oudheidkenner 2 antiquair 3 anti-
quaar, handelaar in oude boeken, prenten,
enz.
²antiquarian [æntikweəriən] bn 1 oudheidkun-
dig 2 antiquarisch
antiquated [æntikweetid] ouderwets, verou-
derd, achterhaald
antique [æntie:k] 1 antiek, oud 2 ouderwets
antiquities the [æntikwittiez]mv antiquitei-
ten, overblijfselen, oudheden
antiquity the [æntikwittie] 1 ouderdom 2 oud-
heid
anti-Semite the [æntissie:majt] antisemiet
anti-Semitism the [æntiesemmittizm] antise-
mitismeh

antiseptic [æntieseptik] antiseptisch, ont-
smettend
antiskid [æntiskid] antislip
antisocial [æntiesoosjl] 1 asociaal 2 ongezel-
lig
anti-terrorist [æntitterrərist] antiterreur-
antithesis the [æntiθəsis] antithese, tegen-
stelling, tegenstrijdigheid, tegengesteldeh

antithetic [æntiθetik] tegengesteld, tegen-
strijdig
antitoxin the [æntittoksin] tegengifh
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antitrad
e

antitrade [æntitreed] ● ~wind ○ antipassaat-
wind
anti-vax [æntieveks] antivax- ● ~ parents
○ vaccinatieweigeraars (ouders dieweigeren hun

kinderen te laten vaccineren)

anti-vaxxer the vaccinatieweigeraar
antler the [æntlə] geweitakh ● ~s ○ geweih

antsy [æntsie] ongedurig
anus the [eenəs] anus, aars
anvil the [ænvil] aambeeldh

anxiety the [æng(k)zajjətie] bezorgdheid, on-
gerustheid, vrees
anxious [æng(k)sjəs] 1 bezorgd, ongerust
● you needn’t be ~ aboutme ○ je hoeft je over
mij geen zorgen temaken 2 verontrustend,
zorgwekkend, beangstigend 3 (inf) verlan-
gend ● hewas ~ to leave ○ hij stond te popelen
om temogen vertrekken
¹any ➔ some [ennie] vnw 1 (aantal of hoeveelheid)

enig(e), enkele, wat ● I cannot see ~ houses ○ ik
zie geen huizen ● have you got ~ paper? ○ heb
je papier? ● ~ child can tell you that ○ elk kind
kan je dat vertellen ● I didn’t get ~ ○ ik heb er
geen enkele gehad ● few, if ~ ○weinig of
geen, zo goed als geen 2 iem., iets, om het
evenwie (wat), wie (wat) ook ●~will do ○ geef
me er maar een, het geeft niet welke
²any [ennie] bw (in negatieve en vragende zinsdelen)

enigszins, in enig opzicht ● are you ~ happier
here? ○ ben je hier gelukkiger? ● I cannot stand
it ~ longer ○ ik kan er niet meer tegen
anybody [ennieboddie] om het evenwie, wie
dan ook, iem., iedereen ● she ’s not just ~ ○ ze
is niet de eerste de beste
anyhow [enniehau] 1 toch (maar) (aan het einde

van de zin) ● it’s probably not worth it but let me
see it ~ ○ het heeft waarschijnlijk geen zin,
maar laatme het tochmaar zien 2 hoe dan
ook (aan het begin van de zin, na een pauze) ● ~, I
have to go now, sorry ○ hoe dan ook, ik moet
nu gaan, het spijt me 3 ongeordend, slordig,
kriskras ● he threw his clothes down just ~ ○ hij
gooide zijn kleren zomaar ergens neer
anymore [enniemo:] nog, meer, opnieuw,
langer ● it’s not hurting ~ ○ het doet geen pijn
meer
anyone➔ some [enniewun]➔ anybody
anyplace [ennieplees] (Am; inf) waar dan ook
● sleep ~ you like ○ slaap waar je wilt
¹anything [ennieθing] zn alles ● she guards her
jewels, her books, her ~ ○ ze bewaakt haar ju-
welen, haar boeken, alles wat ze heeft
²anything ➔ some [ennieθing] vnw om het
evenwat, wat dan ook, iets, (van) alles ● she
didn’t eat ~ ○ ze at niets ● ~ but safe ○ allesbe-

halve veilig ● if ~ this food is even worse ○ dit
eten is zomogelijk nog slechter
³anything [ennieθing] bw enigszins, in enige
mate; (met ontkenning) bijlange na (niet) ● it isn’t
~much ○ het heeft niet veel om het lijf
anytime [ennietajm] (inf) wanneer (dan) ook,
om het evenwanneer ● he can come ~ now
○hij kan nu elk ogenblik komen ● come ~ you
like ○ komwanneer jemaar wilt
anyway [enniewee] 1 toch (maar) ● he had no
time but helped us ~ ○ hij had geen tijd maar
toch hielp hij ons 2 hoe dan ook, in ieder ge-
val ● ~, I must be off now ○ in ieder geval, ik
moet er nu vandoor 3 eigenlijk ●why did he
come ~? ○waarom kwamhij eigenlijk?
¹anywhere [ennieweə] bw 1 overal, ergens, om
het evenwaar 2 in enigerlei mate, ergens
● she isn’t ~ near as tall as me ○ ze is lang niet
zo groot als ik
²anywhere [ennieweə] vwwaar…maar… ● go
~ you like ○ gawaar je maar naartoe wilt
aorta the [eeo:ttə] aorta
apart [əpa:t] 1 los, onafhankelijk, op zichzelf
2 van elkaar (verwijderd), op… afstand, met
… verschil ● fivemiles ~ ○ op vijf mijlen (af-
stand) van elkaar 3 uit elkaar, aan stukken,
kapot ● take ~ ○ uit elkaar halen, demonteren
||● ~ from ○ behalve, afgezien van
apartheid the [əpa:thajt] apartheid (rassen-

scheiding in Zuid-Afrika)

apartment the [əpa:tmənt] 1 kamer, vertrekh

2 (vaakmv; Brits) appartementh, appartemen-
ten, reeks kamers 3 (Am)flat, etage
apathetic [æpəθettik] apathisch; lusteloos
apathy the [æpəθie] apathie, lusteloosheid,
onverschilligheid
¹ape the [eep] zn (mens)aap; (fig) na-aper
²ape [eep] ov ww na-apen
aperture the [æpətsjə] 1 opening, spleet
2 lensopening
apex the [eepeks] top, tip, hoogste punth; (fig)
toppunth; hoogtepunth

apiarist the [eepiərist] imker, bijenhouder
apiculture the [eepikkultsjə] bijenteelt
apiece [əpie:s] elk, per stuk ● she gave us £10 ~
○ ze gaf ons elk £10
aplomb the [əplom] aplombh, zelfverzekerd-
heid
apnoea [æpniə] (med) apneu
apocalyptic [əpokkəliptik] apocalyptisch
apogee the [æpədzjie:] hoogste punth, top-
punth

apologetic [əpollədzjettik] verontschuldi-
gend, schuldbewust
apologize [əpollədzjajz] zich verontschuldi-
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