e
eo /e:/ [e, e], Eo /e:/ [E, E] 1 e, E, klank e, letter e/E 2 <muz>
e
E [afk] * Eilzug
Eau de CoMlogMnev+o /'o: də ko'lɔnjə/ [Eau de Cologne;
geen mv] eau de cologne
E-BanMkingo /'i:bɛŋkɪŋ/ [E-Bankings; geen mv] e-banking, (het) elektronisch bankieren
EbMbev /'ɛbə/ [Ebbe, Ebben] 1 eb(be), laagtij, laagwater N
Ebbe und Flut eb en vloed 2 <ﬁg> eb, achteruitgang, recessie, teruggang N eine wirtschaftliche Ebbe een (tijd van) economische teruggang/recessie : <inf> bei mir herrscht/ist
Ebbe ik ben blut/platzak
EbMbeMdauMerv [geen mv] eb
ebMben /'ɛbQ/ [onpers ww; ook onov ww] 1 ebben, eb
worden, wegstromen, terugvloeien, wegvloeien 2 <form,
ﬁg> (weg)ebben, afnemen, achteruitgaan, minder worden
ebMbes /'ɛbəs/ [onbep vnw] <reg> * etwas
EbMbeMströMmungv ebstroom
EbMbeMzeitv [geen mv] ebgetij
ebd. [afk] * ebenda
1
eben /'e:bQ/ [bn] 1 effen, egaal, vlak, glad, plat N eine ebene Fläche een effen vlakte; ein Terrain eben machen een terrein egaliseren; eine ebene See een gladde/kalme zee; zu
ebener Erde wohnen gelijkvloers/parterre wonen 2 <vero>
gelijkmatig, soepel N der Wagen hat eine ebene Fahrt de wagen rijdt heel gelijkmatig/soepel
2
eben /'e:bQ/ [bw] 1 (zo)juist, (zo)net, pas 2 net, krap,
met pijn en moeite N mit fünf Euro komme ich eben aus met
vijf euro kom ik er net 3 bepaald, uitgesproken N nicht
eben schön niet bepaald mooi 4 nu eenmaal, eenvoudigweg, gewoonweg N dann eben nicht! dan maar niet!; es ist
eben so het is nu eenmaal zo 5 juist, net, precies N an eben
diesem Tag juist/precies op deze dag; eben heute net vandaag, precies nu; das ist es eben dat is het ’m juist, nou net
6 inderdaad, zeker N Sie waren doch in Köln? eben! u was
toch in Keulen? inderdaad! 7 <reg; inf> eventjes, snel
even, vlug N heb das eben mal auf! raap dat eens eventjes/
vlug op!
EbenMbildo <form> evenbeeld
ebenMbürMtig /'e:bQbʏrtɪç/ [bn] 1 gelijkwaardig, opgewassen tegen N sie war ihm an Kraft, in der Kraft ebenbürtig
wat kracht betreft was zij tegen hem opgewassen; er ist
ihr ebenbürtig hij is haars gelijke 2 <gesch> van gelijke afkomst/geboorte/stand
ebenMda /'e:bQ'da:, e:bQ'da:/ [bw] (al)daar, terzelfder, ter
aangehaalder plaatse
ebenMdaMher /'e:bQda'he:A, e:bQ'da:he:A/ [bw] 1 <bij-

fgx_gdne01k09T2_v03_0458_d03_k01_artw.indd 458

woord van plaats> er juist vandaan N sie kam von ebendaher
ze kwam er net vandaan 2 <voornaamwoordelijk bijwoord> juist daarom, vandaar N ebendaher kommt es, dass
sie wütend ist vandaar juist, dat ze woedend is
ebenMdaMhin /'e:bQda'hɪn, e:bQ'da:hɪn/ [bw] 1 <bijwoord
van plaats> juist daarheen N ebendahin gehen wir auch daar
gaan we ook juist heen 2 <voornaamwoordelijk bijwoord> juist in die richting N seine Auffassung geht ebendahin, dass … zijn opvatting gaat juist in die richting, dat …
ebenMdarMum /'e:bQda'rʊm, e:bQ'da:rʊm/ [bw] juist
daarom, om die reden
ebenMder /'e:bQ'de:A, e:bQ'-/ [aanw vnw] juist die(gene)
ebenMderMselMbe /'e:bQ'de:A'zɛlbə, e:bQde:A'-/ [aanw
vnw] precies dezelfde
ebenMdesMweMgen /'e:bQdɛs've:gQ, e:bQ'-/ [vw] juist
daarom, om die reden
ebenMdort /'e:bQ'dɔrt, e:bQ'dɔrt/ [bw] precies/juist daar
EbeMnev /'e:bənə/ [Ebene, Ebenen] 1 vlakte 2 gebied,
terrein, niveau N auf höchster Ebene op het hoogste niveau,
topniveau; das Problem liegt auf ganz anderer Ebene het probleem ligt op een heel ander niveau; etwas auf der oberen,
unteren Ebene beraten over iets op hoog, laag niveau beraadslagen 3 <wisk> plat vlak N <ﬁg> auf die schiefe Ebene geraten/kommen op het slechte pad terechtkomen/geraken;
aan lagerwal geraken; eine geneigte/schiefe Ebene een hellend vlak
ebeMnen /'e:bənən/ [ov ww] * ebnen
ebenMerMdig [bn] gelijkvloers N ebenerdige Häuser huizen
zonder bovenverdieping
ebenMfalls [bw] eveneens, evenzeer, evenzo, insgelijks,
mede, ook
EbenMheitv /-hHt/ [Ebenheit; geen mv] effenheid
EbenMholzo [mv: Ebenhölzer] ebbenhout
ebeMnieMren /ebe'ni:rən/ [ov ww] met ebbenhout bekleden/bewerken/inleggen
EbeMnistm /-'nɪst/ [Ebenisten, Ebenisten] ebbenhoutwerker, ebenist, kunstdraaier, schrijnwerker
ebenMjeMner /'ebQ'je:nɐ, e:bQ'je:nɐ/ [aanw vnw] juist
die(gene)
EbenMmaßo [geen mv] gelijkmatigheid, harmonie, regelmatigheid, symmetrie
ebenMmäMßig [bn] gelijkmatig, harmonisch, regelmatig,
symmetrisch
ebenMso [bw] even, evenzo, precies zo N ein ebenso großes
Zimmer een even grote kamer; ebenso gut even/net goed;
ebenso lang(e) even, net zo lang; ebenso sehr evenzeer, net
zo erg/zeer; ebenso viel evenveel, net zoveel; ebenso weit
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even, net zo ver; ebenso wenig even, net zo weinig; evenmin, net zo min; mein Zimmer ist ebenso lang wie breit mijn
kamer is even, net zo lang als breed; ebenso wohl evengoed, evenzeer, ook
ebenMso- <oude spelling> * ebenso
ebenMsolMcher [aanw vnw] juist zo’n, precies zo’n, dito
ebenMwert [bn] <Zwi> gelijkwaardig
Eberm /'e:bɐ/ [Ebers, Eber] beer, mannetjesvarken N <inf,
ﬁg> er war wütend wie ein angeschossener/angestochener Eber
hij was pisnijdig/razend van woede
EberMeschev lijsterbes, kwalster
EberMrauMtev citroenkruid
EberMreiso * Eberraute
EberMwurzv driedistel
ebMnen /'e:bnən/ [ov ww] effenen, egaliseren, gladmaken
N jmdm. die Hindernisse, Schwierigkeiten ebnen de hindernissen, moeilijkheden voor iemand uit de weg ruimen;
jmdm. den Weg ebnen het pad voor iemand effenen
EboMnito /ebo'ni:t, -'nɪt/ [Ebonits; geen mv] eboniet
E-Booko /i:'bʊk/ [E-Book(s), E-Books] <comp> e-book,
e-boek
E-BuMsiMnesso /'i:bɪznɛs/ [E-Business; geen mv] e-business, elektronisch zakendoen
ECm /e:'Se:/ (Eurocity)
EcMceo /'ɛkSə/ [Ecce, Ecce] <vero> plechtige dodenherdenking op een gymnasium
EcMce-HoMmoo /-'ho:mo/ [Ecce-Homo(s), Ecce-Homo(s)]
ecce homo
EcMcleMsiav /ɛ'kle:zIa/ [Ecclesia; geen mv] ecclesia, kerk,
gemeente
EchapMpeMmento /eʃapə'mã:/ [Echappements, Echappements] echappement
echapMpieMren /eʃa'pi:rən/ [onov ww] <vero> ontglippen,
ontsnappen
sich echaufMﬁeMren /eʃɔ'fi:rən/ [wk ww] <vero> zich opwinden, verhit raken
Echecm /e'ʃɛk/ [Echecs, Echecs] 1 schaak(mat) 2 echec,
mislukking
EcheMlonm /eʃə'lõ:/ [Echelons, Echelons] <vero; mil> echelon
echeMloMnieMren /eʃəlo'ni:rən/ [ov ww] <vero; mil> echelonneren
EchiMnitm /ɛçi'ni:t, -'nɪt/ [Echinits, Echinite of Echiniten,
Echiniten] <geol> echiniet
EchiMno- /ɛçino-/ stekel-, stekelig
EchiMnusm /ɛ'çi:nʊs/ [Echinus, Echinus] 1 <biol> zee-egel
2 <architectuur> echinus
Echoo /'ɛço/ [Echos, Echos] echo, weergalm, weerklank,
reactie, respons N das Echo des Auslandes de reactie van het
buitenland; ein einfaches, dreifaches Echo een enkelvoudige, drievoudige echo; kein Echo ﬁnden geen weerklank
vinden, geen respons krijgen; das Echo seiner Frau sein de
echo van zijn vrouw zijn, zijn vrouw alles nazeggen
1
echoMen /'ɛçoən/ [ov ww] echoën, herhalen, nabootsen,
nazeggen N die Kinder echoen den Ruf Esel de kinderen imiteren de uitroep ezel
2
echoMen /'ɛçoən/ [onpers ww] echoën, weergalmen,
weerklinken N es echot von allen Seiten het echoot/weerklinkt van alle kanten
EchoMgraMﬁev /ɡr'fi:/ [Echograﬁe, Echograﬁen /-'fi:ən/],
EchoMgraMphiev [Echographie, Echographien] <med>
echograﬁe
EchoMloto echolood
EchoMloMtungv echopeiling
EchoMorMtungv echopeiling
EchMsev /'ɛksə/ [Echse, Echsen] hagedis
echt /ɛçt/ [bn] 1 echt, onvervalst, origineel, (ras)zuiver N
ein echter Pudel een rasechte/raszuivere poedel; <inf> jmd.
von echtem Schrot und Korn iemand van de echte stempel
2 echt, oprecht, waar(achtig) N eine echte Freundschaft een
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Eckﬂügler
echte vriendschap; er ist echt wie Gold hij is zo eerlijk als
goud 3 echt, kenmerkend voor, typerend voor, typisch N
das ist echt Kafka dat is typisch Kafka 4 echt, heus, werkelijk N das ist ein echtes Problem dat is werkelijk een probleem 5 <wisk> echt (van een breuk) 6 <scheik> (kleur)echt
echtMfarMbig [bn], echt farMbig [bn] kleurecht
EchtMheitv /'ɛçthHt/ [Echtheit; geen mv] echtheid, kleurechtheid, oprechtheid, (ras)zuiverheid
EchtMheitsMzeugMniso certiﬁcaat/verklaring van echtheid
EchtMsilMbero echt/massief zilver
echtMsilMbern [bn], echt silMbern [bn] echt/massief zilveren
EchtMzeitv <comp> real time, werkelijke/ware tijd, onvertraagd
EchtMzeitMbeMtriebm <comp> tijdgebonden verwerking
EchtMzeitMuhrv <comp> realtimeklok
Ecko /ɛk/ [Eck(e)s, Ecke; Oostr mv Ecken] 1 <voornamelijk
Zuid-Duitsland, Oostenrijk> hoek 2 <Zdd, Oostr; sport>
hoek <van een doel> N ein oberes, unteres Eck een bovenhoek, benedenhoek : <sport> im Eck sein niet in conditie/
vorm zijn; über Eck, <Zdd, Oostr> übers Eck diagonaal; <reg>
jmdn. über Eck anschauen/ansehen iemand scheef aankijken
Eckartm /'ɛkart/ : ein getreuer Eckart een trouwe Eckart/
hoeder
EckMballm corner, hoekbal, hoekschop
EckMbankv [mv: Eckbänke] hoekbank
EckMdaMten [alleen mv] 1 doelstellingen, uitgangspunten 2 basisgegevens, voornaamste gegevens
Eckev /'ɛkə/ [Ecke, Ecken] 1 (straat)hoek N an der Ecke stehen op de hoek staan; <inf> an/in allen Ecken, <inf> an/in allen Ecken und Enden; <inf> an/in allen Ecken und Kanten in
alle hoeken en gaten, overal; <inf> um die Ecke sein het
hoekje om, dood zijn; <inf> um die Ecke gehen het hoekje
omgaan; <inf> gleich um die Ecke pal/vlak om de hoek; sie
kommen von allen Ecken und Enden ze komen overal vandaan, uit alle hoeken en gaten 2 <reg> (uit)hoek, oord,
streek N in dieser Ecke Englands in deze (uit)hoek/streek
van Engeland 3 <reg> hoekje, puntje, stukje N eine Ecke
Käse een puntje kaas 4 <reg> eind(je) N das ist eine ganze
Ecke dat is een behoorlijk/ﬂink/heel eind 5 <sport> corner,
hoekbal, hoekschop N eine kurze, lange Ecke een korte, lange hoekschop; eine Ecke treten een hoekschop nemen; den
Ball zur Ecke lenken, schlagen de bal corner slaan, schieten
6 <sport> hoek <in de boks- en worstelsport> 7 <wisk>
hoek : <inf> es brennt an allen Ecken und Enden alles is in
rep en roer; <inf> es fehlt/hapert an allen Ecken und Enden,
<inf> es fehlt/hapert an allen Ecken und Kanten het rammelt
aan alle kanten, er deugt niet veel van; <inf> Ecke stehen
tippelen; <inf> mit jmdm. über/um sieben Ecken verwandt
sein, <inf> mit jemandem über/um ein paar, mehrere Ecken verwandt sein in de verte familie van iemand zijn; <inf> längst
um die Ecke sein allang verleden tijd zijn; etwas um die Ecke
bringen iets over de balk gooien, erdoor jagen, verkwisten;
<inf> iets gappen/jatten/pikken; <inf> jmdn. um die Ecke
bringen iemand om zeep brengen/helpen, iemand van
kant maken; <inf> jmdm. nicht um die Ecke trauen iemand
voor geen cent vertrouwen; die Ecken und Kanten seines Wesens de scherpe kantjes van zijn karakter
ecken /'ɛkQ/ [ov ww] <vero> van hoeken voorzien
EckenMbando [mv: Eckenbänder] boor(d)lint
EckenMkraMgenm stijve/hoge/dubbele boord
EckenMsteMherm <inf> baliekluiver, nietsnut, straatslijper
Eckerv /'ɛkɐ/ [Ecker, Eckern] 1 <plantk> beukennoot(je)
2 <plantk; zelden> eikel 3 <alleen mv; spel> klaveren
EckMfahMnev <sport> hoekvlag
EckMﬂügMlerm /'ɛkfly:glɐ/ paarlemoervlinder, schoenlapper
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EckMhauso hoekhuis, hoekwoning
eckig /'ɛkɪç/ [bn] 1 hoekig, kantig N eine eckige Stirn een
hoekig voorhoofd 2 <ﬁg> hoekig, onbeholpen, onhandig, onbehouwen, ruw, stug N sich eckig benehmen zich onbeholpen gedragen, zich geen houding weten te geven;
ein eckiger Gang een hoekige/onbeholpen gang; ein eckiger
Mensch een bars/nors/stug iemand; ein eckiges Wesen een
hoekig/stug karakter : <inf; scherts> sich eckig lachen zich
krom/slap lachen
EckMlohnm basisloon, cao-loon
EckMmannMschriftv /'ɛkmanʃrɪft/ [geen mv] vaak in jugendstil gebruikt type drukletter
EckMpfeiMlerm hoekpilaar, <ﬁg> hoeksteen
EckMplatzm hoekplaats
EckMpunktm 1 <wisk> hoekpunt 2 <ﬁg> uitgangspunt,
basiselement
EckMsatzm [meestal mv] <muz> hoekdeel
EckMschlagm <sport> hoekbal, hoekslag
EckMschrankm hoekkast
EckMsitzm hoekplaats
EckMstanMgev <sport> cornerpaal
EckMsteinm 1 <ook ﬁg> hoeksteen, grondbeginsel, uitgangspunt 2 <spel> ruiten
EckMstoßm <sport> corner, hoekschop
EckMstunMdev <onderw> eerste of laatste lesuur
EckMwertm richtwaarde
EckMzahnm 1 hoektand 2 <inf> muurbloempje
EckMzinsm <ﬁn> basisrente voor grote kredieten, primerate
Eclairo /e'klɛ:A/ [Eclairs, Eclairs] tompoes <roomgebakje>
Eclatm * Eklat
E-ComMmercem+o /'i:kɔmø:As/ [E-Commerce(s); geen
mv] e-commerce
1
EcsMtaMsyv /'ɛkstəzi/ [Ecstasy, Ecstasys] ecstasy, xtc(-pil)
2
EcsMtaMsyo /'ɛkstəzi/ [Ecstasy(s); geen mv; meestal zonder
lidwoord] ecstasy <stof>
Ecum /e'ky:/ [Ecu(s), Ecu(s); ook die: Ecu, Ecu], ECUm
/e'ky:/ [ECU(s), ECU(s); ook die: ECU, ECU] (European
currency unit) ecu (European currency unit)
EcuMaMdoro /ekUa'do:A/ [Ecuadors] Ecuador

Ecuador
naam
ofﬁciële naam
inwoner
inwoonster
bijv. naamw.
hoofdstad
munt
werelddeel

Ecuador Ecuador
Republik Ecuador Republiek Ecuador
Ecuadorianer Ecuadoraan
Ecuadorianerin Ecuadoraanse
ecuadorianisch Ecuadoraans
Quito Quito
US-Dollar Amerikaanse dollar
Amerika Amerika

int. toegangsnummer 593 www .ec auto EC

EcuMaMdoMriMaMnerm /ekUado'rIa:nɐ/ [Ecuadorianers, Ecuadorianer] Ecuadoraan
EcuMaMdoMriMaMneMrinv [Ecuadorianerin, Ecuadorianerinnen] <vrouwelijk> Ecuadoraanse; * Ecuadorianer
ecuMaMdoMriMaMnisch /ekUado'rIa:nɪʃ/ [bn] Ecuadoraans
ed. [afk] (ediert); * edieren
Ed. [afk] * Edition
EdaMmerm /'e:damɐ/ [Edamers, Edamer] edammer,
Edammer kaas
edMdisch /'ɛdɪʃ/ [bn] <lit> tot de Edda behorend, de Edda
betreffend
edel /'e:dR/ [bn] 1 edel, kostbaar, voortreffelijk, waardevol N edle Gewürze edele/kostbare specerijen; ein edles Instrument een waardevol instrument; edler Schmuck kostbare sieraden; edle Weine edele/uitgelezen wijnen 2 edel
<van planten en dieren>, (ras)zuiver, met adel N ein edles
Pferd een edel paard; edle Rosen edele rozen 3 <form> edel,
harmonieus, harmonisch, sierlijk N ein edles Antlitz een
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edel gelaat; eine edel geformte Hand een sierlijk gevormde
hand 4 <form> edel, edelmoedig, nobel, onbaatzuchtig N
eine edle Gesinnung een edele/nobele inborst; es geschah in
edler Absicht het gebeurde met de beste bedoelingen
5 <vero> van adel, adellijk N er stammte aus edlem Hause hij
was van adellijke afkomst/geboorte 6 <jeugdtaal> prima,
tof N ein edler Kerl een toffe kerel/vent
edelMbürMtig /-bʏrtɪç/ [bn] <form> van adellijke afkomst/
geboorte
EdelMdaMmev <gesch> adellijke dame, edelvrouw
EdelMdirMnev luxeprostituee, salonprostituee, callgirl
EdelMfalMterm koninginnenpage, zwaluwstaart
EdelMfäuMlev <wijnb> door de grauwe schimmel veroorzaakte overrijpheid en kwaliteitsverbetering bij wijndruiven
EdelMﬁnkm schildvink
EdelMfrauv <gesch> edelvrouw, adellijke dame
EdelMfräuMleino <gesch> freule, jonkvrouw
edelMgeMboMren [bn] <form> van adellijke afkomst/geboorte
edelMgeMsinnt [bn; vergr trap: edler, overtr trap: (am)
edelst(en) gesinnt] edeldenkend, edelgezind
edelMherMzig [bn] <form> edelaardig, edelmoedig
EdelMhofm <gesch> adellijk goed
EdelMholzo edel/ﬁjn hout
EdelMhuMrev luxehoer
EdeMlingm /'e:dəlɪŋ/ [Edelings, Edelings] <gesch> edeling,
edelman
EdelMkasMtaMniev tamme kastanje
EdelMkitschm <iron> edelkitsch, er mooi uitziende rommel
EdelMknaMbem, EdelMknapMpem, EdelMknechtm <gesch>
edelknaap, schildknaap
EdelMkomMmuMnistm <vaak pej> saloncommunist
EdelMkoMralMlev bloedkoraal
EdelMkrebsm rivierkreeft
EdelMmannm [mv: Edelleute] <gesch> edelman
edelMmänMnisch /-mɛnɪʃ/ [bn] adellijk, edel, edelmoedig, hoffelijk, ridderlijk
EdelMmarMderm boommarter, edelmarter
EdelMmeMtallo edel metaal
EdelMmistm 1 <landb> mest <door broeien verrot> 2 <inf>
baarlijke nonsens, grote onzin 3 <pej> edelkitsch, er
mooi uitziende rommel
EdelMmutm <form> edelmoedigheid, grootmoedigheid,
onbaatzuchtigheid
edelMmüMtig /-my:tɪç/ [bn] <form> edelmoedig, grootmoedig, onbaatzuchtig
EdelMnutMtev <inf> luxesnolletje, luxehoer
EdelMobsto eersteklas fruit, fruit van de eerste keus
EdelMpilzMkäMsem ﬁjne schimmelkaas N Edelpilzkäse mit
blauem Schimmel blauwe schimmelkaas
EdelMquatschm <inf> nonsens, grote onzin
EdelMrauMtev alsem, bijvoet
EdelMreiMfev <wijnb> * Edelfäule
EdelMreiso entrijs, oculeertakje
EdelMreMserMvistm <inf; sport> gelijkwaardige reservespeler
EdelMrostm patina
EdelMschickMsev <inf> luxesnolletje, luxehoer
EdelMsinnm <form> edelaardigheid, edele inborst
EdelMsitzm <gesch> adellijk goed, heerlijkheid
EdelMsplittm ﬁjne basaltsteenslag, ﬁjne split
EdelMstahlm roestvrij staal
EdelMsteinm edelsteen
EdelMstrichm <inf> luxeprostitutie, salonprostitutie
EdelMtanMnev zilverspar
EdelMweißo [Edelweiß(es), Edelweiße] <plantk> edelweiss
EdelMwildo rood wild
EdelMzwiMckerm bepaald soort witte wijn uit de Elzas
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Edeno /'e:dQ/ [Edens; geen mv] 1 Eden N der Garten Eden
de hof van Eden 2 <form> paradijs N die Gegend ist ein wahres Eden die streek is een waar paradijs
EdenMtaMten /edɛn'ta:tQ/ [alleen mv] <biol> Edentata
edieMren /e'di:rən/ [ov ww] bezorgen, samenstellen, publiceren, uitgeven
Edikto /e'dɪkt/ [Edikt(e)s, Edikt(e)] <gesch> edict, bevelschrift, verordening
EdiMsonMfasMsungv /'e:dizɔn-/ <techn> edisonﬁtting
EdiMtiMonv /edi'SIo:n/ [Edition, Editionen] <boek> 1 <geen
mv> editie, uitgave, het uitgeven 2 publicatie, uitgave
3 <zelden> uitgeverij
EdiMtiMonsMhauso uitgeverij
EdiMtio prinMcepsv /e'di:SIo 'prɪnSɛps/ [Editio
princeps, Editiones principes /edi'SIo:ne:s 'prɪnSipe:s/]
<boek> eerste uitgave, editio princeps
EdiMtorm /'e:ditɔr, 'e:dito:A, e'di:tɔr, e'di:to:A/ [Editors,
Editoren /edi'to:rən/] <boek> uitgever
EdiMtoMriMalo /edito'rIa:l/ [Editorial(s), Editorials] 1 voorwoord van de uitgever 2 hoofdartikel van een krant
3 colofon, impressum
ediMtoMrisch /edi'to:rɪʃ/ [bn] 1 bij een editie/uitgave behorend, een editie/uitgave betreffend 2 de uitgeverij
betreffend, op het gebied van de uitgeverij
EdMle(r) /'e:dle (-lɐ)/ [bn als zn; der, die] 1 <gesch> edele,
heer <in adellijke eigennamen> 2 <form> hoogstaand/edel
iemand/persoon
EduMkaMtiMonv /eduka'SIo:n/ [Edukation, Edukationen]
<vero> opvoeding, educatie
Edukto /e'dʊkt/ [Edukt(e)s, Edukte] <geol, scheik> educt
EduMtainMmento /ɛdju'teɪnmənt/ [Edutainments; geen
mv] edutainment
EDVv /e:de:'fW/ [EDV; geen mv] 1 (elektronische Datenverarbeitung) AGV (automatische gegevensverwerking)
2 automatisering
EDV-AnMlaMgev computersysteem, (grote) computer
EEGo /e:|e:'ge:/ [EEGs, EEGs] * Elektroenzephalogramm

Efeum /'e:fZ/ [Efeus; geen mv] klimop
EfeuMblattMkurMvev <wisk> klimoplijn, cissoïde
EfeuMgeMwächso <vnl mv> klimopachtige
EffMeffo /ɛf'|ɛf, 'ɛf|ɛf, 'ɛf'|ɛf/ [Effeff; geen mv] : <inf> etwas
aus dem Effeff beherrschen/können/verstehen iets volkomen
beheersen, iets op z’n duimpje, tot in de puntjes kennen
EfMfektm /ɛ'fɛkt/ [Effekt(e)s, Effekte] 1 effect, resultaat,
uitwerking N Effekt erzielen/haben effect sorteren; im Effekt war alles dasselbe het resultaat was hetzelfde, het
kwam op hetzelfde neer 2 effect, succes, indruk N <pej>
auf Effekt ausgehen op effect berekend zijn, op succes uit
zijn; <inf> keinen Effekt machen geen indruk maken, geen
effect hebben; <pej> nach Effekt haschen op effect berekend
zijn, op succes uit zijn
EfMfekMten /ɛ'fɛktQ/ [alleen mv] 1 effecten, fondsen,
waardepapieren 2 <vero> bezittingen, hebben en houden, spullen
EfMfekMtenMbankv [mv: Effektenbanken] effectenbank
EfMfekMtenMbörMsev effectenbeurs
EfMfekMtenMgeMschäfto effectenhandel
EfMfektMgarno <ind> effectgaren
EfMfektMhaMscherm /-haʃɐ/ <pej> iemand die erg op effect
belust/berekend is
EfMfektMhaMscheMreiv /ɛfɛkthaʃə'rH/ [Effekthascherei,
Effekthaschereien] <pej> 1 <geen mv> effectbejag, hang/
zucht naar effect 2 <vnl mv> uiting/vorm van effectbejag
efMfekMtiv /ɛfɛk'ti:f/ [bn] 1 effectief, werkelijk, wezenlijk, reëel N der effektive Gewinn de reële/werkelijke winst;
die effektiven Kosten de werkelijke kosten; die effektive Leistung dieser Maschine het effectief vermogen van deze machine 2 doeltreffend, effectief, lonend N es kann effektiv
sein, davon auszugehen het kan lonend zijn daarvan uit te
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egalisieren
gaan 3 <inf> absoluut, bepaald, zeer beslist N er hat effektiv keine Zeit hij heeft absoluut, zeer beslist geen tijd
EfMfekMtivMbeMstandm <ec, mil> effectieve/werkelijke
sterkte/voorraad
EfMfekMtivMdoMsisv <med> effectieve dosis/hoeveelheid
EfMfekMtivMgeMschäfto <handel> effectieve handel
EfMfekMtiMviMtätv /ɛfɛktivi'tɛ:t/ [Effektivität; geen mv] effectiviteit
EfMfekMtivMleiMstungv <techn> effectief vermogen
EfMfekMtivMlohnm reëel/werkelijk loon
EfMfekMtivMstandm [geen mv] <mil> effectieve sterkte
EfMfekMtivMstärMkev <mil> effectieve sterkte
EfMfekMtivMverMzinMsungv werkelijke renteopbrengst,
effectief rendement
EfMfekMtivMwertm <techn> effectieve waarde
EfMfekMtivMzinsm reëel te betalen rente
EfMfektMkohMlev <techn> vlamboogkoolstaaf
EfMfektMmaMcheMreiv /ɛfɛktmaxə'rH/ [Effektmacherei,
Effektmachereien] <pej> 1 <geen mv> effectbejag, hang/
zucht naar effect 2 <vnl mv> uiting/vorm van effectbejag
EfMfekMtorm /ɛ'fɛktɔr, -to:A/ [Effektors, Effektoren
/ɛfɛk'to:rən/; meestal mv] <biol, med> effector
1
efMfekMtuMieMren /ɛfɛktu'i:rən/ [ov ww] <ec, handel> effectueren, ten uitvoer brengen, verwezenlijken, versturen,
verrichten <een betaling>
2
sich efMfekMtuMieMren /ɛfɛktu'i:rən/ [wk ww] <ec, handel> zich lonen, rendabel zijn
efMfektMvoll [bn] vol effect
EfMfektMzwirnm <ind> effectgaren
EfMfeMmiMnaMtiMonv /ɛfemina'SIo:n/ [Effemination, Effeminationen] <med> verwijfdheid, effeminatie, verwekelijking, weekheid
efMfeMmiMniert /-'ni:At/ [bn] <vnl geneeskunde, psych>
vervrouwelijkt, verwijfd, verwekelijkt, week
EfMfetm /ɛ'fe:, ɛ'fɛ:/ [zelden das; Effets, Effets] <sport> effect N den Ball mit Effet schlagen de bal met effect slaan
EfMfetMstoßm <sport> stoot met effect
efMﬁMlieMren /ɛfi'li:rən/ [ov ww] <amb> uitdunnen, efﬁleren
efMﬁMziMent /-'SIɛnt/ [bn] doeltreffend, efﬁciënt
EfMﬁMziMenzv /-'SIɛnS/ [Efﬁzienz, Efﬁzienzen] doeltreffendheid, efﬁciëntie
efMﬁMzieMren /-'Si:rən/ [ov ww] <form> teweegbrengen,
veroorzaken
EfMﬂoMresMzenzv /ɛflorɛs'SɛnS/ [Efﬂoreszenz, Efﬂoreszenzen] 1 <biol> efﬂorescentie, ontluiking, (uit)bloei
2 <geol> efﬂorescentie, uitslag, verwering 3 <med> efﬂorescentie, huiduitslag
efMﬂoMresMzieMren /-'Si:rən/ [onov ww] 1 <biol> efﬂoresceren, ontluiken, opbloeien, uitbloeien 2 <geol> efﬂoresceren, uitslaan <van muren> 3 <med> efﬂoresceren, huiduitslag vertonen
EfMfuMsiMonv /ɛfu'zIo:n/ [Effusion, Effusionen] <geol> uitstroming, effusie
EFTAv /'ɛfta/ [EFTA; geen mv] (European Free Trade Association) Europese Vrijhandelsassociatie (Europese Vrijhandelsassociatie)
eGv /e:'ge/, e.G.v /e:'ge/ (eingetragene Genossenschaft)
cv (coöperatieve vereniging)
1
EGv /e:'ge:/ (Europäische Gemeinschaft(en)) EG (Europese
Gemeenschap(pen))
2
EGo (Erdgeschoss) b.g. (begane grond)
1
egal /e'ga:l/ [bn] 1 egaal, gelijk, gelijkmatig, gelijkvormig N <inf> zwei egale Stühle twee dezelfde stoelen 2 <inf>
om het even, onverschillig N das ist mir egal dat kan mij
niets schelen, dat is me om het even; sie kommt, egal wie ze
komt, onverschillig hoe
2
egal /e'ga:l/ [bw] <reg> altijd, steeds maar door, voortdurend, constant, permanent
egaMliMsieMren /egali'zi:rən/ [ov ww] 1 <amb, ind, techn>
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egalitär
egaliseren, gelijkmaken, gladmaken 2 <sport> evenaren,
gelijkmaken N einen Rekord egalisieren een record evenaren
egaMliMtär /-'tɛ:A/ [bn] <form> op politieke en sociale gelijkheid gericht, egalitair
EgaMliMtaMrisMmusm /-ta'rɪsmʊs/ [Egalitarismus; geen
mv] <form; soc> leer van en streven naar algemene maatschappelijke gelijkheid, egalitarisme
EgaMliMtätv /-'tɛ:t/ [Egalität; geen mv] <form> gelijkheid,
egaliteit
egalMweg [bw] <inf; reg> altijd, steeds maar door, voortdurend
Egartv /'e:gart/ [Egart, Egarten] <vero; Oostr, Zdd>
* Egerte
Egelm /'e:gR/ [Egels, Egel] bloedzuiger
EgelMkrauto <plantk> grote waterweegbree
EgelMschneMckev grote egelslak
EgerMlingm /'e:gɐlɪŋ/ [Egerlings, Egerlinge] <reg> champignon
EgerMtev /'e:gɐtə/ [Egerte, Egerten] 1 perceel land dat
afwisselend voor akkerbouw en veeteelt gebruikt wordt
2 braakland
EgMgev /'ɛgə/ [Egge, Eggen] 1 <landb> eg(ge) 2 <ind> neg,
eg
egMgen /'ɛgQ/ [ov + onov ww] eggen
EgMgenMbando [mv: Eggenbänder] <amb> boor(d)lint
EGKSv /e:ge:ka:'|ɛs/ (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl)
EgMlim /'e:gli/ [Egli(s), Egli] <Zwi> baars
eGmbHv, EGmbHv (eingetragene, Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpﬂicht) cv (coöperatieve
vereniging); * Genossenschaft
eGmuHv, EGmuHv (eingetragene, Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpﬂicht); * Genossenschaft

Egoo /'e:go/ [Ego, Egos] <ﬁlos, psych> ego, ik
EgoMisMmusm /ego'ɪsmʊs/ [Egoismus, Egoismen] 1 <geen
mv> egoïsme, zelfzucht 2 <alleen mv> soorten/vormen
van egoïsme
EgoMistm /ego'ɪst/ [Egoisten, Egoisten] egoïst
EgoMisMtinv [Egoistin, Egoistinnen] <vrouwelijk> egoïste;
* Egoist
egoMisMtisch /ego'ɪstɪʃ/ [bn] egoïstisch, zelfzuchtig
EgoMtisMmusm /ego'tɪsmʊs/ [Egotismus; geen mv] <ﬁlos>
zelfvergoding, egotisme, ik-cultus
EgoMtistm /-'tɪst/ [Egotisten, Egotisten] 1 aanhanger van
het egotisme 2 <lit> auteur van een autograﬁsche roman
in ik-vorm
EgoMtisMtinv [Egotistin, Egotistinnen] <vrouwelijk> egotiste; * Egotist
EgoMtripm egotrip
EgoutMteurm /egʊ'tø:A/ [Egoutteurs, Egoutteure] <ind>
watermerkrol, egoutteur
EgoMzenMtrikv /ego'Sɛntrɪk/ [Egozentrik; geen mv]
<form> egocentrische houding/instelling, egocentrisme
EgoMzenMtriMkerm /-trikɐ/ [Egozentrikers, Egozentriker]
<form> egocentrisch mens
egoMzenMtrisch /-trɪʃ/ [bn] egocentrisch
EgoMzenMtrisMmusm /-'trɪsmʊs/ [Egozentrismus; geen
mv] egocentrische houding/instelling, egocentrisme
EgoMzenMtriMziMtätv /-'triSi'tɛ:t/ [Egozentrizität; geen
mv] <form> egocentrische houding/instelling, egocentrisme
egreMnieMren /egre:'ni:rən/ [ov ww] <ind> egreneren, ontkorrelen, ontpitten
EgypMtienMnev /eʒɪp'SIɛn/ [Egyptienne; geen mv] <boek>
egyptienne
1
eh /e:/ [bw] <inf> 1 <bijwoord van tijd> eertijds, toen, voorheen N (seit) eh und je sinds mensenheugenis, van oudsher; wie eh und je zoals altijd/steeds al 2 <bijwoord van
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wijze; Oostr, Zdd> toch al N sie war eh schlecht gelaunt ze
was toch al slechtgehumeurd/slechtgemutst
2
eh /e:/ [vw] <inf> * ehe
3
eh /e:/ [tw] <inf> 1 hé <uitroep> 2 nou
e.h. [afk] 1 (ehrenhalber) h.c. (honoris causa) 2 <Oostr>
(eigenhändig) eigenhandig, persoonlijk
E.h. [afk] (Ehren halber)
ehe /'e:ə/ [vw] alvorens, eer, voor(dat) N ehe ihr nicht still
seid, lese ich nicht vor pas als jullie stil zijn, lees ik voor, ik
lees niet eerder voor dan dat jullie stil zijn
Ehev /'e:ə/ [Ehe, Ehen] huwelijk, echt N eine Ehe (auf )lösen
een huwelijk ontbinden; außer der Ehe geboren buitenechtelijk, onwettig; die Ehe brechen echtbreuk plegen; eine Ehe
eingehen, schließen, vollziehen een huwelijk aangaan, sluiten, voltrekken; <scherts> im Hafen der Ehe landen de huwelijkshaven binnenlopen; <vero> in wilder Ehe leben ongehuwd samenwonen, hokken; Kinder in die Ehe bringen kinderen in het huwelijk inbrengen; in zweiter Ehe verheiratet
voor de tweede keer getrouwd; <form> in den Stand der heiligen Ehe treten een kerkelijk huwelijk sluiten; die Ehe versprechen de trouwbelofte geven; <vero> eine wilde Ehe buitenechtelijke samenleving; <gesch> eine Ehe zur linken
Hand een huwelijk met de linkerhand
eheMähnMlich [bn] op een huwelijk lijkend, met een huwelijk vergelijkbaar N in einer eheähnlichen Gemeinschaft
leben samenwonen
EheManMbahMnungv huwelijksbemiddeling
EheMbando [mv: Ehebande; meestal mv] <form> huwelijksband
EheMbeMraMtungv 1 raadgeving/advisering bij huwelijksproblemen 2 huwelijksadviesbureau
EheMbeMraMtungsMstelMlev huwelijksadviesbureau
EheMbeMtrugm <jur> huwelijksbedrog
eheMbreMchen [onov ww; alleen als onbepaalde wijs en
onvoltooid deelwoord] <vero, form> echtbreken, echtbreuk plegen
EheMbreMcherm echtbreker, echtschender
EheMbreMcheMrinv [Ehebrecherin, Ehebrecherinnen]
<vrouwelijk> echtbreekster; * Ehebrecher
eheMbreMcheMrisch /'e:əbrɛçərɪʃ/ [bn] overspelig
EheMbruchm [geen mv] echtbreuk, trouwbreuk, overspel
N Ehebruch begehen echtbreuk plegen
EheMbundm <form> echtverbintenis, echtverbond, huwelijk
EheMbündMniso <form> echtverbintenis, echtverbond,
huwelijk
eheMdem /'e:ə'de:m/ [bw] <form> eertijds, voorheen,
vroeger, toen(tertijd), weleer
EheMdisMpensv huwelijksdispensatie
EheMerMlaubMnisv toestemming tot een huwelijk
EheMerMschleiMchungv <jur> huwelijkszwendel
eheMfäMhig [bn] <vnl jur> huwelijksbevoegd, huwbaar
EheMfäMhigMkeitsMzeugMniso verklaring van huwelijksbevoegdheid
EheMfrauv <vrouwelijk> echtgenote, eegade; * Ehemann
EheMfrieMdenm <scherts> echtelijke vrede
EheMgatMtem <form> echtgenoot, eega
EheMgatMtinv [Ehegattin, Ehegattinnen] <vrouwelijk>
echtgenote; * Ehegatte
EheMgeMlöbMniso <form> huwelijksbelofte
EheMgeMlübMdeo <form> huwelijksgelofte
1
EheMgeMmahlm <vero, form; nog scherts> echtgenoot, gemaal
2
EheMgeMmahlo <vero, form> echtgenote, gade, gemalin
EheMgeMmahMlinv [Ehegemahlin, Ehegemahlinnen]
<vrouwelijk> echtgenote, gemalin; * Ehegemahl1, Ehegemahl2

EheMgeMmeinMschaftv echtelijke gemeenschap, huwelijksgemeenschap
EheMgeMnosMsem echtgenoot
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