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Les 1
geachte ዝኸበርካ

cursist (de) ተመሃራይ

geslaagd ሓሊፍካ

eindtoets (de) መርመራ

zelfstudie (de) ባዕልኻ ትመሃሮ

geleerd ተማሂርካ

circa ዳርጋ

al te ካብ መጠን ንላዕሊ

verstaan ይርደኣካ

zich opgegeven ኣመልኪትካ

vervolg (het) መቐጸልታ

meedelen ንሕብረካ

geplaatst ቦታ ረኺብካ

ronde (de) ዙርያ

serie (de) ክፋል

Delftse ደልፍትሰ

methode (de) ኣገባብ

zit in elkaar ኣሰራርሕኡ

grammatica (de) ስዋስው

cursief ቀናን

gedrukt ተሓቲሙ

betekenis (de) ትርጉም

opzoeken ትፍትሾ

ernaast ኣብ ጥቕኡ

uitdrukkingen ምስላታት

vertaald ተተርጚሙ

uitgelegd ተገሊጹ

in totaal ብድምር

bevat የጠቓልል

index (de) ኣመልካቲ

hierin ኣብ ውሽጢ ዚ

opgenomen ተጻሒፉ

daaraan ድሕሪኡ

voor het eerst = de eerste 
keer
voorkomen ዝረኣይሉ

wat voor እንታይ ዓይነት

gaan om ኣካይዳ

geregeerd ትመሓደር

droog ንቑጽ

basis (de) መሰረት

economie (de) ቁጠባ

vele ብዙሓት

besproken ዝዝረበሉ

mogelijkheden ተኽእሎታት

discussie (de) ክትዕ

hoofdstuk (het) ምዕራፍ

grondig መሰረታዊ

voorbereiden ምቅርራብ

wijzen (op) ንሕብረካ

intensieve ብጻዕቂ

puntjes ነጥብታት

tot in de puntjes = 
precies
rekent ይወስደልካ

minstens ብውሑድ

voorbereiding (de) ምቅርራብ

succes (het) ዓወት

groet (de) ሰላምታ

secretariaat (het) ቤትጽሕፈት

Les 2
wist ፈሊጠ

lag ምህላው

idee (het) ሓሳብ

ik had geen flauw idee = 
ik wist het helemaal niet
de één እቲ ሓደ

meende መሲልዎ

iemand anders ካልእ ሰብ

bodem (de) ታሕተዋይ ጫፍ

zei ኢሉ

een derde ሳልሳይ

klompen ብዕንጸይቲ ዝተስርሐ ጫማ

intussen ድሕሪኡ

weet ik beter = weet ik 
meer
werkelijkheid (de) ኣብ ግብሪ

Noordzee (de) ሰመናዊ ብሕሪ

evenals ከምኡውን

onafhankelijke ነጻ

staat (de) ሃገር

hoofdstad (de) ዋና ከተማ

daar van ካብኡ

gewone ልሙድ

je kunt je gewone 
schoenen aan = je kunt je 
gewone schoenen dragen
nergens ኣብ ዝኾነ ቦታ የለን

kunnen ontdekken = 
gezien
skates ናይ ጫማ በረድ

maten ዓቐናት
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gingen ከይዶም

zo’n ኣብ ከምዚ

smal ጸቢብ

trap (de) ኣስካላ

recht ትኽ ኢሉ

omhoog ንላዕሊ

logisch ርዱእ

volg ይከታተል

buitenlander (de) ወጻእተኛታት

delen ካብ ኩሉ

gehoord ሰሚዐ

Russisch (het) ሩስያ

Chinees (het) ቻይና

Arabisch (het) ዓረብ

Turks (het) ቱርኪ

huisgenoten ምሳይ ዝቕመጡ

m’n ናተይ

ingeburgerd ተወሃሂዱ

doei ቻው

fietst ብሽግሌታ

naartoe ናብ

regenkleding (de) ናይ ማይ ክዳን

vergadering (de) ኣኼባ

zeilen ብንፋስ ትኸይድ ጃልባ

wou ፍቓደኛ ምኻነይ

meer (het) ቀላይ

geloof እምነት

kon ኣይክእልን

dat doet er niet toe = dat 
is niet belangrijk
zeiden ኢሎም

zwemmen ምሕምባስ

Les 3
hoi መርሓባ

ogenblikje ሓንሳብ

roep ምጽዋዕ

dagje (het) መዓልቲ

Chinese ቻይናውያን

gasten ኣጋይሽ

regelen ምስላጥ

te voet ብእግሪ

prettiger ይሓይሽ

warmte (de) ሙቐት

uitgangspunt (het) መበገሲ

ontstaan ምቛም

rondom ከባቢኡ

werd ኮይኑ

handel (de) ንግዲ

Amsterdammers = 
inwoners van Amsterdam
lieten ኣፍቂዶም

stadhuis (het) ምምሕዳር ከተማ

bouwen ሰሪሖም

geworden ኮይኑ

dankzij ሳላ

Lodewijk ሎደቫይክ

vochtig ኦመዲታ

sindsdien ካብኡ ኣትሒዙ

paleis (het) ቤተ-ንጉስ

tentoonstelling (de) ምርኢት

afijn, we zien wel = nou 
ja, we beslissen later
grachten ብሰብ ተኻዒቱ ዝተሰርሐ ማያት

opgezocht ፈቲሸዮ

stelsel (het) ስርዓተ

ter wereld = op de wereld
maar liefst = wel = niet 
minder dan
bruggen ቢንቶታት

gegraven ተኻዒቱ

groei (de) ዕብየት

ten behoeve van ን

vervoer (het) መጉዓዝያ

destijds ካብኡ ኣትሒዙ

kooplui ነጋዶ

goederen ኣቑሑት

lagen ተቐሚጡ

zolder (de) ዝለዓለ ክፍሊ ቤት

hierna ድሕሪኡ

eiland (het) ደሴት

ernaartoe ናብኡ

pont (de) መሳገሪት መርከብ

dichtbebouwde ጻዕቂ ኣባይቲ

wijk (de) ገዛውቲ

ontstaan ቆይሙ

gevaarlijk ሓደገኛ

mij te gevaarlijk = ik 
vind dat te gevaarlijk
criminaliteit (de) ገበናዊ ስርሓት

coffeeshop (de) = café 
waar softdrugs verkocht 
worden
softdrugs ፈኲስ ሓሽሽ
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verkocht ተሸይጡ

overdrijft ኣጋኒኑ

meid ጛል

overkomen ውሪድና

nou goed dan = oké
vergat ረሲዐ

neem mee ተማላኣዮ

plattegrond (de) ካርታ

creditcard (de) ክረዲት ካርድ

hè? ከምኡ ዶ?

Les 4
kom langs ኣላግስ

kwam መጺኡ

het kwam er niet van = 
het gebeurde niet
afspraak (de) ቆጸራ

huizen ገዛውቲ

keurig ብስርዓት

rij (de) ሪጋ

dak (het) ናሕሲ

ervoor ኣብ ቅድሚኡ

schuurtje (het) መኻዚኖ

populair ውሩይ

van voren ብቕድሜኡ

planten ኣታኽልቲ

gordijnen መጋረጃ

verbergen ምሕባእ

niets te verbergen hebben 
= er is niets wat ze willen 
verbergen 
hond (de) ከልቢ

springt ይነጥር

tegemoet ተቐቢልና

kop (de) ርእሲ

krijgt op z’n kop = ze 
spreken hem boos toe
kalm ህዳእ

bieden aan ሂብና

hangen ኣንጠልጢልና

gang (de) ኮሮዶዮ

paraplu’s ጽላል

bak (de) መቐመጢ

gaan voor ቀቅድሜና ከይዶም

schaal (de) ሸሓኒ

piano (de) ፒያኖ

kast (de) ኣርማድዮ

schoonvader (de) ንሰበይትኻ ኣቦኣ

gastheer (de) በዓል ገዛ

vloer (de) ባይታ

tekeningen ስእልታት

bankstel (het) ሳሎን

kat (de) ድሙ

glazen ብኬርታት

album (het) መትሓዚ ስእልታት

Spitsbergen ደሴታት ኣብ ኖርወይ

geluidsinstallatie (de) ናይ ድምጺ መሳርሒ

platen ሙዚቃ

zonnebloemen ሱፍ

schilder (de) ቅብኢ

slaapkamer (de) መደቀሲ ክፍሊ

badkamer (de) መሕጸብ ነብሲ ክፍሊ

was (de) ሕጽቦ

pc’s ኮምፕዩተር

koekjes ብሽኮቲ

zich voorstellen ነብስኻ ምልላይ

netjes ብስነስርዓት

schenken in ምቕዳሕ

appelsap ጽማቕ ናይ ቱፋሕ

vooruit dan maar = oké, 
ik vind het deze keer 
goed
vuil ጛሓፍ

zessen ሽዱሽተ

Les 5
manieren ኣገባብ

een heleboel ብጣዕሚ ብዝሕ

je redden ናትካ ምኽንያት

enigszins ብመጠኑ

bedoeling (de) ዕላማ

uit je hoofd ብሓንጎልካ ምውጻእ

overbodig ኣየድልን

verschrikkelijk ብጣዕሚ ከቢድ

zorgen ክትገብሮ ኣለካ

onbekende ዘይተፈልጠ

zorgvuldig ብጥንቃቐ

beluisteren ትሰምዕ

totdat ስጋብ

zin (de) ምሉእ ሓሳብ

verstaat ዝርደኣካ

uitspraak (de) ኣደማምጻ

dient (voor) የገልግል

vervelend ዘየሕጉስ
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groep (de) ጉጅለ

in vullen ምምላእ

bedoeld (voor) ዕላምኡ

uitsluitend ጥራሕ

gedurende ኣብ ውሽጢ

geoefend ተለማሚድካ

onder andere ብፍላይ

leren ምምሃር

gehad ወሲድካ

contacten ርኽክባት

hulpmiddel (het) ሓጋዚ ነገራት

zich voordoet ከጋጥም ኮሎ

overzicht (het) ጽሑፍ

tien tegen één = het is 
bijna zeker
oplossen ጸገም ምፍታሕ

pagina (de) ገጽ

blokjes ክፋል

onderdeel (het) ክፋል

voorin ቅድሚት

nou en of = zeker!
in je eentje በይንኻ

regel (de) መስመር

alinea (de) ሕጡበ- ጽሑፍ

bedenk ሓሳብ ምፍጣር

spreek uit ኣድምጾ

hardop ዓው ኢልካ

bladzijde (de) ገጽ

ga je gang = je kunt 
beginnen

Les 6
platteland (het) ገጠር

eenzaam ጽምዋ

boerderij (de) ናይ ሓረስታይ ቤት

nog geen ገና ኣይ...

inwoners ተቐማጦ

zochten ንፍትሽ ኔርና

vrijheid (de) ናጽነት

stilte (de) ዋዕዋዕታ ዘይብሉ

reageert መሊሱ

trieste ዘሕዝን

wijk (de) ገዛውቲ

somber ዘሕጉስ ዘይኮነ

winkelcentrum (het) ሹቕ

beviel ረኺብካዩ

geleidelijk በብቑሩብ

verlangen (het) ድልየት

kregen ምስ ወለድና

stap (de) ስጉምቲ

de stap gezet = de 
beslissing genomen
seconde (de) ካልኢት

spijt (de) ጣዕሳ

leiden መሪሖምና

trots ኩርዓት

verbouwing (de) ስራሕ ህንጻ

linkerhanden ጸጋማይ የእዳው

al doende leert men = je 
leert iets door het te doen
handig ጥበበኛ

sla (de) ሳላጣ

knikt ምልክት ብርእስኻ 

bloeien ምዕንባብ

hobby (de) ንደስታ ትገብሮ

wijst … aan የመልክት

bakkerij (de) እንዳ ፎርኖ

smid (de) ሓጛዲ ኣንጥረኛ ሓጺን

paard (het) ፈረስ

wagen (de) ዓረብያ

verdwenen ጠፊኦም

opheffing (de) ምዕጻው

bedreigd (met) ሓደጋ ኣንጸላሊዎ

geprotesteerd ተቓዊሞም

oorspronkelijke ቶም ቀንዲ ደቂ ዓዲ

bewoners ተቐማጦ

gemeenschap (de) ሕብረተሰብ

gebeurtenissen ፍጻሜታት

tref ትረክብ

begrafenis (de) ቀብሪ

actie (de) ዝተወደበ ምንቅስቓስ

verenigingen ማሕበራት

toneel (het) ትያትር

jongeren መንእሰያት

landbouw (de) ሕርሻ

biedt ይቕርብ

bedrijfsleven = 
commerciële bedrijven
niettemin ከምኡ ይኹን እምበር

overwegen ይሓስቡ

gezinnen ስድራቤታት

zich vestigen ክቕመጡ

aantrekkelijk ዝስሕብ
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is het gedaan met onze 
rust = is onze rust 
verdwenen

Les 7
koninklijk ንግስነት

wel = misschien niet?
democratie (de) ዴሞክራሲ

staatshoofd (het) ንጉስ

werkelijke ኣብ ግብሪ

verkiezingen ምርጫ

grondwet (de) ቀዋም

rechten መሰላት

vastliggen ተጻሒፉ ይርከብ

formele ብወግዒ

titel (de) ሽመት

maakt deel uit (van) ኣካል ናይ

overleg (het) ዝርርብ

minister-president (de) ፕረዚደንት

besluit (het) ውሳኔ

handtekening (de) ፌርማ

directe ብቐጥታ

in het openbaar ኣብ ቅድሚ ህዝቢ

kwesties ጉዳያት

da’s = dat is
nee, en da’s maar goed 
ook = gelukkig niet
verantwoordelijk ሓላፍነት ይስከም

handelen ንጥፈታት

gering ድሩት

echtgenoot (de) በዓል ቤት

echtgenote (de) በዓልቲ ቤት

zussen ኣዋልድ የሕዋት

zodra ድሕሪ

daden ዝገበርዎ

crisis (de) ቅሉውላው

vervullen ይሰርሑ

nimmer ብፍጹም ኣይ

toestemming (de) ፍቓድ

niet van deze tijd = dat 
doen we tegenwoordig 
niet meer zo
kandidaten ሕጹያት

nauwkeurig ብልክዕ

onderzocht ተመርሚሩ

het valt niet mee = het is 
niet makkelijk

partner (de) ብጸይትኻ ወይ ብጻይኪ

beseffen ይርደኦም

privéleven (het) ናይ ውልቅኻ ሂወት

zin (de) ትርጉም

bestaan (het) ሂወቶም

leden ኣባላት

accepteert ይቕበል

jaarlijks ዓመታዊ

miljoenen ምልዮናት

paleizen መንበሪ ቤተ ንጉስ

volk (het) ህዝቢ

koningshuis (het) ቤተ-ንጉስ

trouw ሙሉእ እምነት የሕድር

dun ቀጢን

door dik en dun = onder 
alle omstandigheden
band (de) ምትእስሳር

verleden (het) ኣብ ዝሓለፈ

geliefd ይፍተዉ

rampen ዓቢ ሓደጋ ድንገት

troosten የጸናንዑ

plechtigheden ጽምብል

sprookje (het) ጽውጽዋይ

Les 8
beste ዝበለጸ

bedankt የቐንየለይ

mailtje (het) ኢመይል

afgelopen ዝሓለፈ

aardig ጽቡቕ

gewend ለሚድናዮ

zaten ኮፍ ኢሎም

privéschool (de) ናይ ግሊ ትምህሪ

heb je = zijn er
jarig ዓመቱ

kwam tegen ረኺበዮም

advies (het) ለበዋ

buurvrouw (de) ሰበይቲ ጎረቤት

raadde aan ተላብያ

katholieke ካቶሊካዊ

weliswaar እዃ

legde uit ገሊጻ

openbare scholen 
= scholen die niet 
gebaseerd zijn op een 
godsdienst of filosofie 
daarnaast ብተወሳኺ
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joodse ኣይሁዳዊ

islamitische እስላማዊ

gebaseerd (op) ኣብ.. ዝተሞርኮሰ

filosofie (de) ፍልስፍና

maatschappelijke ማሕበራዊ

groepering (de) ጉጅለታት

oprichten ምምስራት

behoort (tot) ናይ

type (het) ዓይነት

kwaliteit (de) ብልጸት ብዓይነት

leerstof (de) ትሕዝቶ ትምህርቲ

leraren መምሃራን

voldoen (aan) የማልኡ

scheiding (de) ምፍልላይ

gaf የምጽእ

voordelen ጥቕምታት

juf (de) ሰበይቲ መምህር ኣብ መባእታ

meester (de) ሰብኣይ መምህር ኣብ መባእታ

leerlingen ተመሃሮ

hetzelfde ሓደ ዓይነት

geloof (het) እምነት

bevordert የማዕብል

integratie (de) ምውህሃድ

buurman (de) ሰብኣይ ጎረቤት

bijzonder onderwijs = 
scholen gebaseerd op een 
religie of filosofie
voortgezet ማእከላይ ደረጃ

beide ክልቲኦም

beroep (het) ሞያ

universiteiten ዩኒቨርሲቲ

bestaat ኣሎ

onderscheid (het) ምፍልላይ

waarschuwde ኣጠንቂቕኒ

zogenaamde ከምዝበሃል

zwarte ጸሊም

achtergrond (de) ድሕረባይታ

beïnvloedt ይጸልዎ

niveau (het) ደረጃ

begeleiding (de) ሓገዝ

adviseerde ሓቢሩ

kant (de) ሸነኽ

pure ጽሩይ

discriminatie (de) ምፍልላይ

bekeken ሪአዮ

erboven ኣብ ልዕሊኡ

juiste ልክዕ

term (de) መግለጺ

oudste ናይ ቀደም

omvatte የጠቓልል

Les 9
Limburger = inwoner van 
de provincie Limburg
Groninger = inwoner van 
de provincie Groningen
stromen ይውሕዝ

Maas (de) ደ ማስ

Waal (de) ደ ቫል

Rijn (de) ደ ራይን

Zwitserland ስዊዘርላንድ

Frankrijk ፈረንሳ

loop (de) ኣካይዳ

namen ኣስማት

vandaar dat = daardoor, 
om die reden
zuidwesten (het) ደቡባዊ-ምዕራብ

Schelde (de) ደ ስኸልደ ሽም ዋሓዚ

verbindt የራኽብ

Antwerpen እንትቨርፐን

delen ክፋላት

in tweeën ኣብ ክልተ

helften ፍርቅታት

verschillend ዝተፈላለየ

open ክፉት ልቢ

hartelijk ሕያዎት

genieten (van) ይኽየፉ

leven (het) ሂወት

biertje (het) ቢራ

carnaval (het) በዓል

serieus ጸዋጋት

nuchter ስምዒቶም ዘየርእዩ

gek ጽሉል

zou kunnen = misschien, 
mogelijk
motto (het) ጭሮሖ

calvinisten ካልፊናውያን

vooroordelen ኣቐዲምካ ምፍራድ

nog wat ኣለዉ

arrogant ትዕቢተኛ

Friezen = inwoners van 
de provincie Friesland
koppig ዘረባ ሰብ ዘይሰምዕ
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Zeeuwen = inwoners van 
de provincie Zeeland
zuinig ጠማዕ

je voorstellen ትግምት ዶ 

zandvlakte (de) ብሑጻ ዝተሸፈነ

één grote zandvlakte = 
overal zand
stroom (de) ዋሕዚ

op zoek (naar) ንምድላይ

forens (de) ትሰርሓሉን ትቕመጠሉን በበይኑ

elders ካብ ካልእ

Les 10
roos (de) ዕንበባ

collega (de) መሳርሕትኻ

eergisteren ቅድሚ ትማሊ

geboorte (de) ምውላድ

bus (de) ፖስጣ ሳጹን

bezoekers በጻሕቲ

thuiszorg (de) ኣብ ገዛ የምጽኡልካ

overdag ናይ መዓልቲ ግዜ 

verzorgen ምክንኻን

baby (de) ህጻን

bezoek (het) ምብጻሕ

eerlijk gezegd ብቕንዕና ኣዘራርባ

zie op (tegen) ንኽትገብሮ ዝሽግረካ

lijken (op) ይመሳሰል

beschuit (de) ብሽኮቲ

muisjes ምስ ብሽኮቲ ዝብላዕ

beschuit met muisjes = 
bij een geboorte eet men 
beschuit met een soort 
suiker 
niet te eten = niet lekker 
geen punt = geen 
probleem
punt (het) ነጥቢ

hoe … hoe እንተ... ዝ....

hevig ብጣዕሚ

getwijfeld (over) ተጠራጢሮም

oma (de) ዓባየ

genoemd (naar) ሽም... ወጺእዎ

dagelijks leven (het) መዓልታዊ ሂወት

roepnaam (de) መጸውዒ ሽም

langzamerhand ቀስ ብቐስ

ouderwets ናይ ቀደም

begrepen ተረዲእኒ

voornamen መጸውዒ ኣስማት

jongetjes ህጻናት ኣወዳት

dat hebben we te danken 
aan = dat is dankzij
een tijdje ንግዜኡ

rijk (het) ንግስነት

van alles ኩሉ

opgeven ሂቡ

mocht ተፈቒድካ

koos መሪጽካ

bakker (de) በዓል ፎርኖ

komen (aan) ምምጻእ

dubbele ዕጽፊ

voorname ክቡራት

getrouwde ምርዑው

aangenomen ወሲዶም

daarachter ድሕሪኡ

streepje (het) ሕንጻጽ

ertussen ኣብ ሞንጎ

naakt ጥርሑ

gaf op ሂቡ

grappige ዘስሕቕ

ambtenaren ሰራሕተኛ መንግስቲ

vatte op ምርዳእ

genoteerd ተጻሒፉ

uiteindelijk ኣብ መጨረሻ

Les 11
woonruimte (de) መቐመጢ ቤት

gezocht ፈቲሸ

afgestudeerde ብትምህርቲ ዝተመረቐ

verpleegkundige (de) ኣብ ሕክምና ኣላዪ

per direct ብቐጥታ

containers ኮንተይነር

niet zozeer ከምኡ ዘይኮነስ

heerst ኣሎ

nood (de) ጸገም

studenten ተመሃሮ

gehuisvest ገዛ ዝረኸቡ

achterlaten ዝገደፍዎ

zomaar ብዘይ ገለ ምኽንያት

zich inschrijven ክጸሓፉ

corporatie (de) ተራድኣዊ ትካል

organisatie (de) ትካል

verhuurt የካሪ
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op een gegeven moment 
= op een zeker moment, 
op een dag
anderen ንካልኦት

aangeboden ተዋሂቦም

bovenaan ኣብ ላዕሊ

positief ኣዎንታዊ

weigeren ምንጻግ

aanbod (het) ዝተቐረበልካ

proces (het) መስርሕ

vergunning (de) ልቸንሳ

gebonden ዘተኣሳስረካ ነገር

verhuizen ገዛ ምግዓዝ

salaris (het) ደሞዝ

bezetten ምሓዝ

streeft (naar) ዕላምኡ ናብ...

beschikbaar ከም ዝህሉ

particuliere ውልቀ-ሰብ

eigenaren ወነንቲ

gelden (voor) ይምልከት

regels ሕግታት

jawel እወ

zich houden (aan) ንስርዓት ወይ ሕጊ ሓሊኻ ምኻድ

makelaar (de) ደላላይ ኣባይቲ

slaag ትዕወት

gedeeltelijk ብኸፊል

verhuren ዘካርዩ

toegestaan ፍቑድ እዩ

onderhuur (de) ካብ ዝተኻረየ ምክራይ

bureaus ቤትጽሕፈት

via ብመንገዲ

via via = via familie 
of vrienden of andere 
mensen die je kent
kennissen ትፈልጦም ሰባት

aanhouder (de) ብጽንዓት ዝቐጸለ

wint ይስዕር

de aanhouder wint = wie 
volhoudt, bereikt zijn 
doel

Les 12
God እግዝኣብሄር

schiep ፈጠረ

terecht ብሓቂ

vliegt ይነፍር

stukken ክፋላት

lijnen መስመራት

eromheen ኣብ ከባቢኡ

polders ባሕሪ ኔሩ ናብ ምድሪ ዝተቐየረ

kanalen መትረብ

waterstand (de) ጽፍሒ ማይ

grond (de) መሬት

nat ጥልቁይ

te nat om op te wonen = 
zo nat dat je er niet op 
kunt wonen 
in de loop ኣብ ጉዕዞ

met behulp (van) ብሓገዝ ናይ

molens ጨንጘዕቲ ሞተረታት

bevond zich ኔሩ

zeespiegel (de) ጽፍሒ ባሕሪ

zich gerealiseerd ተረዲእካ

stond ኔርካ

eens ገለ እዋን

drooggemaakt ኣንቂጾሞ

machines መካይን

ditmaal ኣብዚ እዋን

hiermee በዚ ጌሮም

afgesloten ተዓጽዩ

ontstond ቆይሙ

overgebleven ዝተረፈ

vormen ኣቚሞም

mensenwerk ሰብ ዝሰርሖ

gelegen ዝርከብ

ziet eruit ይመስል

landschap (het) መሬት

heuvels ነኣሽቱ ጎቦታት

heuse ናይ ብሓቂ

berg (de) ጎቦ

volkomen ሙልእ ብሙሉእ

natuurlijke ናይ ግድን

puur ጽሩይ

puur natuur = niet door 
de mens gemaakt
bossen ጫካ

vanzelf ባዕሉ

hout (het) ዕንጨይቲ

winst (de) መኽሰብ

behalen ምርካብ

kust (de) ገምገም ባሕሪ

stranden ገምገም ባሕሪ

duinen ኩምራ ሑጻ

spel (het) ስራሕ
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trekken aan ይስሕቡ

wandelaars ብእግሪ ተዛዋሪ

wandelen ብእግሪ ምኻድ

er af ይጎድል

erbij ይውሰኽ

conclusie (de) መደምደምታ

gaan hun eigen gang = 
doen wat ze zelf willen

Les 13
waar ben ik mee bezig? = 
wat ben ik aan het doen? 
= waarom doe ik al die 
moeite?
aan het voorbereiden 
ben = bezig ben met de 
voorbereiding
heb je er niets aan = kun 
je het niet gebruiken
verderop ሕልፍ ኢልካ

Belgen በልጅዩማውያን

noordwesten (het) ስመናዊ ምዕራብ

dialect (het) ላህጃ

Antillen ኣንቲለ

behoren ኣካል ናይ

Koninkrijk (het) ንግስነት

Suriname ሱሪናም

allang ነዊሕ ጌሩ

kolonie (de) ግዝኣት

Indonesië ኢንዶነዝያ

Wereldoorlog (de) ውግእ ዓለም

vervangen ተቐይሩ

Zuid-Afrika ደቡብ ኣፍሪቃ

variant (de) ዓይነት

Afrikaans (het) ኣፍሪቃዊ

voortgekomen መጺኡ

gemeen ዘራኽብ

jammer ጽቡቕ ኣይኮነን

ingewikkeld ዝተሓላለኸ

noodzaak (de) ኣድላዪ

ingezien ተረዳእኩ

weet-ie = weet hij
lastig ዘሸግር

ontkennen ምኹናን

weet je wat? = ik heb een 
idee
docenten መምሃራን

directeur (de) ዳይረክተር

personeel (het) ሰራሕተኛታት

klopt ልክዕ

aanspreken (met)  ኣጸዋውዓ

hangt af (van) ይሙርኮስ

gedrag (het) ጠባይ

formeel ወግዓዊ

druk uit ትገልጽ

respect (het) ክብሪ

kerk (de) ቤተክርስትያን

bidden ጸሎት ምግባር

aangesproken (met)  ኣጸዋውዓ

toon ምርኣይ

begrijp ምርዳእ

verkoopster (de) ሸያጢት

verklaar መግለጺ

teken (het) ምልክት

niet één twee drie = niet 
direct
beantwoorden ምምላስ

scheppen ምፍጣር

neem aan ይመስለኒ

er vandoor ክኸይድ

nodig ዘድሊ

Les 14
jeugdige ቆልዑ

fietsers ብሽግሌታ ዘወርቲ

pratend እንዳተዛረቡ

verschijnsel (het) ተርእዮ

linksaf ንጸጋም

rechtdoor ትኽ ኢልካ

automobilisten መራሕቲ መካይን

opgelet ተጠንቀቑ

massa (de) ሓፋሽ

scholengemeenschap = 
grote school met drie 
schooltypen onder één 
dak
zitten ይመሃሩ

scholieren ተመሃሮ

kiest ይመርጽ

z’n ኣብ

hierover ብዛዕባ እዚ

om de tien jaar = één 
keer in de tien jaar
inzicht (het) ኣረኣእያ
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tot voor kort ስጋብ አዚ ቀረባ ግዜ

vakken ዓውደ ፍልጠት

blijkt ከም ዝተራእየ

dat blijkt niet te werken 
= het is duidelijk dat dat 
niet lukt
lesprogramma = het 
curriculum, de vakken 
die gegeven worden op 
een school of andere 
onderwijsinstelling
lopen uiteen ይፈላለዩ

in theorie ብክልሰሓሳብ

kanten ሸነኻት

keus (de) ምርጫ

blijf je bij je eerste keus 
= verander je je eerste 
keus niet meer
voorbereidend መዳለዊ

opleiding (de) ትምህርቲ

waar ሓቂ

was dat maar waar = ik 
wou dat het waar was
kwart (het) ርብዒ

diploma (het) ዲፕሎማ

praktijkgericht ንግብራዊ ስራሕ

sluit aan (bij) ይጋጠም

aanleg (de) ተውህቦ

interesse (de) ድለየት

makkelijker gezegd 
dan gedaan = het is 
moeilijker dan je denkt
het liefst እቲ ዝምረጽ

examen (het) ፈተና

toelating (de) መእተዊ

laten toe ምፍቃድ

gedachte (de) ሓሳብ

verbazing (de) ዘገርም

tot mijn verbazing = ik 
was verbaasd
eisen ከተማልኦ ዘለካ

volstrekt ብሙሉእ

negens en tienen = zeer 
goede resultaten
magere zesjes = niet 
zulke goede resultaten
magere ዘይሰብሐ

behaald ኣምጺእካ

alweer እንደገና

vanuit ካብ

ideaal (het) እቲ ዝበለጸ

klachten (over) ምዕዝምዛም ብዛዕባ..

huilen ምብካይ

om te huilen = erg slecht
onlangs ቅድሚ ሓጺር ግዜ

selectie (de) ምርጫ

toe passen ኣብ ግብሪ ምውዓል

voorzichtig ብጥንቃቐ

kijk uit ተጠንቀቕ

haast (de) ታህዋኽ

Les 15
professionele ሞያዊ

voetbalclubs ናይ ኩዕሶ ማሕበር

lelijk መልክዕ ዘይብሉ

lelijk in de problemen = 
in grote problemen 
schulden ለቓሕ

topsalarissen ዝለዓለ ደሞዛት

spelers ተጻወቲ

trainers ኣሰልጠንቲ

luxe (de) ምቾት

stadions ስታድዮም

prestaties ዘፍረይዎ

onder de maat = niet 
goed genoeg

ብጣዕሚ ታሕቲ

beroep (het) ሞያ

doen een beroep ሓገዝ ምሕታት

red ኣድሕን

ingaan (op) ነቲ ጉዳይ ምርኣይ

supporters ቲፎዞ

beleven የሕልፉ

plezier (het) ደስታ

als het ware ክበሃል ይከኣል

ontmoeting (de) ምርኻብ

elftal (het) ጋንታ

kampioen (de) ጎብለል

reclame ምውዕዋዕ

concert (het) ምርኢት ሙዚቃ

opera (de) ሙዚቃዊ ድራማ

subsidie (de) ድጎማ

verkeren ዝርከቡ

niet zelden ብዙሕ ግዜ

overeind ይሕገዙ

steun (de) ሓገዝ
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voetballers ተጻወቲ ኩዕሾ

rolmodel (het) ኣብነት

inspirerend ከሳቲ

team (het) ጋንታ

krachtige ሓያል

stimulans (de) ደራኺ

verdienen terug ምምላስ ገንዘብ

investeringen ወፍሪታት

dubbel en dwars = 
helemaal
kunst (de) ጥበብ

knappe ጽቡቕ

bal (de) ኩዕሶ

snelheid (de) ቅልጣፈ

doelpunt (het) ጎል

haat ጽልኢ

toeschouwers ተዓዘብቲ

wedstrijden ግጥምታት

schokkend ዘስካሕክሕ

zich schamen ምሕፋር

waag me ኣይደፍርን

vechten ባእሲ

of … of niet ወይ ... ወይ ኣይኮነን

overwinning (de) ዓወት

vuist (de) ዕሙኽ ኢድ

op de vuist gaan = gaan 
vechten
spoor (het) ኣሰር

vernieling (de) ምዕናው

bezorgt የምጽእ

letterlijk ቃል ብቃል

handen vol werk = veel 
werk
openbaar vervoer (het) ህዝባዊ መጉዓዝያ

vermogen (het) ብዙሕ ገንዘብ

diezelfde ሓደ ዓይነት

symbolisch ምልክታዊ

talenten ተውህቦታት

ontwikkelingslanden ዘይማዕበላ ሀገራት

trainen ምስልጣን

verkopen ምሻጥ

slaven ባረዩ

beloond ዓስቢ

gemener እንዳኸፍአ

wonder (het) ተኣምራት

geen wonder = het is 
logisch

Les 16
dames ኣንስቲ

heren ሰብኡት

opzij ተኣለ

museum (het) ቤተመዘክር

duwen ምድፋእ

alstublieft በጃኻ

met z’n allen = allemaal
nauwe ጸቢብ

gaten ነዃል

Willem ቪልም

Oranje ዖራኝየ

geschoten ጥይት ተቶኲሱ

vaderland (het) ዓደቦ

des vaderlands = van het 
vaderland
vermoord ተቐቲሉ

omstreeks ከባቢ

verzameling (de) ዝተኣከበ

één voor één በብሓደ

in handen ኣብ ኢድ

regeren ይገዝኡ

laat over (aan) ገዲፍሎም

plaatselijke ናይ ከባቢ

in zijn plaats ኣብ ቦቱኡ

verschijnt ተርራእዩ

erft ይወርስ

neef (de) ወዲ ሓፍትኻ /ሓውኻ

prins (de) ወዲ ንጉስ

Brussel ብራስለስ

opgevoed ዓብዩ

Spaanse ስፓኛዊ

vertegenwoordigen ምውካል

of beter gezegd = je kunt 
beter zeggen
verzet (het) ተቓውሞ

gezag (het) ስልጣን

legt op ገዲዱ

godsdienst (de) ሃይማኖት

protestantisme (het) ከኒሻ

juist ልክዕ

protestant ከኒሻ

leiding (de) መሪሕነት

opstand (de) ናዕቢ

de 80-jarige oorlog = de 
oorlog die 80 jaar duurde 
(1568-1648)
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periode (de) ግዜ

benauwd ጸቢብዎ

sluiten zich aan ተሓዊሶም

republiek (de) ረፑብሊክ

der ናይ

doodt ይቐትል

beloning (de) ዓስቢ

geschiedt ኮይኑ

onafhankelijkheid (de) ናጽነት

reeds ዱሮ

feit (het) ጭብጢ

Europese ናይ ኣውሮፓ

erkend ተኣሚንላ

behouden ይውንን

Oranjes ዖራኝያውያን

bevinden ons ንሕና ኣብ.. ንርከብ

Les 17
dammen ግድብ

beschermen ይከላኸለልካ

binnenland (het) ኣብ ውሽጢ ሃገር

hoe gaat dat in z’n werk 
= hoe doen ze dat
binnen ውሽጢ

sloten ካናለ

leverde ኣፍርዩ

energie (de) ጸዓት

machinaal ብመኪና

gemalen ዝጩንጓዓ ሞተረታት

pompen ምጩንጓዕ

honderden ኣማኢት

doel (het) ዕላማ

ongetwijfeld ብዘይጥርጥር

dwars ብማእከል

zeearmen ባሕሪ ኣብ መሬት

stormramp (de) ዕልቕልቕ

verhaal (het) ዛንታ

braken door ፈሪሶም

klommen ተሰቒሎም

daken ናሕስታት

wachtten (op) ተጽብዮም

redding (de) ድሕነት

ongelukkigen ዕድል ዘይብሎም

dreven ተንሳፊፎም

urenlang ንሰዓታት

vielen ኔሮም

onbekende ዘይተፈልጠ

hoeveelheid (de) ብዝሒ

dieren እንስሳ

verdronk ጥሒሎም

kapot ተበላሽዩ

stortten in ፈሪሶም

landbouwgrond (de) ናይ ሕርሻ ቦታ

onbruikbaar ካብ ጥቕሚ ወጻኢ

overkomen ከጋጥመና

vond ዝብል ኣረኣእያ ኔርዎም

verhogen ምልዓል

zwakke ድኹም

plekken ቦታታት

versterken ምሕያል

afsluiten ምዕጻው

duurder ይኸብር

technisch ተክኒካዊ

zouden ምኾኑ ኔሮም

raken ይኽእሉ

veiliger ዝያዳ ድሕነት ዘለዎ

kustlijn (de) መስመር ገምገም ባሕሪ

tevens ሂወታት

verbindingen መራኸቢታት

recreatie (de) መዘናግዒ

volledige ብሙሉኡ

op den duur ምስ ግዜ

schadelijk ሓደገኛ

milieu (het) ከባቢ ኩነታት ኣየር

delta (de)  ኣብ መንጎ ወሓይዝ

Deltawerken = het werk 
aan dijken en dammen in 
Zuidwest-Nederland 
voltooid ተወዲኡ

vijand (de) ጸላኢ

verslagen ተሳዒሩ

Les 18
pijnlijke ዘሕምም

ontstoken ዝነደረ

keel (de) ጎሮሮ

maag (de) ከብዲ

recept (het) ትእዛዝ ናይ ሓኪም

pil (de) ከኒና

de pil = een pil om niet 
in verwachting te raken
griepprik (de) ኢንፍሉወንዛ

fysiotherapeut (de) ሓኪም መላግቦታትን ጭዋዳታትን

huid (de) ቆርበት
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hart (het) ልቢ

verwijzing (de) መሕለፊ

beoordelen ገምጋም

haakjes ሓጹር

tussen twee haakjes = 
overigens
tanden (de tand): als je 
last hebt van je tanden, 
ga je naar de tandarts
deeltijd (de) ብኸፊል

praktijk (de) ግብሪ

zorg (de) ክንክን

los ዝተፈልየ

los daarvan ካብኡ ዝተፈልየ

vergrijst እርጋን

hoe ... des te እንዳ ... እንዳ ...

vaker ብዙሕ ግዜ

veronderstel ይብል

opbelt ትድውል

post (de) ፖስጣ

teruggebeld መሊሱ ደወለ

noodgevallen ህጹጽ

spoedeisende ብህጹጽ ሓገዝ ዘድልዩ

hulp (de) ሓገዝ

datzelfde ሓደ ዓይነት

eventueel ምናልባሽ

ambulance (de) እቶብላንሳ

zware ከቢድ

schrijven voor ምእዛዝ

afwachten ይጽበዩ

weekje (het) ሰሙን

komt terug ይምለስ

verkouden ጉንፋዕ

antibiotica ንባክተርያ ዘጥፍእ

aandringen ኣጽቂጥካ ምዝራብ

de meeste መብዛሕቱ

gaan over ብዛዕባ

Les 19
beter laat dan nooit = laat 
is beter dan helemaal niet 
in verwachting ጥንሲ

sta tegenover ብዛዕባ

van alles en nog wat = 
een heleboel
zo ከምዚ

verklaring (de) ናይ ጽሑፍ መግለጺ

tekenen ምፍራም

erkent ኣሚንሉ

automatisch ባዕሉ ዝሰርሕ

wennen ምልምማድ

wees ምዃን

hou ኣይገድፍን

verwarrend ዘደናግር

verandering (de) ምቅይያር

opeens ብሓንሳብ

voor zover ስጋብ

als ik jou was = in jouw 
plaats = mijn voorkeur 
zou zijn
die van Bram = de naam 
van Bram
de jouwe ናትካ

aankondigingen ምልክታታት

verstuurd ሰዲደዮ

de deur uit ተሰዲዱ

bruiloft (de) መርዓ

met alles erop en eraan = 
met alles wat erbij hoort
Bram z’n idee = het idee 
van Bram
gezelschap (het) ብዙሓት ሰባት

bruid (de) መርዓት

weggeeft ምሃብ

receptie (de) ውራይ

diner (het) ድራር

tot slot መጨረሻ

vrolijk ሕጉስ

verrassen ኣገሪሞምና

zelfgemaakte ባዕልኻ ዝገበርካዮ

liedjes ደርፍታት

gedichten ግጥምታት

dansen ሳዕስዒት

bestemming (de) መዓልቦ መገሻ

afscheid (het) ምፍናው

vrijgezel (de) ኣስካቡሊ

gewoonte (de) ልማድ

Brams ናይ ብራም

wolken ደበና

in de wolken = erg blij
informeerde ሓቲታ

sprong ነጢራ

gat (het) ነዃል
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sprong een gat in de 
lucht = was heel erg blij
gedacht (aan) ምዝካር

past (op) ይሕዝ

veroverd ረኺብካ

crèche (de) መውዓሊ ህጻናት

draaien om ምቕያር

rollen ግደ

modern ግዝያዊ

glimlachen ፍሽኽታ

een handje helpen ምሕጋዝ

verzorging (de) ምክንኻን

kleinkind (het) ደቂ ደቅኻ

daar … in ኣብኡ

Les 20
goedemiddag ደሓንዶ ውዒልካ

tocht (de) ዑደት

uitleg (de) መግለጺ

in tegenstelling tot (i.t.t.) 
= heel anders dan
eigendom (het) ንብረት

graaf (de) በዓል ሽመት

richting (de) ሸነኽ

laan (de) ጎደና

breed ገፊሕ

deftige ክቡር

typisch ልሙድ

Haags ደን ሓኽ

recht vooruit ትኽ ኢሉ ቅድሜኻ

residentie (de) መቐመጢ

ambassades ኤምባሲታት

bakstenen ሕጡብ ማቶኒ

vensters ፍኒስትራታት

eigenaar (de) ዋና

waar ik het net over had 
= waar ik net over sprak
kasteel (het) ግምቢ

thans ኣብዚ እዋን እዚ

hebben zitting ይቕመጥ

plein (het) ኣደባባይ

demonstraties ሰለማዊ ሰልፊ

vakbond (de) ማሕበር

staking (de) ምቁራጽ ስራሕ

torentje (het) ነዊሕ ግምቢ

opgevallen ኣስተብሃለ

werkkamer (de) ናይ ስራሕ ክፍሊ

Hagenaars = inwoners 
van Den Haag
ontwerp (het) ኣሰራርሓ

waarderen ኣድነቐ

sociale ማሕበራዊ

fraaie ነጻ

vrede (de) ሰላም

zalen ገፊሕ ክፍሊ

Internationaal ኣህጉራዊ

Gerechtshof (het) ላዕለዋይ ቤትፍርዲ

conflict (het) ግጭት

doen uitspraak (over) ፍርዲ ምሃብ

rechters ፈራዶ

rechtbank (de) ቤትፍርዲ

juridische ናይ ሕጊ

komen aan በጽሐ

badplaats (de) መሐንበሲ ቦታ

schijnt ይበርህ

wild ዘይህዱእ

frisse ጽሩይ

neus (de) ኣፍንጫ

een frisse neus halen = 
lekker buiten lopen
pier (de) መድረኽ ኣብ ባሕሪ

visje (het) ንእሽቶ ዓሳ

boulevard (de) ገፊሕ ጎደና

mededeling (de) ሓበሬታ

verwacht ምጽባይ

keren terug ምምላስ

vissers ገፈፍቲ ዓሳ

vertrekpunt (het) መበገሲ

tot zo ስጋብ ደሓር

Les 21
het ging voor de wind = 
het ging goed
gouden ወርቃዊ

moeras (het) ዓዘቕታዊ ቦታ

rijkste ዝሃብተመ

Nederlands bekendste 
voetballer = de meest 
bekende voetballer van 
Nederland
nadeel (het) ጉድኣት

boten ጀላቡ

dat lag voor de hand = 
dat was logisch
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aangezien ስለ

ideale ዝበለጸ

transport (het) መጉዓዝያ

technieken ተክኒክ

vervaardigden ሰሪሖም

kijkers ረኣይቲ

instrumenten መሳሪሒታት

vaardigheden ክእለታት

verspreidden zich ተዘርጊሖም

konden ኪኢሎም

bleven ጸኒሖም

kochten ገዚኦም

graan (het) እኽሊ

Polen ፖላንድ

Scandinavië ስካንዳናቭያ

verkochten ሸይጦም

zout (het) ጨው

wijn (de) ወይኒ

wereldzeeën ዓለማዊ ባሕርታት

Azië ኤስያ

begon ተጀሚሩ

peper (de) ጉዕ በርበረ

kruiden ቅመማት

kwamen (bij) ተወሲኾም

katoen (het) ጡጥ

zijde (de) ሃሪ

goud (het) ወርቂ

cacao (de) ካካው

routes መንገድታት

vers ሓድሽ

voedsel (het) መግቢ

in slaan ምኽዛን

bewaren ምዕቛር

vraag (de) ጠለብ

vestigingen ሰፈራት

India ህንዲ

legden
koloniale መግዛእታዊ

musea ቤትመዘክር

schilderijen ስእሊ ቅብኣ

immigratie (de) ፍልሰት

bijdrage (de) ሓገዝ

ontwikkeling (de) ምዕባለ

vluchtelingen ስደተኛታት

immigranten ወጻእተኛታት

joden ኣይሁድ

Portugal ፖርቱጋል

komst (de) ምምጻእ

stimuleerde ኣበራቲዑ

geestelijk መንፈሳዊ

Les 22
op gelijke voet met = 
even belangrijk als
VS (de) = de Verenigde 
Staten van Amerika
wezenlijk ብመሰረቱ

Unie (de) ሕብረት

Britse እንግሊዛዊ

koloniën መግዛእትታት

verklaarden ኣዊጆም

betrekkelijk ብተዛማዲ

eenheid (de) ሓድነት

hoop (de) ተስፋ

oorlogen ውግኣት

voorkomen = zorgen dat 
het niet gebeurt
grenzen ዶባት

subsidies = hulp van de 
overheid in de vorm van 
geld
boeren ሓረስቶት

zekerheid (de) ምትእምማን

omtrent ብዛዕባ

invoerrechten ቀረጽ ንዝኣቱ ኣቑሑት

lidstaten ኣባላት ዝኾና ሃገራት

concurrentie (de) ውድድር

buitengewoon ብጣዕሚ

exporteren ሰደድ

tegenstanders ተቓወምቲ

veroordelen ተቓዊሞም

kritisch ነቐፌታዊ

fort (het) ዕርዲ

in strijd (met) ኣንጻራዊ

overeenkomsten ውዕላት

uit sluiten (van) ካብ...ምኽልካል

breek af ስበሮ

tarief (het) ቀረጽ

nemen over ምዕብላል

zover ሽዑ

als het zover is = als dat 
echt gebeurt
verdedigen ምክልኻል
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zich bezighouden (met)  ምስራሕ

industrieën ኢንዱስትሪ

technologische ተክኖሎጂካዊ

vereisen ከተማልኦ ዘለካ

wat betreft ብዛዕብ

naderen ይቀራረቡ

tal van ብዙሓት

wetten ሕግታት

afkomstig (uit) ዝመጸ

voorts ብተወሳኺ

munt (de) ገንዘብ

concurreert ይወዳደር

dollar (de) ዶላር

heden ሕጂ

tot op heden = tot nu toe
varen ይኸዱ

koers (de) ኣቕጣጫ

president (de) ፕረዚደንት

gezamenlijk ብሓንሳብ

militair ወተሃደራዊ

optreden (het) ስርሒት

laat staan = en helemaal 
niet
leger (het) ሰራዊት

waardoor ብእኡ ምኽንያት

semi- ዳርጋ

handhaven ምግዳፍ

voortaan ድሕሪ ሕጂ

hanteren ምጥቃም

scheelt ፍልልይ

vanzelfsprekend ናይ ግድን

enorm ብጣዕሚ ብዝሕ

Les 23
tegen de 3600 = bijna 
3600
wie weet = misschien
in dit verband = bij dit 
onderwerp
door middel van = met
van ondertitels voorzien 
= zorgen dat er 
ondertitels komen
zonder ook maar één = 
helemaal zonder
vaste uitdrukkingen = 
vaste combinaties 

mocht een woord je niet 
bekend voorkomen = als 
een woord je niet bekend 
lijkt
wat je te doen staat = wat 
je moet doen
neem me niet kwalijk = 
excuses
kwalijk = slecht, boos
je hebt nog enige weken 
te gaan = de cursus duurt 
nog een paar weken
hoog tijd = je moet er 
direct mee beginnen
in grote lijnen = de 
belangrijkste zaken
sta je niet met je mond 
vol tanden = weet je wat 
je moet zeggen
zijn we bij jou aan het 
juiste adres = kan jij ons 
alles vertellen
je weet er alles van af = 
je weet alles erover
zo goed als = bijna
stil vallen = stoppen
daar heb je geen zin in = 
dat wil je niet
je hebt er schoon 
genoeg van = je wilt dat 
helemaal niet meer

Les 24
geeft uit  የውጽእ

bruto nationaal product 
= alles wat een land aan 
goederen en diensten 
produceert
ontwikkelingshulp (de) ንዘይማዕበላ ሃገራት ዝወሃብ 

ሓገዝ

samenwerking (de) ምትሕግጋዝ

borst (de) ኣፍ ልቢ

zij slaan zich op de borst 
= zij zijn trots
percentage (het) ሚእታዊት

stellen ይብሉ

vernietigend ኣዕናዊ

oordeel (het) ፍርዲ

zo ja እንተኾነ
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tegenstanders ተቓወምቲ

geholpen ተሓጊዙ

omstandigheden ኩነታት

verbeterd ተመሓይሹ

bovenlaag (de) ላዕለዋይ ጸፍሒ

vult ይመልእ

lot (het) ዕድል

armen ድኻታት

westerse ምዕራብ

leefstijl (de) መነባብሮ

overnemen ይወስዱ

hebben er eeuwen over 
gedaan = het duurde 
honderden jaren voordat 
projecten ፍሉይ ስራሕ

opgezet ቆይሙ

initiatieven ተበግሶታት

voorwaarden ቅድመ-ኩነት

verleend ይወሃብ

eisen ክማላእ ዘለዎ

uitgaven ወጻእኢታት

ijzeren ሓጽውንቲ

greep (de) ምጭባጥ

in een ijzeren greep = 
helemaal in hun macht
lijden ተሳቐየ

verlies (het) ክሳራ

voorstanders ደገፍቲ

erfenis (de) ውርሻ

derhalve ስለዝኾነ

morele ሕለናዊ

verplichting (de) ግዴታ

wel degelijk = zeker wél
gericht ዘተኮረ

specifieke ብፍሉይ

behoeften ዘድሊ ነገራት

middenklasse (de) ማእከላይ ደርቢ

opkomen ክምዕብል

relaties ዝምድናታት

evenwicht (het) ሚዛን

brengen ምምጻእ

gaat gepaard (met) ብሓንሳብ ምስ

overdracht (de) ምግዓዝ

het Westen kan het niet 
maken = het is niet 
verantwoord als het 
Westen dat doet

stoppen ምቁራጽ

geweten (het) ሕልና

trek (de) ስደት

hoeven የድሊ

geluk (het) ሓጎስ

Les 25
historische ታሪኻዊ

gebombardeerd ተደብዲባ

kern (de) ሕመረት

bleef ጸኒሑ

steen (de) እምኒ

bleef geen steen op de 
andere = gingen alle 
gebouwen kapot
beeld (het) ስእሊ

kunstenaar (de) ሰኣላይ

nieuwbouw (de) ሓዲሽ ዝተሰርሐ ገዛውቲ

markthallen ናይ ዕዳጋ ኣዳራሽ

theater (het) ቲያትር

vlakbij ጥቓ

gewerkt ሰሪሑ

overhemden ካምቻታት

mouwen እጅገ

opgerold ተሰብሲቡ

steken ምውጻእ

je handen uit de mouwen 
steken = aan het werk 
gaan
werkzaam ስራሕ

waaraan ካብ ምንታይ

dankt (aan) መጺኡ

geheim (het) ምስጢር

bereikbaar መረኻቢ ዘለዎ

tientallen ዓሰርተታት

leggen aan ተዓሺገን

in volle zee = midden op 
zee
verstand (het) ፍልጠት

waterbouw (de) ስራሕ ናይ ማያት

compleet ብሙሉኡ

terrein (het) ቦታ

aangelegd ሰሪሖም

diepte (de) ዕምቆት

getransporteerd ተጓዒዙ

Duitse ጀርመናዊ

Ruhrgebied (het) ሩር ቦታ
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aangevoerd ተጓዒዙ

olie (de) ዘይቲ

ijzererts (het) ሓጺን ዘለዎ ማዕድን

steenkool (de) ፈሓም

ton (de) 1000 ኪሎ ግራም

schatting (de) ብግምት

naar schatting = 
ongeveer
binnenvaart (de) ሃገራዊ ምንቅስቓስ መራኽብ

getallen ቁጽርታት

logistiek (de) ክዘና ንብረት

Rotterdamse ናይ ሮተርዳም

functioneert ይሰርሕ

schip (het) መርከብ

lossen (het) ምርጋፍ

laden (het) ምጽዓን

geautomatiseerd ባዕሉ ዝሰርሕ

binnen- = binnenland ውሽጢ=ውሽጢ ሃገር

hierdoor በዚ ምኽንያት

samenstelling (de) ኣቃውማ

Rotterdammers ተቐማጦ ሮተርዳም

mengsel (het) ዝተሓዋወሰ

diverse ካብ ዝተፈላለየ

multicultureel ካብ ዝተፈላለየ ባህልታት

Les 26
afhankelijker ዝያዳ ጽግዕተኛ

concludeert መደምደምታ ሂቡ

Sociaal en Cultureel 
Planbureau = instituut 
dat onderzoek doet en de 
regering adviseert 
toegenomen ወሲኹ

huishoudens ቤታት

interview (het) ቃለ-መሕትት

onderzoeker (de) መርማሪ

komt neer (op) ከምዚ ማለት ዩ

delen ምምቓል

efficiënte ስሉጥ

vervoermiddel (het) መጉዓዝያ

comfortabeler ዝያዳ ምቾት ዘለዎ

uitgerust (met) ኣለዎ

handsfree ኢድካ ከይሓዝካ

navigatie (de) መንገዲ ዝሕብር

verkeersinformatie (de) ሓበሬታ መንገዲ

borden ሰሌዳ

snelweg (de) ዓቢ ጽርግያ

files ሪጋ ናይ መካይን

vervijfvoudigd ሓሙሽተ ግዜ

waaruit ካብ ምንታይ

toename (de) ምውሳኽ

stijging (de) ዕብየት

participatie (de) ተሳታፍነት

factor (de) ረቛሒ

lengte (de) ቁመት

spits (de) ጻዕቂ ናይ መካይን

waarnemingen ትዕዝብቲ

parttimers = mensen die 
minder dan 36 uur per 
week werken
veelal ብዙሕ ግዜ

fulltimers = mensen die 
36 of meer uur per week 
werken
houden op ምቁራጽ

opening (de) ምኽፋት

onvermijdelijk ዘይተርፍ

recreatief መዘናግዒ

pad (het) መንገዲ

ze zijn op pad = ze gaan 
uit
neemt af ይጎድል

benodigde ዘድሊ ነገራት

juist ልክዕ

simpel ቀሊል

megabioscoop (de) ብጣዕሚ ዓቢ ሲነማ

skibaan (de) መንገዲ በረድ

wel zo eerlijk = dat is 
eerlijker
bezit (het) ንብረት

bedacht ተሓሲቦም

zijn niet doorgegaan 
= zijn niet in praktijk 
gebracht
accijns (de) ቀረጽ ናይ ሽጋራን መስተን

benzine (de) በንዚን

bestrijdt ምቅላስ

grensstreken ከባቢ ዶባት

tanken በንዚን ምምላእ

uitbreiding ምውሳኽ

wegennet (het) መትኒ ጽርግያታት

verleden tijd = voorbij
vrees ፍርሒ

teleurstellen ዝተጸበኻዮ ምስኣን
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Les 27
categorieën ክፍልታት

kinderbijslag (de) ድጎማ ናይ ቆልዑ

bijstand (de) ሓገዝ

wegens ብሰንኪ

loon (het) ደሞዝ

bankrekening (de) ሕሳብ ናይ ባንክ

kader (het) መሰረት

in het kader van = op 
basis van 
arbeidsongeschiktheid 
(de) 

ንስራሕ ዘይብቑዕ

percentage (het) ሚእታዊት

ontslag (het) ካብ ስራሕ ምስንባት

voormalige ዝሓለፈ

gehandicapten ኣካለ ስንኩላት

langdurig ንነዊሕ ግዜ

zieken ሕሙማት

voorzieningen ሓገዛት

pensioen (het) ጡሮታ

minimumloon (het) ዝተሓተ ደሞዝ

verzorgd ክንክን ረኺብካ

wieg (de) መደቀሲ ህጻን

graf (het) መቓብር

verzorgingsstaat (de) ዝከናኸን መንግስቲ

herstelde zich ናብ ቀደሙ ተመልሰ

draaide ተጠውዩ

motor (de) ሞቶረ

diegenen ንሳቶም

middelen መሳርሒታት

middelen van bestaan = 
werk en/of geld
regeling (de) ስርዓት

ingesteld ተኣታትዩ

tijden ግዜያት

nam af ጎዲሉ

werkgelegenheid (de) ህላውነት ስራሕ

plotseling ብሃንደበት

tempo (het) ቅልጣፈ

tegelijkertijd ብሓንሳብ

vertoonde ኣርእዩ

scherpe ንጹር

vermindert ይጎድል

uitkomen ውጽኢት

scholing (de) ትምህርቲ

aan de slag = aan het 
werk

anderzijds በቲ ሓደ ሸነኽ

aarzelen ይጠራጠሩ

in dienst nemen ሰራሕተኛ ምቕጻር

vergrijzing (de) እርጋን

rijzen ይውስኹ

relatief ብተዛማዲ

de beroepsbevolking = 
alle mensen die (kunnen) 
werken
een antwoord = een 
oplossing

Les 28
tulpen ዓይነት ዕንበባ

treft aan ትረክብ

etalages መርኣዪ ኣብ ድኳን 

gloeilampen እኣምፑል

geproduceerd ፈርዩ

productie (de) ፍርያት

voornamelijk ብፍላይ

export (de) ሰደድ

consumptie (de) ምህላኽ

verwerking (de) ምስራሕ

patat (de) ዝተጠብሰ ድንሽ

chips ቺፕስ

vlammetje (het) ንእሽቶ ሓዊ

slaat (op) የርኢ

aanzienlijke ብዙሕ

hoeveelheden ብዝሕታት

aardgas (het)  ጋዝ

kookt መግቢ ይሰርሕ

gehaald ይወጽእ

geëxporteerd ይስደድ

dankbaar ብምስጋና

bron (de) ምንጪ

lopen rond ኣለዉ

koeien ላማት

zuivel (de) ፍርያት ጸባ

bol (de)  ከባብ

herkent እለሊኻ

vermoedelijk ምናልባሽ

Goudse ናይ ኻውዳ

varkentje ንእሽቶ ሓሰማ

veeteelt (de) ምርባሕ እንስሳ

klant (de) ዓሚል

tomaat (de) ኮመደረ
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tuinbouw (de) = sector 
die groente, fruit en 
bloemen produceert
bollenvelden = grote 
velden met bloemen
bezocht በጺሕካ

daar heen ናብኡ

geel ብጫ

paars ሊላ

regenboog (de) ቀስተ ደበና

paprika’s ጉዕ በርበረ

kas (de) ፋርማጆ

streek (de) ከባቢ

er = kassen
’s nachts ብለይቲ

licht (het) ብርሃን

productiviteit (de) ውጽኢታውነት

verkoop (de) መሸጣ

veilingen ጨረታ

lamp መብራህቲ

multinational (de) እህጉራዊ ትካላት

aangeduid ይገልጽ

fabriek (de) ፋብሪካ

groeide uit ዕብየት ኣርእዩ

latere ድሕሪኡ ዝሰዓበ

elektronica ኤሎትሮናዊ

concern (het) ዓቢ ትካል

aandeel (het) እጃም

dvd-systemen  ዲቪዲ-ስርዓት

weggehaald ኣልጊሶሞ

innovatie (de) ምህዞ

technologie (de) ስነ-ኪነት

kunststoffen ፕላስቲክ

verwerkt ተሰሪሑ

stoelen ሰድያታት

ervan = van kunststof ካብ= ካብ ፕላስቲክ

petrochemische መቃመሚ በንዚን

producent (de) ኣፍራዪ

momenteel ኣብዚ እዋን እዚ

leider (de) መራሒ

heerlijk ጥዑም

helder ብሩህ

Les 29
kijkt aan (tegen) ኣረኣእያ

nadruk (de - op) ኣተኩሮ

onderlinge ኣብ ነንሕድሕድካ

rivaliteit (de) ውድድር

gemeenschappelijke ናይ ሓባር

belangen ጥቕሚ

houding (de) ኣመላኻኽታ

ten opzichte van ምስኡ ኣንጻጺርካ

concentratiekampen መዓስከር እሱራት

zich verzet ምቅላስ

hiervan ካብዚ

overtuigd (van) ብኡ ኣሚኑ

opvallend ርኡይ

gesproken ተዘሪቡ

geschreven ተጻሒፉ

bijeenkomsten ኣኼባታት

publiek (het) ህዝቢ

behoorlijk ብጣዕሚ

nummer (het) ቁጽሪ

nummer 1 = de 
belangrijkste
degelijke ተሪር

waardering (de) ኣድንቖት

vergelijking (de) ምንጽጻር

Duitsers ጀርመናውያን

tamelijk ብጣዕሚ

gewoonlijk ልሙድ

baas (de) ሓለቓ

waren ze ons de baas = 
waren ze beter dan wij
wedstrijd (de) ውድድር

ook al weer እዩ ኔሩ

helden ጀጋኑ

verloren ተሳዒሮም

ploeg (de) ጋንታ

bijgewoond ተሳቲፉ

geest (de) መንፈስ

betrekkingen ርኽክባት

zodanig ስጋብ ክንድዚ

de baas speelde = zijn 
wil oplegde, alles wilde 
regelen
revolutie (de) ሰውራ

stichtten ፈጢሮም

afzonderlijke ናይ በይኖም

in Nederlandse ogen = 
volgens de Nederlanders
zuidelijk ደቡባዊ

veel minder ኣጸቢቑ ዝወሓደ

bezwaar (het) ተቓውሞ
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delta (de) ኣብ መንጎ ወሓይዝ

schouders መንኮባት

de schouders zetten 
onder iets = hard werken 
voor iets
overkant (de) ስግር

Kanaal (het) መትረብ

Britten እንግሊዛውያን

hechten (aan) ጥቡቕ

tradities ልምዲ

humor (de) ዘስሕቕ

in hoeverre ስጋብ ክንደይ

voortreffelijk ብጣዕሚ ጽቡቕ

koks ከሻኒ

sterren ከዋኽብቲ

lijf (het) ነብሲ

tegen het lijf lopen = 
ontmoeten

Les 30
durven ምድፋር

ingebroken ተሰሪቑ

gestolen ተሰሪቑ

enig በይኑ

aantasting (de) ምግሃስ

berusten (in) ምዕራፍ

waarover ብዛዕባ እንታይ

windt zich op (over) ብዛዕባ....ይሓርቕ

klagen (over) ብዛዕባ...ምዕዝምዛም

geweld (het) ጎነጽ

van nabij ብቐረባ

meemaken ዘሕለፍካዮ ነገራት

plegen ምፍጻም

verveling (de) ምስልካይ

uit verveling = omdat ze 
zich vervelen
protest (het) ተቓውሞ

grijpt in ስጉምቲ ምውሳድ

keihard ብሓይሊ

omvang (de) ዕብየት

blauw op straat = politie 
op straat
uitgesloten ክኸውን ዘይክእል

lokt uit መሊሱ የግድዶ

camera’s ሰኣልቲ

aanbrengen ምትካል

privacy (de) ዕቃበ ምስጢር

daders ገበን ዝፈጸሙ

gepakt ተታሒዙ

preventief ኣቐዲምካ

fouilleren ተፈቲሹ

arresteren ምእሳር

cellen ክፍሊ እስርቤት

gevangenissen እስርቤት

stelling (de) ርእይቶ

luidt ይብል

spreken aan (op) ምንቃፍ

steekpartij (de) ባእሲ ብኻራ

loop op ይበጽሕ

schotwond (de) መውጋእቲ

wapens ብረት

verwijten ቂምታ ምሓዝ

valt de ouders iets te 
verwijten = is het de 
schuld van de ouders 
verkeerd ጌጋ

gegaan ከይዱ

opvoeding (de) ኣተዓባብያ

oefenen uit ምትግባር

media መራኸቢ-ብዙሓን

kippen ደረውህ

zijn er als de kippen bij = 
zijn er heel snel bij 
deskundigen ፈላጣት

politici ፖለቲከኛታት

komen aan het woord 
= mogen zeggen wat ze 
ervan vinden
denkt na (over)  ይሓስብ

streng ብጽኑዕ

straffen ምቕጻዕ

organiseren ውዳበ

opzetten ምትካል

raad (de) ምኽሪ

goede raad is duur = het 
is moeilijk om een goede 
oplossing te vinden

Les 31
plank (de) ጣውላ

hoe krijgt de Nederlander 
brood op de plank = hoe 
verdient hij geld
is in staat ዓቕሚ ኣለዎ



© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 23

kost (de) እቶት

diagram (het) ሰሌዳዊ መግለጺ

afleiden (uit) ክትርዳእ ትኽእል

sector (de) ጨንፈር

diensten ኣገልግሎት

van dienst zijn ምግልጋል

buitenshuis ካብ ገዛ ወጻኢ

kant-en-klare ዝተዳለወ

maaltijden መግቢ

bezorgen የምጽኡልካ

bestellen ምጥላብ

reisbureau (het)  ናይ መገሻ ትካል

kantoor (het) ቤትጽሕፈት

beheer (het) ምሕደራ

netwerk (het) መርበብ

specialisten ፍሉይ ክኢላታት

uitzendbureau (het) ስራሕ ዘማጽእ ትካል

resultaat (het) ውጽኢት

catering (de) መግቢን መስተን

talloze ብዙሓት

schieten ማዕቢሎም

paddenstoelen ቃንጥሻ

schieten als 
paddenstoelen uit de 
grond = er komen heel 
snel veel nieuwe bij
nader ብቐረባ

constateren ምዕዛብ

banen ብዙሕ ስራሕ

inkomsten እቶት

arbeiders ሸቃሎ

laaggeschoold ቁሩብ ዝተማህሩ

trachten ይፍትኑ

lagelonenlanden ትሑት ደሞዝ ሃገራት

traditionele ባህላዊ

huisvrouw (de) በዓልቲ ሓዳር

massaal ብብዝሒ

zijn de arbeidsmarkt 
opgegaan = zijn gaan 
werken
blik (de) ኣተኩሮ

leert ይምህር

vrouwelijke ኣንሰይቲ

gemiddelde ብገምጋም

merk op ኣስተውዕል

zakelijke ንግዳዊ

dienstverlening (de) ኣገልግሎት

zorg (de) ናይ ጥዕና ክንክን

redenen ምኽንያታት

combineren ምሕዋስ

bezuinigingen ምቑጣብ

gerekend ቆጺርካ

gewerkte ዝሰራሕካዮ

figuur (de) ስእሊ

op eigen benen staan = 
zelfstandig zijn
carrière (de) ምዕባለ ኣብ ስራሕ

tijdelijke ግዝያዊ

contract (het) ውዕል

discriminatie (de) ኣፈላላይ

flexibiliteit (de) ተዓጻጸፍነት

norm (de) መዐቀኒ

is de norm = is normaal
geregeld ተሳሊጡ

wisselen ምቕያር

Les 32
solliciteren ስራሕ ምሕታት

advertentie (de) ምውዕዋዕ

dienst (de) ኣገልግሎት

nadere ዝያዳ

slim ጎራሕ

stuur op ስደዶ

à ኣብ መንጎ...ን...

A4-tje = blad papier van 
21 x 30 cm
cv (het) ኣገልግሎትን ልምድን ናይ ውልቀ 

ሰብ

maximaal እንተበዝሐ

kantje (het) ፍልዮ

tenzij እንተዘይ...

digitaal ብኣሃዝ

bijlage (de) ተወሳኺ ጽሑፋት

uitnodigen (voor) ትዕደም

stevige ኣትሪርካ

hieronder ኣብዚ ታሕቲ

formuleren ዝምላእ ጽሑፍ

zwanger ጥንስቲ

kunt u daar kwijt = kunt 
u daar ophangen
commissie (de) ኮሚተ

zullen ክ...

voorafgaand (aan) ቅድሚ

inleiding (de) መእተዊ
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kopje (het) ኩባያ

geïnteresseerd ተገዲስካ

eigenschappen ባህርያት

acht ሸሞንተ

beschrijft ይገልጽ

opgedaan ዝገበርካዮ

recente ናይ ቀረባ ግዜ

werkkring (de) ናይ ስራሕ ከባቢ

hield … in የጠቓልል

onbetaald ከይተኸፈልካ

verrichten ምስራሕ

relevant ጠቓሚ

aspect (het) ጉዳይ

concreet ብጭቡጥ

soortgelijke ተመሳሳሊ

in de orde van = 
ongeveer
verscheidene ዝተፈላለየ

referenties ምስክር

een dezer dagen = 
binnenkort
ten slotte መጨረሻ

definitieve ናይ መጨረሻ

uitlopen ይናዋሕ

waar ኣበይ

genoegen (het) ሕጉስ

wensen ትምኒት

terugreis (de) ካብ ጉዕዞ ምምላስ

opmerking (de) ኣስተውዕሎት

tegenover ፊት

ingang (de) መእተዊ

Les 33
tussen de middag = 
tussen 12 en 2 uur
park (het) መናፈሻ

uitvoerig ብሰፊሑ

opgroeiende ዝዓብዩ

bejaarde ኣረጊት

gepasseerd ሓሊፉ

zelfstandig ነብስኻ ምኽኣል

je hebt er je handen vol 
aan = het levert je veel 
werk op
opgewekt ንቑሕ

knie (de) ብርኪ

heeft het aan haar knie 
= ze heeft last van haar 
knie
moe ደኺሙ

lichamelijk ኣካላዊ

rollator (de) ኣረገውቲ ከይወድቁ ዝጥቀምሉ 

መሳርሒ

schuiven ምድፋእ

laat haar maar schuiven 
= ze redt zich wel
raakt kwijt ይጠፍኣኒ

naarmate እንዳ....

vergiste zich ተጋግየ

voordeur (de) ብቕድሚት ዘሎ ማዕጾ

kwaad ሓሪቑ

sleutel (de) መፍትሕ

paste ገጢምዎ

na verloop van tijd = na 
enige tijd
drong door (tot) ድሒሩ ተረዲእዎ

vergissing (de) ጌጋ

omgekeerd ተመሊሱ

protesteer ተቓወመ

verzorgingstehuis = 
tehuis voor mensen die 
niet voor zichzelf kunnen 
zorgen
meedoen (met) ምስታፍ

activiteiten ንጥፈታት

structuur (de) ቅርጺ

vierde ኣብዒሉ

verjaardag (de) ዕለተ-ልደት

boos ሓሪቑ

principieel ብመትከል

inrichting (de) ናይ ክንክን ቦታ

vertrouwen (het) ምትእምማን

streng ጽኑዕ

eenzamer ዝያዳ ጽምዋ

benadering (de) ኣቀራርባ

onmenselijk ዘይሰብኣዊ

vertrouwde ዘተኣማምን

overgang (de) ምስግጋር

medewerker (de) ሰራሕተኛታት

wekt ካብ ድቃስ ምትሳእ

wassen ምሕጻብ

kleden ክዳን ምልባስ

wezen እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ
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houdt voet bij stuk = 
houdt vol
verlof (het) ዕረፍቲ

zorgverlof = vrije dagen 
om voor iemand te 
zorgen
overweging (de) ኣብ ግምት ምእታው

in overweging geven = 
aanraden
personeelszaken ክፍሊ ሰራሕተኛታት

regelingen ስርዓት

klok (de) ዓባይ ሰዓት

draaien we de klok terug 
= doen we alles weer net 
als vroeger

Les 34
monumenten ቅርሲ

klassiek ጥንታዊ

romantisch ፍቕራዊ

orkest (het) ጉጅለ ሙጺቀኛታት

Wagenings = uit 
Wageningen
drankje (het) ዝስተ

bar (de) ባር

presenteren zich ነብስኻ ንካልኦት ምልላይ

culturele ባህላዊ

het publiek = mensen 
die komen kijken en 
luisteren
koren ጉጅለ ዝደርፉ ሰባት

dansschool (de) ናይ ሳዕስዒት ትምህርቲ

amateur (de) ተልመዴን

bands ጉጅለ ሙዚቃ

na elven = na 11 uur
poëzie (de) ስነጽሑፋዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፍ

dichters ገጠምቲ

dragen voor ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምዝራብ

gebied (het) ሸነኽ

ah joh ግደፈና እንዶ በጃኻ

valt የጠቓልል

literatuur (de) ስነጽሑፍ

wat ’n እንታይ...

onzin (de) ትርጉም ዘይብሉ

festivals ፈስቲቫል

beroemde ውሩይ

dj’s ኣቀናበርቲ ሙዚቃ

zul je bedoelen = bedoel 
je zeker
Concertgebouw ቤት-ትያትር

violiste ተጻዋቲት መሳርሒ ሙዚቃ

optreedt ተጻወተ

dansers ሳዕሳዕቲ

bezuinigt ምቑጣብ

wegbezuinigen = iemand 
ontslaan met als excuus: 
bezuinigingen
barbaars ጨካናት

schrijvers ጸሓፍቲ

e-book = digitaal boek
downloaden ምውራድ

niks ዋላሓንቲ

niks voor mij = daar heb 
ik geen zin in
schermpje መርኣዩ ኮምፕዩተር

voorgelezen ንሰብ ምንባብ

lazen … voor ተነቢብለይ

jij liever dan ik = ik 
heb er geen zin in, jij 
blijkbaar wel
daar weet ik het fijne niet 
van = dat weet ik niet 
precies
’es = eens
barbecue (de) ምጥባስ ስጋ

sapjes ጽማቕ

sterkte ሓይሊ ይሃብካ

Les 35
riep ጸዊዑ

grootvader (de) ኣበሓጎ

liep achter ድሕሪት ተሪፉ

achterstand (de) ድሕሪት ምትራፍ

voorsprong (de) ብልጫ

haast ምሕዋኽ

abortus (de) ምንጻል ጥንሲ

vervolgd ዘኽስስ

wijd ብሰፊሕ

verbreid ተዘርጊሑ

prostitutie (de) ኣመንዝራ

euthanasie (de) ምሕላፍ ሂወት

strafbaar ገበን

legaal ሕጋዊ

daalt ይጎድል
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landelijk ሃገራዊ

overlijden (aan) ይሞቱ

verslaafden ውሉፋት

drugs ሓሽሽ

mede ብሰንኪ

voorlichting (de) ሓበሬታ

onrecht (het) ፍትሒ ኣልቦነት

aangepakt ስጉምቲ ምውሳድ

na gaan ተመሊስካ ምርኣይ

overgebracht ተመሓላሊፉ

laat toe ምፍቃድ

machtig ሓያል

islam (de) እስላም

vraagstukken ሕቶታት

religieuze ሃይማኖታዊ

stromingen ኣተሓሳስባ ጉጅለታት

gelovig ኣመንቲ

waarden ክብርታት

ethisch ብሕልና

verantwoord ዘይሃሲ

originele ዘይቅዱሕ

start ይጅምር

reeks (de) ብዙሓት

zich uiten ርእይቶኻ ምግላጽ

waarna ድሕሪኡ

wijs ለባም

ei (het) አንቛቕሖ

het ei van Columbus = 
een simpele en slimme 
oplossing
eindeloos መጨረሻ ዘይብሉ

voorspelbaar መጻኢ ምፍላጥ

compromis (het) ውረድ ደይብ

uitzichtloos ተስፋ ዘይብሉ

verzoek (het) ምሕታት

willekeurig ብዘይ ምኽንያት

berust (op) ይሙርኮስ

misverstand (het) ካብ ዘይምርዳእ

des te beter ዝሓሸ

Les 36
kaartje (het) ቲኬት

zonnige ጸሓይ ዘለዎ

voorkant (de) ኣብ ቅድሜኡ

camping (de) ናይ ዕረፍቲ ቦታ

kruisje (het) መስቀል

caravan (de) ናይ ዕረፍቲ ገዛ

toiletten ሽቓቓት

lawaai (het) ጫውጫውታ

geuren ጨና

pa ኣቦ

blijkbaar መስለኒ

beweging (de) ምንቅስቓስ

is hij niet in beweging te 
krijgen = doet hij nooit 
aan sport
vanmorgen ሎሚ ንግሆ

top (de) ዝለዓለ ጫፍ

zet op ርእስኻ ምኽዳን

hoed (de) ቆቢዕ

luxe (de) ምቾት

brandende ቃልቃል ዝበለ

kale መላጥ

overdreven ዝተጋነነ

brengt door የሕሊፈዮ

gras (het) ሳዕሪ

schaduw (de) ጽላል

ijs (het) በረድ

doeken ጨርቂ

voorhoofd (het) ግንባር

schuld (de) ጉድለት

ruzie (de) ባእሲ

ma ኣደ

paniek (de) ሸገርገር

voorraden ዝተቐመጠ

op ተወዲኡ

hagelslag (de) ምስ ባኒ ዝብላዕ

tranen ንብዓት

lekkerder ዝጠዓመ

smaken ጣዕሚ

smaken verschillen = 
iedereen heeft zijn eigen 
voorkeur
lust ይፈቱ

eeuwige ንዘልኣለም

pot (de) ዕትሮ

de Hollandse pot = 
typisch Hollands eten
oren አእዛን

verliefd ኣብ ፍቕሪ ወደቐ

tot over haar oren 
verliefd = heel erg 
verliefd
spiegel (de) መስትያት
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hals (de) ክሳድ

vaag ዘይንጹር

staren ፈዘዝ ምባል

knappere መልክዐኛታት

kerels ሰብኡት

nalaten ምግዳፍ

rede (de) ምኽንያት

vatbaar ኮራዪ

ze is niet voor rede 
vatbaar = ze wil niet 
luisteren
blind ዕዉር

wat ik moet beginnen = 
wat ik moet doen
PS = extra regel 
onderaan de brief

Les 37
goedenavond ደሓንዶ ኣምሲኻ

namens ብሽም

college (het) ኮሚተ መራሕቲ

burgemeester (de) ከንቲባ

wethouders ኣመሓደርቲ ከተማ

coffeeshop (de) = café 
waar softdrugs verkocht 
worden
gemeenteraad (de) ባይቶ መሪሕነት ከተማ

besloten ወሲኑ

bij wijze van ከም....

experiment (het) ንፈተነ

beheren ምክያድ

aanstaande ናይ መጻኢ

toezicht (het) ሓለዋ

strak ብጸቢብ

controle (de) ቁጽጽር

sprekers ተዛረብቲ

verzoek ምሕታት

pardon ይቕሬታ

microfoon (de) ማይክሮፎን

voorzitter (de) ኣቦ-ወንበር

criminele ገበነኛ

handelingen ተግባራት

centen ሰናቲም

op naar Het Hoekje = 
laten we naar Het Hoekje 
gaan
begrijpen ምርዳእ

schrikt ይስምብድ

bekennen ምንዛዝ

in eerste instantie መጀመርያ

toestand (de) ኩነታት

voortduren ብቐጻሊ

zich afspeelt ዘጋጥም ዘሎ

dat wil je niet weten = 
dat is heel erg
patroon (het) ፍሉይ ኣካይዳ ነገራት

harddrugs ሓሽሽ

lopen in elkaar over = 
er is geen onderscheid 
tussen
reëel ናይ ብሓቂ

opzet (de) ቅርጺ

afwijkt (van) ካብ...ይፍለ

officier van justitie (de) ኣኽባር ሕጊ

cannabis (de) ዓይነት ሓሽሽ

gewicht (het) ሚዛን

gram (het) ግራም

gedoogd ምፍቃድ

erkende ዝተፈልጠ

dagvoorraad (de) መዓልታዊ መኽዘን

jongeman (de) መንእሰይ

haar (het) ጾግሪ

lachen ምስሓቕ

laat me niet lachen = dat 
is onzin
achterdeur (de) ናይ ድሕሪ ገዛ ማዕጾ

gaat aan ይግድሰካ

herinner ዘክር

proef (de) ፈተነ

brengen uit ምቕራብ

verslag (het) ጸብጻብ

mocht blijken dat = als 
blijkt dat
verloopt ይኸይድ

einde verhaal = 
afgelopen
belofte (de) መብጸዓ

Les 38
stralende ዝበርሀ

hemel (de) ሰማይ

palmbomen ተምሪ ገረብ

uithoek (de) ጫፍ ኩርናዕ

Caribische Zee ካሪብያን ባሕሪ
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boeiend ኣቕልቦኻ ዝስሕብ

weer (het) ኩነታት ኣየር

Afrikanen ኣፍሪቃውያን

slavernij (de) ባርነት

afgeschaft ተሪፉ

Antillianen ደቂ ኣንቲለ

armoede (de) ድኽነት

onder de armoedegrens 
= ver onder het 
minimuminkomen
monetair ገንዘባዊ

het IMF: een 
internationale bank die 
geld leent aan arme 
landen 
lenen ምልቃሕ

ontslagen ካብ ስራሕ ምስንባት

gesneden (in) ክቑረጽ

perspectieven ናይ መጻኢ ዕድል

bestrijding (de) ንምጥፋእ

prachtige ብጣዕሚ ጽቡቕ

begeleid ዝተሓገዘ

luide ዓው ዝበለ

ritmische ብቃና

stemming (de) ኩነታት ስምዒት

de stemming zit er goed 
in = iedereen is in een 
goede stemming
blond ወርቃዊ ጾግሪ

bruin ብናዊ

klapt ኣጣቐዐ

enthousiast ዘገድስን ዘሕጉስን ነገር

Latijns-Amerika ላቲን ኣሜርካ

mis ስሒትካ

hadden het kunnen weten 
= konden het weten, 
maar dachten er niet aan
vindt plaats ይፍጸም

deelnemers ተሳተፍቲ

salsa ሳዕስዒት

rap ዓይነት ሳዕስዒት

draagt bij (aan) እጃምካ ምብርካት

feestvreugde (de) ሓጎስ ናይ ፌስታ

illegaal ዘይሕጋዊ

roepen ይጽውዑ

verhoudingen ዝምድናታት

dringend ብህጹጽ

herziening (de) እንደገና ምርኣይ

waren aan herziening 
toe = moesten herzien 
(veranderd) worden
ingrijpend ጽኑዕ

opbouwen ምህናጽ

overige ዝተረፉ

Les 39
opgevangen ተቐቢሉ

opgenomen ቦታ ምሃብ

ontleende ዝመጸ

naam (de) ሽም

gastvrij ተቐባል ጋሻ

tolerant ሸለል ዝብል

Marokko ሞሮኮ

Turkije ቱርኪ

aantrok ስሒቡ

nationaliteit (de) ዜግነት

verworven ኣጥርዩ

Surinamers ደቂ ሱሪናም

eveneens ከምኡውን

kozen መሪጾም

afspraken ውዕል

asielprocedures መስርሕ-ዑቕባ

aanvraag (de) ሓተታ

ingediend ኣቕሪቡ

centra ማእከላት

jarenlang ንብዙሕ ዓመታት

spanning (de) ብሸገርገር

degenen እቶም

afgewezen ዝተነጽጉ

advocaat (de) ጠበቓ

nemen een advocaat in 
de arm = zoeken een 
advocaat 
mislukt ኣይሰለጠን

verwijderd ተሰጒጉ

terugkeer (de) ምምላስ

illegalen መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም

schoonmaak (de) ጽርየት

horeca = de sector hotel/
restaurant/café
migratie (de) ስደት

verkrijgen ምርካብ

zien te verkrijgen = 
proberen te verkrijgen
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dat heeft heel wat voeten 
in de aarde = dat kost 
grote moeite
hoogopgeleiden ምሁራት

waard ክቡር

van het kastje naar de 
muur = van het ene loket 
naar het andere
komen in aanmerking 
voor = hebben recht op
materieel ትሕዝቶ

isolement (het) ተነጽሎ

buitenlandse ናይ ወጻኢ

geliefde ዘፍቀርካያ

vernomen ሰሚዐ

inburgering = het proces 
van inburgeren
houdt in ትሕዝቶ

je aanpast (aan) ምምስሳል

je thuis voelen ከም ኣብ ገዛኻ ዘለኻ

millennium (het) ሽሕ ዓመት

voelen zich als een vis in 
het water = voelen zich 
in hun element
gastland (het) ናይ ስደት ሃገር

allerbeste እቲ ዝበለጸ

Les 40
radio (de) ራድዮ

programma (het) መደብ

luisteraars ሰማዕቲ

uitzending (de) ፈነወ

rechtstreeks ብቐጥታ

gaswinning (de)  ምውጻእ ጋዝ

actiegroep (de) ምንቅስቓስ ጉጅለ

schokkend ዘስካሕክሕ

draait ይሙርከስ

Groningse = van 
Groningen
merken ውጽኢቱ ምርኣይ

aardbevingen ምንቅጥቓጥ ምድሪ

zat ብጣዕሚ በዚሑ

wij zijn het zat = we 
hebben er genoeg van
boren ምዅዓት

scheuren ተጨዲዱ

zichtbaar ርኡይ

onverkoopbaar ክሽየጥ ዘይክእል

windenergie (de) ጸዓት ብሓይሊ ንፋስ

opraakt ተወዲኡ

CO2-uitstoot (de) ምውጻእ ካርቦንዳይኦክሳይድ

fossiele ኣሰረ-ህይወት

duurzaam ዘላቒ

zult u bedoelen = bedoelt 
u zeker
windmolens ብንፋስ ዝዝወር መኪን

windpark (het) ብንፋስ ዝዝወርራ መካይን

reken maar = dat is zeker
tegenwind (de) ኣንጻር ንፋስ

lelijke ግናይ

landschapsvervuiling ምብካል ቅርጺ መሬት

vervuiling (de) ብከላ

lawaaioverlast (de) ኣሸጋሪ ጫውጫውታ

neergezet ኣቐሚጥዎ

harder በርቲዑ

koelkast (de) መዝሓሊ

wil iets kwijt = wil iets 
zeggen
capaciteit (de) ዓቕሚ 

plaatsen ምትካል

neerzetten ምቕማጥ

stunten ኣሕሲርካ ምሻጥ

kip (de) ደርሆ

vos (de) ወኻርያ

zwaar ከቢድ

biologische ተፈጥሮኣዊ

kakelt ከም ደርሆ ምንቛው

heus ናይ ብሓቂ

aanbieding ኣሕሲርካ ምሻጥ

gecontroleerd ተቛጻጺሩ

meneertje (het) ኣቶ

van de wind kan niemand 
leven = iedereen moet 
geld verdienen

Les 41
telt ...ቁጽሪ ኣለዋ

analyses ትንታነ

gewijd (aan) ብዛዕብኡ…

beschouwingen ኣረኣእያታት

gepubliceerd ብጽሑፍ ተዘርጊሑ

poging (de) ምፍታን

plat ሰጥ ዝበለ

kenmerken መለለይ ጠባይ

eigenschap (de) ባህርያት
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moraal (de) ሕልና

milieubewust ምሕላው ኣከባቢ

afval (het) ጓሓፍ

plastic (het) ፕላስቲክ

opgewekt ፈርዩ

zonnepanelen ጸሓይዊ ጸዓት

boterham (de) ባኒ

dat zegt niets = dat 
betekent niets
opmerken ርእይቶኻ ምሃብ

dichtheid (de) ጻዕቂ

meet ምዕቃን

bekijkt የርኢ

las ኣንቢበ

artikel (het) ጽሑፍ

onbewuste ብዘይምሕሳብ

motief (het) ድራኼ

aldus ይብል

journalist (de) ጋዘጠኛ

slaat ምህራም

spijker (de) መስማር

slaat-ie (= hij) de spijker 
op de kop = heeft hij 
helemaal gelijk
zakenlui ነጋዶ

hoogleraren ፕሮፈሰራት

staatssecretaris (de) = 
onderminister 
dief (de) ሰራቒ

paden መንገድታት

aanduidingen መመልከቲታት

verrast ገሪምካ

korenvelden እኽሊ ግራውቲ

weilanden ሻኻ

teruggegeven ምምላስ

avontuurlijk መሳጢ

verbeelding (de) ኣብ ኣእሙሮ ምስኣል

spreekt tot de 
verbeelding = maakt 
grote indruk, brengt de 
fantasie op gang
ga je erop uit = maak je 
een tochtje naar buiten
op de fiets zijn ze in 
hun element = ze fietsen 
graag en kunnen het goed
element (het) ባእታ

conditie (de) ኩነታት

adem (de) ትንፋስ

ruik ምጭናው

zuivere ጽሩይ

stevig ተሪር

trap ኣስካላ

Les 42
oudejaarsavond (de) ምሸት መወዳእታ ዓመት

kerstboom (de) ኦም-ልደት

nieuwjaarskaarten ካርተሊና ሓድሽ-ዓመት

ruikt ይጨኑ

zoete ጥዑም

oliebollen ሳምቡሳ

gebakken ዝበሰለ

champagne (de) ሻምፓን

vuurwerk (het) ተዅሲ ሕብራዊ ሃልሃልታ

af steken ምትኳስ

spelletjes ጸወታታት

opblijven ከይደቀስካ ምጽናሕ

volwassenen ልዕሊ-ዕድመ

hoogtepunten ቀንዲ

dieptepunten ዝተሓተ

tongen መልሓሳት

wat maakte de tongen 
los = waarover praatte 
iedereen?
de tijd vliegt = de tijd 
gaat snel
herinneringen ተዘክሮ

hetzij ወይ

voornemens ትምኒት

sigaret (de) ሽጋራ

opsteken ምውላዕ

Italiaans (het) ጥልያን

zich gedragen ጠባይካ

wat ervan terecht komt = 
wat ze in praktijk zullen 
brengen
volgend ንዝመጽእ

aanleiding (de) ምኽንያት

nuttigste እቲ ቀንዲ ጠቓሚ

commentaar (het) መልሲ

bood ሂብካ

stof (de) ትሕዝቶ

onderwerpen ኣርእስትታት

gemist ሓሊፍካ

materiaal (het) ትሕዝቶ መምሃሪ
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had je willen praten = je 
wilde praten, maar het is 
niet gebeurd
vloeiend ብውሕሉል

zucht እህህታ

fase (de) መድረኽ

te veel gevraagd = 
onmogelijk
grondslag (de) መሰረት

ontkomt (aan) ምሞልቕ

komende ንዝመጽእ

Nieuwjaarsdag ሓድሽ-ዓመት

Pasen ኣፋስጋ

Hemelvaartsdag ዕርገት

bevrijding (de) ናጽነት

Pinksteren በዓል ጴንጤቆስጠ


