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Voorwoord

Veel Surinamers die de Nederlandse taal moeten leren, groeien om allerlei sociaal-maatschap-
pelijke redenen op met een beperkte woordenschat. Die achterstand wordt maar zeer zelden
ingelopen. Er zijn ook weinig educatieve middelen beschikbaar die daarbij effectief behulpzaam
zijn. De meeste woordenschatboeken bevatten te veel ballast. Er worden enorme hoeveelheden
woorden in vermeld die niet veel gebruikt zullen worden, omdat ze niet aansluiten op de functionele,
culturele en religieuze belevingswereld van deze doelgroep. Bovendien worden de woorden
zelden in een context geplaatst, wat juist de manier is om een taal van binnenuit te leren kennen.

In dit ‘woordenschatboek’ dat ik sinds 2000 heb samengesteld, wordt met al die bezwaren
rekening gehouden. De woordenlijst is aangevuld met honderden nieuwe woorden en zinnen.
Bij ruim de helft daarvan kan uit de voorbeeldzin ook de betekenis van het trefwoord begrepen
worden. Juist als Surinaamse ervaringsdeskundige (zowel vanuit het leren van de taal als mijn
huisartspraktijk en latere onderzoekswerk) heb ik gemerkt hoe belangrijk en verrijkend een brede
woordenschat kan zijn. Met deze nieuwe editie beoog ik dan ook deze ervaring met zoveel mogelijk
lotgenoten uit alle generaties en rangen en standen van de Surinaamse samenleving te kunnen
delen.

Amstelveen, 2015
Nizaar Makdoembaks
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A
AAA-status Aan de heilige … van Amerika durfden ze nooit eerder te tornen.
aai De presentatrice had veel behoefte aan een … over haar bol.
aaibaar De dictator deed zich voor als een … type.
aalmoezen De Britse overheid keert zich tegen … aan daklozen.
aanbesteden Het … van grote infrastructurele werken moet zorgvuldiger.
aanbestedingen Maffiosi en linkse politici verdeelden lucratieve openbare … onder 

elkaar.
aanbeveling Het verdient … een progressieve koers te volgen.
aanbidden De verpauperde boeren van Latijns Amerika … Che Guevara.
aanbinden Peking zal de strijd … met gesjoemel van raadsleden.
aanblijven Milošević wilde ook na zijn verlies … als president van Joegoslavië.
aanblik De troosteloze … van deze woonwijken rechtvaardigt ingrijpen.
aanbod Arafat wees een … van de VS van 30 miljard dollar af.
aanboren Vanwege het arbeidstekort wil de overheid het reservoir aan WAO’ers …
aanbouw Uit een gemeentehuis in … hebben dieven 1500 meter koper gestolen.
aandacht Breng de gevolgen van armoede onder de … van beleidsmakers!
aandachtig Er werd … naar het betoog van Winni Mandela geluisterd.
aandachtspunt Veiligheid moet ook een … voor achterstandswijken worden.
aandienen Den Haag lijkt het hazenpad te kiezen als riskante vredesmissies zich …
aandikken Tolken ontkennen dat zij de vluchtverhalen van asielzoekers …
aandoen Russische schepen zullen tijdens Sail 2000 Amsterdam …
aandoenlijk Het beeld van Wilhelmina leek op een … duikelaartje.
aandragen Het … van ideeën wordt door de gemeente gewaardeerd.
aandringen Op … van de artsen liet de patiënt een operatie toe.
aanduiden De westerse media wilde de Chinees Gao steevast met zijn voornaam …
aandurven De Kamerleden zouden het niet … hun leider te laten vallen.
aaneengeregen Tien skûtsjes, … tot een lange slinger, werden naar de start geleid.
aaneenschakeling De redding van die bank was een … van acties om de zaak te traineren.
aanfluiting Het tolereren van klassenjustitie is een … voor de rechtsstaat.
aangelegenheid Het nucleaire evenwicht is een precaire …
aangenaam Augustus 2000 was niet warm maar …

De artsenorganisatie is … verrast door deze nieuwe visie op euthanasie.
aangeschoten De minister voelt zich … wild.

Een … autobestuurder reed een fietser dood.
aangeschreven De gezondheidszorg in Europa staat goed …
aangeslagen De veroordeelde Amerikaanse president maakte een … indruk.
aangesproken Bram Peper voelde zich niet … door de journalisten.
aangeven De burgemeester zal … niet aanwezig te willen zijn.
aangewezen Koning was de … man voor het taxi-onderzoek.

Wij zijn op elkaar …
aangezicht De appreciatie van de schoonheid van het leven in het … van een ramp

is belangrijk.
aangifte De in elkaar getimmerde Barend en Van Dorp deden geen … bij de 

politie.
aangrijpen De dood van de brandweerman zou coureur Schumacher behoorlijk …

Zo’n goede kans moet je …

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 5

A

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:39  Pagina 5



aangrijpend De beelden van 58 dode illegale Chinezen waren zeer …
aangrijpingspunt Het … van filosoof Siedentop had een provocerende beschouwing.
aanhalen Premier Kok wil de banden met de nieuwe Surinaamse regering …

In zijn artikelen ging Roosevelt omzichtig te werk bij het … van 
columnist Hearst.

aanhang De Chinese communisten hadden een grote … onder de arme boeren.
aanhangen Schijnbaar het conservatieve gedachtegoed … om maar werk te krijgen.
aanhangig De veroordeelde allochtoon zal de zaak … maken bij het Europese Hof.
aanhef De … van het krantenartikel sloeg niet op de inhoud.
aanheffen De aanhang van Lazio Roma kon ongestraft racistische spreekkoren

tegen Seedorf …
aanhikken De overheid kan nog jaren … tegen een kostbaar banenplan.
aanhouden De staatssecretaris zal het besluit over de asielzoekers …
aanhoudende De … blokkades van oliedepots in Frankrijk veroorzaakten tekorten aan

benzine.
aanjagen Witten vinden de Bijlmer unheimisch omdat de zwarten hen schrik …
aanjager De Benelux kan in deze sector de … worden van Europa.
aankaarten De EU zal de mensenrechtensituatie …
aanklampen Hij wilde een fietser … om hem de weg te wijzen.
aanklooien Domweg wat … om populariteit te verwerven.
aankloppen Bij bedrijven zal men tevergeefs … voor een stageplaats voor 

allochtonen.
Marja wilde niet meer …, omdat Kees de deur op slot had gedaan.

aanknopen Frankrijk wil nog geen diplomatieke banden … met Noord-Korea.
aanknopingspunt In het interview over allochtone rechters was er een … voor kritiek.
aankondigen Het … van de onteigening van de boerderijen zorgde voor veel onrust.
aankopen Het … van wapens door de derde wereld is lucratief voor het Westen.
aanleg De … van de Betuwelijn roept protesten van natuurliefhebbers op.

Er zijn mensen die in … negatief in het leven staan.
aanleggen Het willen … van een spoorweg door het natuurgebied stuit op 

weerstand.
Bij borstvoeding is het op juiste wijze … van de baby heel belangrijk.

aanlegt Studie wijst uit dat een op de vier vrouwen het … met een collega.
aanleiding De kreet ‘fuck the police’ was de … voor de rellen op het plein.
aanlengen Door het … van de soep konden meer mensen te eten krijgen.
aanleren Op een zwarte school gaat het … van Nederlands moeizaam.
aanleunen Vrouw Tara liet zich graag haar status als boegbeeld van de 

migrantenlobby …
aanleveren Bedrijven die chemische wapens … willen ook monumenten bouwen.
aanlokkelijk Klikken bij de kartelpolitie is nog niet …
aanloop Molukkers hebben als … tot de demonstraties een kerkdienst 

bijgewoond.
aanloopproblemen De nieuwe partij heeft … omdat zij eigenlijk niets nieuws verkondigt.
aanmeren Ook grote cruiseschepen kunnen in hartje Amsterdam …
aanmerken De criticus wilde op het voorstel van een spreidingsbeleid iets …

De BVD kon die minister als een veiligheidsrisico …
aanmerking Fatma Elaldi kwam niet in … voor een nieuw hart omdat ze geen Duits sprak.
aanmeten De lijsttrekker wilde de VVD een rechts imago …
aanmodderen Men laat de junkies maar wat …
aanmoedigen Het door de overheid … van klikken is onaanvaardbaar.
aannamen Een bundel rekent af met de simplistische … van de gen-gelovigen.
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aannemelijk De democraat kon niet … maken waarom hij beter dan Bush is.
aanpak De coalitiepartners hebben zich geërgerd aan zijn …
aanpakken Sommige mensen houden meer van … dan van klagen.

Nederland gaat de snoepreizen van de farmaceutische industrie hard …
aanpalende De chef actuele programma’s bekeek in de … ruimte het songfestival.
aanpappen Iran wilde niet … met de Grote Satan.
aanpassen De minderheden moeten zich maar …, vond hij.
aanpoten Een artsenopleiding is zes jaar lang hard …
aanprijzen De Labourpartij moest van premier Blair de euro …
aanraden Op … van vrienden meldde hij zich bij de politie.
aanraking Veel Surinamers komen met de politie in …
aanrekenen De kindersterfte in Haïti moet men ook de politici …
aanrichten In de VS kunnen scholieren soms al bloedbaden …
aanroeren Onafhankelijke journalisten zullen vaak de echte maatschappelijke

kwesties …
aanrommelen Het lijkt soms alsof de autoriteiten maar wat …
aanrukken Heineken liet heel wat bier … in de Ridderzaal.
aanschaf De … van een waterpomp in Malawi is een kostbare zaak.
aanschaffen TPG Post zal geavanceerde bakfietsen …
aanscherpen De ministers bereikten een akkoord over het … van het mestbeleid.
aanscherping … van normen en waarden geldt ook voor autochtonen.
aanscheuren Prins Johan Friso kwam met zijn Porsche op paleis Soestdijk …
aanschieten Als je een bekende Nederlander bent, kunnen mensen je op de markt

met een vraag …
aanschoppen Suriname raakt geïsoleerd doordat de politici tegen Nederland …
aanschouwen Tienduizenden gelovigen bezochten de woning om het wonder te …
aanschuiven Met de bouw van de Concorde wilden de Fransen … bij de supermachten.

Na de begrafenis mochten de bezoekers … voor de maaltijd en het 
drinkgelag.

aanschurken De aanpak van criminaliteit door de politie zal dicht tegen stereotypen …
aanslaan Moon Zijp is blij dat haar plastuit zal …
aanslag Draskovic acht zich het doelwit van een …

Met een camera in de … trok Hunkar door het land.
aanslepen Dit jaar kunnen de vissers maar niet genoeg mosselen …
aansloffen De regering-Balkenende blijft kritiekloos achter Amerika …
aansluiting Er braken rellen uit in … op de voetbalwedstrijd.
aansmeren Colporteurs konden huisvrouwen een encyclopedie …
aansnijden Het … van thema’s als onderwijs en veiligheid is populair onder politici.
aanspannen De staat kan een strafzaak tegen de leider van de Ku Klux Klan …
aanspoelen Het lichaam van de zieke Cessna-dief zou op Ameland …
aansporen Chirac wil de EU-leden … stelling te nemen tegen Haider.
aanspraak Argentinië maakt … op de Malvinas.
aanspreekbaar De wijkteams zijn … op onderwerpen als leefbaarheid en veiligheid.
aanspreekpunt Heel even is Nederland het … voor Estland, Cyprus en Syrië.
aanspreken Amnesty International wil de staat … op zijn afzijdige houding.
aanstaande Het vertrek van Babangida van Ajax is …
aanstalten De bewoners van Montserrat maken geen … om te vertrekken.
aanstaren Talibanners konden de dief vanaf de tribunes … bij zijn handamputatie.
aanstekelijk De loonsverhoging van managers werkt … op de andere werknemers.
aanstellerij Het was geen … dat de Nederlandse zangeres een Surinaamse tongval had.
aanstelling Hij was blij met zijn … als rapporteur voor de VN.
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aansterken Arme kinderen met een zwakke gezondheid moesten in de bossen …
aanstoot Sommige gelovigen nemen … aan reclame met bloot.
aanstootgevende De … posters bij de moskee zetten kwaad bloed bij de moeders.
aanstoots De groep hangjongeren vormt een blijvende steen des …
aanstormende De VARA belooft alle … talenten dat ze in Hilversum welkom zijn.
aanstotend Elkaar … sissen de Spanjaarden op de tribune Seedorf Seedorf.
aansturen Pakistan zal … op een conflict met India.
aansudderen In oude wijken laten de raadsleden de problemen …
aantasten Een alcoholist als president zal de goede naam van Rusland verder …
aantasting Dit is een flagrante … van het gelijkheidsbeginsel.
aantijging Arafat heeft de … van Israël weerlegd.
aantocht De regering belooft gouden bergen met de verkiezingen in …
aantonen Bij rechtszaken moet de officier van justitie schuld onomstotelijk …
aantreden In 1964 kon de Labourregering van Harold Wilson …
aantrekkelijk Schooldirecties moeten het onderwijs … maken voor docenten.
aantrekken Het … van de economie doet ook de misdaad toenemen.

Mugabe zal zich niets van de verkiezingsuitslag …
Maar de helft van de gemeenten willen allochtone werknemers …
De meeste mensen die op sollicitatiegesprek gaan zullen nette 
kleding …

aantrekkingskracht Koernikova had een onweerstaanbare … op de student uit Sneek.
aanvaarden De EU-ambtenaar wordt geprest een reprimande te …
aanval Bolkestein vindt de kritiek te gortig worden en gaat in de …
aanvallen Je moet hem niet op zijn seksuele geaardheid …
aanvankelijk De Russen zeiden … dat ze de reddingsoperatie alleen konden klaren.
aanvaring De Tweede Kamer is in … gekomen met de betrokken minister.
aanvechten Het … van je ontslag kan deprimerend werken.
aanverwante In de RAI kwamen cardiologen en … specialisten bijeen.
aanvliegen Zij kon de hypocriet wel …
aanvoering Onder … van Louis van Gaal werd Barcelona voetbalkampioen.
aanvullen Nederland wil het schreeuwend tekort aan arbeidskrachten …
aanvullende Een erotische masseuse had voor de rechter … bijstand geëist.
aanwaaien Het succes van de Marokkaanse schrijver is hem niet komen …
aanwakkeren Zonder ingrijpen zal het geweld in Nigeria verder …
aanwas De negen pandawelpen in Chengdu maken deel uit van de … van het 

onderzoekscentrum.
aanwenden De fraudeur wilde het geld voor eigen gebruik …
aanwerven Bij het … van trainees kon de rijksoverheid geen allochtonen vinden.
aanwijzingen Er zijn … dat politie en leger met een dubbele agenda werken.
aanwinst De nieuwe burgemeester is geen … voor de allochtonen.
aanwippen De minister kwam toevallig even op het Binnenhof …
aanwrijven Criminaliteit zal men zwarten eerder … dan witten.
aanzeggen De KLM wil overtollig personeel ontslag.
aanzet Hij is niet ingegaan op deze eerste … tot een dialoog.
aanzetten De kunstschilder wordt verdacht van het … tot prostitutie.

Al Gore wilde zwaar … met zijn strijd tegen de armoede.
Bij een vegetariër moet je niet met een schaal kebab komen …

aanzien Ruud Gullit en Frank Rijkaard genieten internationaal …
Zwarte Amerikanen zal men niet voor moslims …

aanzienlijk Het frauderende echtpaar beschikte over een … vermogen.
aanzien De strijd tegen drugs wordt gevoerd zonder … des persoons.
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aanzuigende Kranten.com kan voordelig zijn voor PCM omdat het een … werking op
de dagbladen heeft.

aanzuiveren Pensioenfondsen moeten in één jaar 23 miljard …
aanzwellen Het … van de vluchtelingenstroom baart de regering zorgen.
aanzwellende Veteraan Lachmon sloeg geen acht op de … kritiek binnen zijn partij.
aanzwengelen De PvdA wil de discussie over fiscale aftrekposten …
aap De drugscriminaliteit onder topambtenaren zet Justitie voor …

Met de import van 15.000 kg cocaïne is het OM in de … gelogeerd.
Na het uitwisselen van beleefdheden kwam de … uit de mouw.

aard Het ligt in de … van het beestje dat Claus geen stropdas wil dragen.
Wetenschappers wilden onderzoek doen naar de … van de slijtersziekte.

aardappel Door Öcalan te weigeren heeft Nederland de hete … doorgeschoven.
aardbodem Ali B. lijkt van de … verdwenen.
aardbol Amerika is het machtigste land op deze …
aarde Hij heeft hemel en … bewogen om een vakantiehuis te kunnen kopen.

Zijn manier van leidinggeven valt niet in goede …
aarden De uitgewezen kinderen van Gümüs kunnen niet … in Turkije.
aards De ruimte leerde ruimtevaarder Wubbo Ockels hoe … hij is.
aardverschuiving De benoeming van een zwarte minister zal voor een politieke … zorgen.
aartsrivaal Zowel India als … Pakistan kunnen kernwapens maken.
aartsvader Groen van Prinsterer was de … van het antirevolutionaire gedachtegoed.
aartsvijand De VS beschouwen Cuba als hun …
aarzelen Na lang … ging de Eerste Kamer akkoord met het linkse wetsvoorstel.
aas Zwarten in Zuid-Afrika dienden als … voor politiehonden.
abominabel Tijdens het oefenduel speelde de duurste speler van Ajax … slecht.
abortus In Portugal is … mogelijk als het ongeboren kind misvormd is.
abracadabra De deftige woorden van de rechter waren … voor de spijbelaars.
abrupt Hij maakte … een eind aan het betoog.
absolute De oppositie heeft bij de verkiezingen de … meerderheid gehaald.
absoluut Wij hebben in Nederland … niet te klagen.
absorberen Het … van winst door het bedrijf verontrustte veel beleggers.
absorberen Lijmlagen … de energie en verlichten hierdoor de spanning op de 

glaslagen.
Engelsen kunnen vreemde invloeden … en aanpassen.

abstract Sociale vernieuwing blijft voor velen een … begrip.
abstractie Figuratie en … zijn voor sommigen volstrekt hetzelfde.
abstraheren De D66-er Thom de Graaf wil de discussie rond de koningin … van 

de persoon.
absurd De Britse regering acht de wapenwedloop op Cyprus … en gevaarlijk.
absurde Bureaucraten kunnen regeltjes tot in het … handhaven.
absurdistische De gesubsidieerde film toonde een reeks … scènes vol burgerlijke types.
abuis De rechtbank liet de fietsendief per … vrij.
abusievelijk Het fotorolletje werd … vernietigd.
accent De actrice met de Amerikaanse tongval wilde haar … laten verdwijnen.

De premier wil het … leggen op acceptatie en participatie van zwarten.
accijns De sigarettensmokkelaars ontduiken de …
accommodatie Het gerenoveerde gebouw vormt een goede … voor het orkest.
accorderen De chef wilde de voorstellen van de vakbond niet …
accrediteren De industrie bemoeit zich met het … van artsencursussen.
accu Vakantie is bij uitstek geschikt om de … weer op te laden.
accuraat Het is onmogelijk in dit geval een … getal te noemen.
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accuratesse De ‘Wilhelm Tell-act’ van de kruisboogschieter vereiste grote …
ach en wee De EU en de VS roepen … en houden de Chinese textiel buiten hun

markt.
achilleshiel Charisma bleef de … van Al Gore.
acht Ook medici dienen de fatsoensnormen in … te nemen.
achteloos Rusland is … met het afval van kernonderzeeërs.
achter Er zat niks … het voortijdig vertrek van burgemeester Patijn.
achteraf … gezien was dat niet nodig geweest.
achterafzaaltjes De zwevende kiezer vind je niet in …
achterbaks Zij hekelt de stijl van haar partijgenoot en noemt hem …
achterban De … van Groen Links is redelijk gefortuneerd.
achterdeur De VROM-minister zal via de … de gifmiddelen gedogen.
achterdochtig Zieke illegalen zijn vaak … en willen niet naar een witte dokter.
achtereenvolgens In de tweede helft dienden … Huizingh en Radomski de aanvoerder te

seconderen.
achtergesteld De Antillianen voelen zich … en miskend.
achtergrond De toptalenten van het elftal Jong Oranje hadden een buitenlandse …

Het nieuws is door andere actualiteiten naar de … verdrongen.
Over de … van de meervoudige moord tast de politie nog in het duister.

achterhaald Dat document is … en zal de verdachte niet ontlasten.
achterhoedegevecht Milieuactivisten voeren een somber stemmend …
achterhoofd Je bent toch niet op je … gevallen, dat je zoiets zegt?
achterkamer Het debat over de Vreemdelingenwet is in de … voorgekookt.
achterklap In de politiek moet je immuun zijn voor roddel en …
achterliggende De aidscampagne had een duidelijke … boodschap.
achterlijk De arrogante kunstwereld houdt het zwarte publiek voor …
achterlopen Hackers hadden aangetoond dat banken … met het invoeren van 

internetdiensten.
achterover Verslaggevers zijn geen figuren die … leunen op de perstribune.
achteroverdrukken Zij werd beschuldigd van het … van ontwikkelingsgeld.
achteroverslaan Bij het graf van familieleden mogen Russen een glas wodka …
achterstallig Huurders weigeren huurverhoging wegens … onderhoud.
achterstand De minderheden hebben een grote economische …
achterstandspositie De gastarbeiders bevinden zich in een …
achterstandswijk Veel bijstandsmoeders zijn zwart en wonen in een …
achterste (benen) De buurt stond op zijn … benen toen ze hoorde dat er gesloopt zou 

worden.
achtertuin Van oudsher is Midden-Amerika de … van de VS.
achtervolgen Je vaders strafblad zal ook jou maatschappelijk blijven …
achterwege Een arrestatieverzoek van de politicus liet men …
acrobatiek Deze pijnlijke vergelijking dwingt de p.r.-man tot diplomatieke …
acte de présence Weinig politici kwamen op het debat; maar twee raadsleden gaven …
activeren Instellingen willen de verborgen werklozen in de WAO …
actualiseren Het … van deze publicatie is een pleister op de wonde.
actueel Een … onderwerp krijgt de meeste aandacht van de media.
ad rem In die film acteerde Michael Caine als een zware crimineel en erg …
adagium Het kabinet huldigt het … ‘ieder voor zich en de markt voor ons allen.’
addertje Zijn laatste woorden vormden een … onder het gras.
additioneel Niet-westerse culturen hebben slechts een … belang voor Europeanen.
adem Albanese kinderen mochten in Nederland op … komen.

In één … vergeleek de commentator alle zwarten met barbaren.

10 | WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S

A

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:39  Pagina 10



Acceptatie van euthanasie is een proces van de lange …
De oppositie houdt de … in na de verkiezingsuitslag.

adembenemend Het balkon biedt een … uitzicht over het glooiende landschap.
ademen Veiligheidsprogramma’s … de suggestie dat veel zaken worden 

aangepakt.
ademhalen De overlevenden van de vliegramp konden opgelucht …
adempauze Premier Kok vindt het verstandig een … in te lassen.
ademt Het Pokémonspel … een antichristelijk wereldbeeld.
adepten De trouwe … van Ayaan Hirsi ‘Ali’ Magan zijn lelijk in de war.
adequaat Onverzekerde patiënten worden vaak niet … behandeld.
aderlating Het vertrek van Chevènement was een forse … voor het Franse kabinet.
adhesie De betuigingen van … waren overweldigend.
ad-hocbeleid De oppositie verwijt de coalitie zinloos …
adjectief Er is een landelijke partij met het … ‘leefbaar’ in oprichting.
adolescent De taal van de … klonk als die van een onbegrepen jongeling.
adoptie Nederland onderschrijft alles wat met … van het kind te maken heeft.
adoratie Moeder was het stralende middelpunt van de … van haar kinderen.
adoreren Vredelievende christenen … de Poolse paus.
adres Bij de directeur zijn de stakers aan het verkeerde …

Het Tweede Kamerlid kreeg diverse beschuldigingen aan zijn …
advocaat De journalist speelde … van de duivel.
af Door het geweld is de Helderse Falgabuurt weer terug bij …

De Nederlandse onderzoeker legt het … tegen zijn buitenlandse collega.
Politieauto’s reden … en aan om de rust in de rijke buurt te herstellen.

afbakenen Arabische landen willen de digitale informatie aan de burger …
afbekken De zwartwerkers laten zich niet meer … door hun superieuren.
afbeulen Leraren moeten zich … om resultaten te boeken.
(van zich) afbijten Je moet als raadslid soms flink van je …
afblazen Ulstenaren voelen zich opgelucht na het … van de protestantse mars.
afbluffen De paardenkoper liet zich niet zo gemakkelijk …
afbraak … van zekerheden vormt de voedingsbodem voor de sociale onrust.
afbranden De brandweer kon het … van hotel Bussemaker in Exloo niet voorkomen.

Zakenvrouwen van het snelle geld kunnen snel …
afbreken Door het overlijden van Arron zal Lachmon zijn bezoek aan Nederland …

Critici zullen het nieuwe boek van Kourouma …
afbreuk Het fusilleren van haar ouders heeft geen … gedaan aan haar strijdlust.
afbrokkelen De status van de dominee is aan het …
afdanken De Russen willen veel oude kernonderzeeërs …

Er was geen kritiek op het … van Beatrix als beschermvrouw.
afdankertje De arme mensen waren al lang blij met dit luxe … in de aanbieding.
afdekken De korpsleiding wil voorkomen dat agenten elkaar gaan …
afdingen Toppers van het Bijlmer damtoernooi konden niet veel … op het 

eindresultaat.
In de Turkse supermarkt Elele kunnen klanten niet …

afdoen De commerciële mislukking van de Concorde zou niks … aan de Franse
droom.

afdoende De buitenlandse hulp aan Irak is lang niet …
afdragen De veroordeelde moet miljoenen aan de fiscus …
afdruipen Dit koelbloedige optreden deed de agressor …
afdrukken Het boulevardblad mocht de namen van pedofielen niet …
affaire Deze onbenullige … vormde de aanleiding tot een bloedige oorlog.
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affectie De buitenlandse pers begrijpt niet dat duizenden mensen … betonen
aan de dode Pinochet.

afficheren Hij mag zichzelf graag … als progressief.
affiliatie Een Groningse faculteit heeft een … met een ziekenhuis op Curaçao.
affiniteit Zij veinsde slechts … met sociaal zwakkeren.
affront De Israëlische ambassadeur verliet brommend België na een … over 

Sharon.
afgaan Er vielen enkele doden door het voortijdig … van een bom.

Gemeente Rotterdam kon blind … op de handtekening van die 
penningmeester.

afgang De … van Dutchbat in Srebrenica galmt nog na.
afgedaan De Tweede Kamer beschouwde de zaak van de witte illegalen als …
afgedankte Brinkman was de … troonopvolger van premier Lubbers.
afgeladen Bij de vergadering was de zaal … vol.
afgelasten De scheidsrechter wil de wedstrijd …
afgelegen In een … deel van Bolivia kwamen boeren in opstand.
afgelopen D66 vond dat het … moest zijn dat bijzondere scholen allochtonen 

weigeren.
afgemeten De advocaat van het ontplofte vuurwerkbedrijf reageert …
afgepeigerd De zanger was …, maar zijn publiek liet hem niet gaan.
afgestompt De gediplomeerde werklozen zaten … en gedeprimeerd thuis.
afgetakeld … Lissabon wordt opgekalefaterd voor de Expo.
afgeven Je moet niet zo … op asielzoekers.
afgewogen De ombudsman is een gedegen persoon met … meningen.
afgezaagd De advocaat vond dit maar een … verhaal.
afgezanten De Tweede Kamer stikt van de … van de belangenorganisaties.
afglijden De raadsleden zijn door hun contacten met de bourgeoisie aan het …
afgrendelen Het leger moest de tunnels … om een aanslag te voorkomen.

Liberalen willen Europa … voor vluchtelingen.
afgrijselijke Srebrenica betekende een … ramp voor de moslims.
afgrijzen Naast … en medelijden heeft dit schandaal vooral verbazing gewekt.
afgrond De ambulancezorg in Zeeland staat financieel aan de rand van de …
afgunst De kwetsbare voetbalclub Heerenveen kijkt met … naar de aankopen

van FC Utrecht.
afhaken Veel jongeren zullen … bij de actie tegen het zwerfvuil.
afhandig Een werknemer maakte de Postbank vijf miljoen euro …
afhankelijk De uitbreiding van de EU wilde hij … maken van een referendum.
afkalven Solidariteit met allochtonen is aan het …
afkappen De politie kon de rechts-extremistische vergadering …
afkeer … van nieuwe culturen is de oorzaak van racisme.
afkeren Jongeren willen zich van xtc …

Vrienden gingen zich van de klokkenluider …
afkerig De moderne burger is … van betutteling.
afketsen Hopelijk zal dit werkgelegenheidsplan niet … op onverschilligheid.
afkicken Enkele junks zullen onder narcose …

Na de nederlaag van 15 mei 2002 moest de PvdA … van de macht.
afkijken Anti-spiekdiensten in de VS namen maatregelen tegen het … van 

studenten.
afknappen We zien jongeren in de bouw snel …

Studentes kunnen … op geitenwollensokkentypes.
afknijpen Bedienend personeel laat zich aan alle kanten …
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afkoeling De Centrale Bank verhoogde de rente omdat de sterk groeiende 
economie behoefte heeft aan …

afkoersen De bonden zullen met de NS op een akkoord …
afkoopsommen De torenhoge … bij contractbreuk van voetballers zijn verleden tijd.
afkopen Oud-kanselier Kohl kon zijn vervolging voor ruim drie ton …
afkraken Juristen zullen het rapport …
afladen In het Westen kunnen ouders hun kinderen met cadeaus …
aflatende De niet … stroom klachten over de IND zal blijven aanhouden.
aflebberen Halfnaakt lopende vrouwen wilden zich niet publiekelijk laten …
afleggen Amerika moest het … tegen de Vietcong.

De studenten moesten verantwoording … voor hun acties.
De moordenaar van Fortuyn wilde geen verklaring …

afleiden Uit die tekst kan je … dat hij een jihadstrijder is.
afleidingsmanoeuvre De actie van de politie was een … om meer begrip en geld te krijgen.
aflevering De vierde … in de serie in die krant over de economie ging over 

makelaars.
aflezen Na dat doelpunt kon je de opluchting van de gezichten van de 

Ajacieden …
aflikken Een schrijver van politieke thrillers zou in Suriname zijn vingers …
afloop De familie had een hard hoofd in de goede … van de heupoperatie van

oma.
aflossen Door de economische vooruitgang kunnen de burgers hun schulden …
afmaken Hij wilde zich er te gemakkelijk van …

De dierenarts moest het zieke dier …
afmatten Zulke lange en vermoeiende onderhandelingen kunnen je flink …
afmeren China stemt er in toe dat Amerikaanse marineschepen in Hongkong …
afpersen De ontvoerder wilde Frank Sinatra …
afpikken Installateurs vinden dat stroombedrijven hun klanten …
afpingelen De bijstandsmoeder leerde … op voedingsmiddelen.
afpoeiering De journalist kreeg een … doordat hij te lang bleef doorvragen.
afraffelen Actrice Maryam Hassouni wilde na haar Emmy Award haar studie rechten

niet …
afranselen Hij wilde zijn belager …
afrekenen Amerika moest wel met zijn voormalige bondgenoot Noriega …
afrekening De schietpartij in Oss zou een … kunnen zijn.
afremmen Je moet haar in haar ambitie een beetje …
africhten Pim Fortuyn liet zich niet als een hond …
afroepen Zo zul je een tegenactie over jezelf …
afromen De minister wil de exorbitante winsten …
afronden Beide partijen omhelsden elkaar na het … van de besprekingen.
afschepen Je mag me niet met goedkope smoesjes …
afschermen De premier wil de koningin … tegen de media.

Met anonimiseren kunnen journalisten hun bronnen …
afschieten Politici zullen het voorstel van de SER-commissie …
afschilderen Ze zullen hem … als een ongeschikt schoolleider.
afschrijven O.J. Simpson wilde zijn misdaad nog wel eens van zich …
afschrikken Asielzoekers laten zich door een visumplicht niet …
afschrikwekkend Voor joden en moslims zijn de ideeën van de meeste Kamerleden …
afschudden De overvallers konden hun achtervolgers eenvoudig …

Politieke leiders moeten hun hang naar conflictvermijding van zich …
President Iliescu genoot faam door het … van zijn communistische veren.
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afschuimen Brusselse migranten konden de straten … op zoek naar hooligans.
afschuiven Europa moet het vleesprobleem niet op Afrika …
afschuw In de gehele wereld is met … en woede gereageerd op de executie.
afschuwelijk De schiet- en steekpartij in de Staringstraat was …
afserveren Demotie door bedrijven moet meer zijn dan het … van ouderen.
afslaan De aangevallen directeur van het Stedelijk Museum kon goed van zich …
afslanken Ook de publieke omroepen moeten … om te kunnen concurreren.

De kinderarts vindt het moeilijk om zijn dikke patiënten te laten …
afslanking Pronk zet zich in voor … van het logge VN-apparaat.
afsnijden De overstromingen in India zullen miljoenen mensen … van de 

buitenwereld.
afsnoepen De nationalistische partij wilde stemmen … van de socialisten.
afspelen In Enschede was zich een drama aan het …
afspiegeling Politie en leger vormen geen getrouwe … van de maatschappij.
afstand Nederland neemt geen … van de uitspraken van zijn ambassadeur.
afstandelijke Einstein bleef een … relatie houden met zijn zoon professor Hans Albert.
afsteken De verschraalde collectieve sector zal schril … tegen de private rijkdom.

In Enschede hadden mensen gedemonstreerd tegen het … van vuurwerk.
afstemmen De verdachten van de ramp konden hun verhaal goed …

Veel kijkers willen niet meer op CNN …
afstemming Door beter te communiceren kom je tot een goede … van het beleid.
afstevenen De socialistische partij zal … op een overwinning.
afstoten De EU wil een aantal taken …
afstraffen Sri Lanka wil de Tamil Tijgers met nieuwe wapens …
afstralen De slavennazaten wilden de heldendaden van hun voorouders op zich

laten …
afstruinen De geheime dienst zou het gebied grondig … op sporen.
aftakelen Hij had het … van de scheepswerven voor zijn ogen zien gebeuren.
aftakeling Enkele koeien waren ten prooi aan een niet te stoppen proces van …
aftandse Etnische ondernemers hebben marginale zaakjes in … bedrijfsruimten.
aftappen Het … van een telefoon is een koud kunstje.

Het illegaal … van olie uit pijpleidingen kostte veel Nigerianen het leven.
aftasten Minister Herfkens wilde haar Surinaamse collega’s …
aftekenen In de Kamer zou zich al snel een meerderheid voor dit voorstel …
aftocht De minister blaast de … na geblaf over voetbalrechten.
aftrap Bisschop Muskens gaf de … in de discussie over de gezondheid van de

paus.
aftreden Vanwege de lage koers zal de top van dat concern …
aftrek De kleurrijke hoofddeksels vonden gretig …

Per 1 januari 2001 beperkte de overheid de … van lijfrentepremies.
aftrekken De prostituee mocht de borst vergrotende operatie … van de belasting.
aftrekposten Nederlanders hebben grote belangstelling voor fiscale …
aftreksel Het regeerakkoord was een slap … van de LPF-regiobesturen.
aftroeven De coalitiepartijen lieten zich door de oppositie …
aftroggelen De oplichters konden klanten bedragen van meer dan een ton …
aftuigen Vijf neonazi’s konden in alle rust de asielzoeker uit Niger …
afvaardigen Voor de Olympische Spelen van 1956 wilde Nederland zijn sporters niet …
afvallen Hij wilde zijn minister niet … tijdens het debat.

Met minder eten en meer bewegen kon de te dikke diabeet enkele kilo’s …
afvallige Een Egyptische rechtbank bestempelde de liberale moslim tot …
afvinken Op voeden is geen kwestie van …
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afvlakken Het … van de economische groei remt het integratieproces af.
afvloeien De WAO-uitkering werd gebruikt om ongeschoolde arbeiders te laten …
afvloeiingsregeling Het bestuur en de ex-directeur zijn het eens geworden over een …
afvoerputje Het slechte milieubeleid laat Nederland het … van Europa worden.
afvuren Het CDA zal op de minister vragen … over de vrouwenbesnijdenis.
afwegen Ik zal mijn woorden zorgvuldig …
afweging Medici maken bij de behandeling van illegale patiënten niet dezelfde …
afwenden Het kabinet moet zich … van de vader van Máxima.

Wind en stromingen konden een olieramp op de Galapagos-eilanden …
afwentelen Het lerarentekort mag men niet op de scholieren …
afweren Getergd zou de minister het vragenvuur …
afwerken Door het … van een strak programma behaalde hij goede resultaten.
afwerkplek Bij de Van Brienenoordbrug hebben prostituees een illegale …
afweten De redactie van het journaal liet het … bij de berichtgeving over de ramp

in Enschede.
afwijzen Politici moeten antisemitisme en racisme te allen tijde openlijk …
afwikkelen Hij wilde zijn zaakjes netjes …
afwimpelen De rechter zal dit verzoek om meer bedenktijd …
afzakken Door gebrek aan toezicht kon die wijk … tot een stadswoestijn.
afzeggen De toneelsector is nog altijd dol op …
afzetten Gemeenten laten zich door frauderende aannemers …

De politie kon de Millinxbuurt moeilijk …
De VS kan op grote schaal wapens in Oeganda …
De politie zal vijf Romafamilies op een parkeerplaats …
Huisartsen kunnen zich … tegen medisch specialisten.
Filipijnse afgevaardigden willen de corrupte president Estrada …
Je moet zulke negatieve gevoelens van je …

afzetting De … van de politie bij de brand was snel voltooid.
afzeulen Op een zonnige dag kunnen mensen wat … op het strand.
afzienbare China wil binnen … tijd kernraketten lanceren.
afzijdig De politie is … gebleven bij de landbezetting in Zimbabwe.
afzonderen De ouderen mag men van het maatschappelijk leven niet …
afzonderlijke De notarissen splitsten veel complexen op in … appartementen.
afzwaaien De overheid liet onderzoeken waarom veel allochtone agenten …
afzwakken Het … van de economische groei raakt de positie van allochtonen hard.

Door het … van zijn uitspraken ontliep de rechts-extremist zijn straf.
afzweren Nederland moet het gebruik van landmijnen snel …
agenda De kwestie van de vrouwenbesnijdenis staat weer op de politieke …

Volgens Yesilgöz voeren migrantenorganisaties een dubbele …
ageren De militairen … tegen verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
agglomeratie Het GVB kon meedingen naar de exploitatie van nieuw vervoer in de …
agitatie De EUMC-directrice werd beticht van politieke … tegen Oostenrijk.
agrarische Veel medewerkers van de zorgboerderij hebben een … achtergrond.
aimabel De politicus leek een uiterst … en charmant persoon.
airco De wind is de … in de treinen van de armen.
akkefietje Een … over een treinkaartje werd de conducteur noodlottig.
akker De moegestreden leraar liet Gods water over Gods … lopen.
akkoordje Justitie wil het op een … gooien met een criminele informant.
akoestiek De inrichting van het gebouw is gewijzigd om de … te verbeteren.
al met al In 2000 kochten ontwikkelingslanden … voor 25 miljard dollar aan 

wapens.
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alarm Sjamaar sloeg … omdat zijn allochtone leerlingen slecht presteerden.
Het verdachte pakketje in de trein bleek loos … te zijn.

alarmbel Er ging een … rinkelen toen het doodzieke Kamerlid weer kon lopen.
In de achterstandswijken is te laat aan de … getrokken.

alarmeren De ambtenaren … hun minister na de negatieve berichten in de media.
alarmerend De excessen binnen het Duitse politiekorps noemde hij …
alarmklok De … wordt ditmaal door de media geluid.
alert We moeten … zijn op de sluimerende negatieve gevoelens bij onszelf.
alertheid De … op racistisch geweld neemt opvallend af.
alias Paul Wilking, … Pistolen Paul, had geld gezet op het hoofd van de 

dierenbeul.
alibi Het incident vormde een … om toe te slaan.
alimentatie De gescheiden vrouw dreigde haar … te verliezen.
alledaags Het verbaal geweld is in Italië een … verschijnsel.
alleenrecht Internet laat media hun … op het onthullen van schandalen verliezen.
alleenstaanden Het aantal … zal nog flink toenemen.
allegaartje Deze partij wordt als een … van hardleerse bejaarden afgeschilderd.
alleman Jan en … stappen naar de rechter voor compensatie van leed.
allemansvriend Het CDA is niet langer een …
allengs Iran houdt … minder star vast aan zijn revolutionaire idealen.
allerhande De kunstenaar tekende op … papier dat hij in zijn buurt vond.
allerijl Zonder morren paste men zich aan, aan de in … gevonden vervanger.
allerminst Met een … opwindende rede aanvaardde Al Gore zijn nominatie.
alles op alles Peking zet … voor de Olympische Spelen van 2008.
alles bij elkaar De spijbelaars logen ….
allesbehalve Buthelezi was … een geestverwant van Mandela.
allesomvattende Vrouwen zoeken het … in een relatie met een man.
alleszeggende De … beelden van de ramp zijn schokkend.
alliantie De regering wil een … van burgers tegen haat en geweld oproepen.
allochtonen De weerstand tegen … kent vele vindingrijke verklaringen.
allooi Optiewinsten van twijfelachtig … brengen het bedrijfsleven in opspraak.
allure Volgens deskundigen moet Almere meer stedelijke … krijgen.
almacht In de patiënt-arts relatie is geen plaats voor …
alom De manager van de Summer Campus had … steun van zijn medestudenten.
alomvattend De westelijke cultuur is bezig zich in een … nieuw geheel voort te zetten.
aloude De Rabobank worstelt met haar … identiteit.
alter ego Schrijver Said El Haji vond zijn … in Sjaitan.
alternatief Er is geen … voor de huidige leiding van Suriname.
altruïsme De eis wordt gesteld dat bloeddonoren uit … moeten handelen.
amateurisme Het Nederlandse abortusschip strandde op …
amateurtjes De … van die partij vonden dat de democratie vernieuwing behoefde.
ambachtelijke Linkse actievoerders werkten samen in … bedrijven.
ambiance De … van het hotel-restaurant is huiselijk en in stijl.
ambiëren De ex-gouverneur van Massachusetts zou het presidentschap …
ambities Veel politici hebben prachtige …, maar geen achterban.
ambitieus Het kabinet vindt de groeiplannen van TNO wel wat …
ambivalente De partijgenoten hebben … gevoelens over hun politiek leider.
ambtelijk Politici hebben nauwelijks inzicht in het reilen en zeilen van het … 

apparaat.
amechtig De vossen aten zo veel pens, dat zij … in hun holen zaten.
(ja en) amen Kohl wilde domweg dat de commissie ja en … zou zeggen.
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amendement De minister wilde best een … indienen ten bate van de lokale omroepen.
amenderen Abstracte essays laten zich moeilijk … op partijcongressen.
amicale Op het kantoor heerste er een vrolijke, … sfeer.
amice-brief In een … had burgemeester Wallage zich beklaagd over het VVD-Kamerlid.
amok De familie van de gewonde vrouw maakte …
amoureuze Het bubbelbad is een favoriete plek voor … avonturen en seks.
amper Beatrix’ woorden werden in Japan … begrepen.
amusant Pin-up Anna Nicole Smith had een gruwelijk … leven.
anagram Lucas is een … van Claus, de overleden prins-gemaal.
analfabeten … begrijpen de kaartjesautomaat van de NS niet.
analoog De wapenhandel is … aan de cocaïnehandel.
analyse Mensen zijn soms jaren bij de psycholoog in … en het helpt geen bal.
anarchie In Suriname dreigde de volledige …
anchor In 2013 werd Annechien de nieuwe … voor het 8-uurjournaal.
anchorman De in Irak verwonde verslaggever was voor de televisie een 

betrouwbare …
anders In de 19e eeuw was het onder katholieken niet … dan nu onder moslims.
andersdenkenden In China worden … vervolgd.
anekdote De … over gastarbeiders kwam zeer beledigend over.
angel De persconferentie vooraf haalde de … uit de hoorzitting.
anglicismen In de Nederlandse taal vormen … een voortdurende bron van opwinding.
angst De rechterlijke uitspraak werd met … en beven tegemoet gezien.
angstaanjagend Het aantal Hiv-infecties neemt … snel toe in Afrika.
angsthazenpolitiek In Nederland heerst een … met bijbehorende saaie debatten.
animale De drie eeuwen oude wijn had een … geur van rotte eieren.
animo Er is weinig … voor partnerregistratie van homo’s.
animositeit Er was een toenemende … tussen de ambassadeurs van de VS en 

Indonesië.
Hun … dateert van 1986.

annex Een puissant rijke zakenman … kunstverzamelaar schonk Parijs een 
museum.

annonce Musea kunnen amper een … in de krant betalen.
annonceren Jaarlijks … concerns nieuwe marketingcampagnes.
annuleren Het … van de overeenkomst was vooral een politieke daad.
anomalieën De schrijver zocht naar de continuïteit in de verzameling …
anoniem De overheid was verworden tot een … monster.
anonimiteit Het bezoeken van een bordeel vindt in … plaats.
antecedenten Van de allochtone sollicitanten kon de BVD de … niet natrekken.

De niet aangenomen manager was niet vrij van criminele …
antenne Door zijn vertrek naar Brussel zijn de liberalen hun politieke … kwijt.
anticiperen Het … op de forse groei van het aantal treinpassagiers was onvoldoende.
antichrist Anderen zien in de datum 06 – 06 – 06 het symbool van de …
anticlimax De rechtszaak tegen de nationalist dreigt in een … te eindigen.
antieke Jan Pijlman had zijn … scheepswerf aan de Zoutkeetsgracht.
antisemiet Niemand wordt als … of rechts-radicaal geboren.
antisemitische De drie daders waren eerder wegens … overtredingen veroordeeld.
apartheid Moeders op het werk lijden onder de …
apegapen De opschepperige bokser lag binnen twee tellen op …
apelazarus De schrijver werkte zich het … om het boek af te krijgen.
apetrots De krottenbewoners van Soweto waren … op hun leiders.
apezuur In Europa werken we ons het …
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aplomb Het met … gelanceerde banenplan voor allochtonen dreigde te mislukken.
apocalyptisch Bij de brand in de Russische tv-toren was de stemming van het publiek …
apologeten De … van de diversiteit zijn vaak niet oprecht geïnteresseerd.
apostel Milton Friedman was een spraakmakende … van de vrije markt.
apotheose De persoonsverheerlijking van Mahatma Gandhi leek zijn … te krijgen.
appel De Ghanezen beten door de zure … heen en startten als schoonmakers.

In het Bijlmerpark willen artiesten voor een … en een ei optreden.
Voor de gestrafte scholier was bij thuiskomst de … zuur.

appèl Kolonisten zijn ongevoelig voor het … van de Israëlische premier.
appelleren De imams … aan het verantwoordelijkheidsbesef van de gelovigen.
appels Door hen over één kam te scheren vergelijkt men … met peren.
appeltje Ajax en Feyenoord hebben nog een … met elkaar te schillen.

Bijstandsmoeders kunnen alleen dromen van een … voor de dorst.
appendix Gretta Duisenberg is niet de … van haar man.
appetijtelijke Zijn ongewassen haar bood een weinig … aanblik.
applaus De zelfmoordaanslag in Israël kan niet op … van de wereld rekenen.
appreciatie De lyrische … van de schoonheid van het leven is belangrijk.
appreciëren Veel leraren kunnen zulke shockerende T-shirts niet …
arbitrage De premier zinspeelde op … in de zorg om zo uit de impasse te komen.
arbitrair De beslissing van de rechtbank was … en dus aanvechtbaar.
archaïsche Patiënten willen zich niet meer conformeren aan … meester-knecht 

verhoudingen.
archetype Idi Amin van Oeganda was het … van de wrede Afrikaanse dictator.
architect Verwoerd was de … van de apartheid.
architectonisch In … opzicht naderde het gebouw het absolute nulpunt.
architectuur Met glas in de … worden al snel de grenzen van de mogelijkheden 

bereikt.
arena Als de Javaanse volkswoede oplaait, verandert Glodok in een bloedige …
argeloos … liep hij op de bloeddorstige moordenaar af.
argusogen De bevolking volgt de ontwikkeling in de zwarte wijken met …
argwaan De minister was met een gezonde dosis … uitgerust.
aristocratische De … revolutionair Walther Rathenau werd koelbloedig vermoord.
arm De lange … van de VS hield in Parijs een missie naar Irak aan de grond.

Hij nam een p.r.-man in de … om zijn reputatie op te vijzelen.
De rechter dreigde de sterke … in te roepen voor de vloekende 
verdachte.

armen De regering wil niet met de … over elkaar blijven zitten afwachten.
Het staatshoofd ontving de journalisten met open …
Pas veel later konden we haar weer in onze … sluiten.
Na de wedstrijd haakten de spelers de … in elkaar.
De inbreker liep in de … van de politie

armetierig Een overigens … gezelschap zorgde voor wat leven in de brouwerij.
armlastig Haïti blijft een … eiland.
armoedegrens Dertig miljoen Amerikanen leven onder de …
armoedzaaiers Idi Amin heerste wreed over zijn volk van …

Op Curaçao neemt het leger … aanzienlijk toe.
armpje De gokkers wilden met … drukken hun spierkracht tonen.
armslag De nieuwe wet geeft justitie meer … bij het kaalplukken van een boef.
armzalig De verpleegsters worden afgescheept met een … salaris.
arrangementen Die partij heeft belang bij de bestaande … om nog veel te willen 

vernieuwen.
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arrangeren Traditionele Sikhs … nog steeds de partner voor hun dochter.
arren moede De ziekenhuizen besloten in … zieke illegalen te weigeren.
arriveren Vandaag … onze gasten op Schiphol.
arrogant De tipgever werd … afgepoeierd.

Hij trok een … gezicht.
arrogantie De … van de machtige landen verprutste de vredeskansen.
arsenaal Beide partijen legden een … van wapentuig aan.
artistieke De dichteres haalde haar … kracht uit haar psychische worsteling.
as Ook de woonwijk werd door het leger in de … gelegd.

Iran, Hezbollah en Hamas vormen een nieuwe … van het kwaad.
ascetisch De Dalai Lama leidt een … leven.
asiel Europa verleent … aan politieke vluchtelingen.
asielzoeker Keizer Wilhelm de tweede was misschien de eerste … in Nederland.
asociaal De Amsterdamse politie vond het gedrag van fietsers …
aso’s In Amsterdam komt er een wooncomplex voor … die elders voor overlast

zorgen.
aspect Wederzijdse tolerantie is een waardevol … van hun leven.
aspiranten De Rotterdamse politie lonkt naar potentiële …
aspiraties De politieke … van de legerleider waren uit noodzaak geboren.
assertief Je moet je … opstellen tijdens je sollicitatie.
assistentie De VS wilden bij de berging van de Koersk … verlenen.
assisteren De treinsurveillanten zullen ook … bij het sluiten van de deuren.
associaties Een schrijver die drugs gebruikt, wekt … op met wartaal.
associëren Zij … zich met de verworpenen der aarde.
assortiment Verkade had niet alle chocoladeletters in zijn …
astronomisch De manager verdiende een … salaris.
atletische Surinaamse voetballers koppelen technische aan … vaardigheden.
attaqueren De journalisten … de neonazi’s op hun uitlatingen.
attent Hij was zo … om ieder jaar op hun huwelijksdag een bloemetje mee te

nemen.
attitude Doordat hij zijn roots niet verloochende, behield hij een positieve …
attractie De Bijlmer heeft er een nieuwe … bij.
attractief De trainer was er niet in geslaagd een … spelend elftal te formeren.
attributen In de slaapkamer van de inbreker vond de politie veel onverwachte …
audiëntie De paus woont wekelijks de … bij op het Sint Pietersplein.
auditie Veel kandidaat-cheerleaders voor Amsterdam Admirals verschenen 

voor een …
augiasstal Zuid-Korea reinigt zijn … en pakt de corruptie aan.
aura Het Rode Blok heeft het … gekregen van een vrijheidsbeweging.
aureool Zijn … van ondernemingslust maakte hem populair bij werkgevers.
auspiciën Het hervormingsprogramma wordt uitgevoerd onder … van het IMF.
authenticiteit Hij verifieerde de … van de foto’s.
authentiek Klanten willen steeds vaker een … gerecht voorgeschoteld krijgen.
autobiografie Voor de meeste vragen rond Lubbers is het wachten op zijn …
autocratisch Het … staatshoofd van Cuba heeft een baan voor het leven.
autonomie De … van de docent werd ter discussie gesteld door mondige ouders.
autopsie Op basis van … zal de arts de doodsoorzaak trachten te achterhalen.
autorisatie Journalisten bieden niet alle artikelen ter … aan de geïnterviewden aan.
autoriseren De computerinbrekers konden zich voor de bankopdrachten niet …
autoritair De politie op het Mercatorplein stelde zich opvallend … op.
avances De VS maken … in de richting van het democratisch gekozen regime.
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avant-garde Weverij De Ploeg produceert dure gordijnen voor de …
avant la lettre Admiraal Tromp was een verandermanager …
averechts Gevangenisstraf voor minderjarigen kan ook … uitpakken.
averij De regering liep behoorlijke … op na de motie van wantrouwen.
aversie Ik heb een mateloze … tegen machtsmisbruik.
avontuur Het Concorde-project was een industrieel …
ayatollah Claude Trichet bij de Europese Centrale Bank is de … van de sterke munt.
azen De aandeelhouders van Sport 7 … weer op voetbalrechten.
azijnpissers De boze burgemeester van Almere bestempelde de raadsleden als …
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B
baan De voorgenomen samenwerking tussen de partijen is van de …

Het plan Simons is voorlopig op de lange … geschoven.
Smokkelaars beloven werklozen een … in de stad.
Het is onbegrijpelijk dat de overheid de commissie Tabaksblat vrij …
geeft.

baanbrekend De ontwikkelingswerker heeft in de jungle van Afrika … werk verricht.
baar De drugsbaron werd aangehouden met een miljoen dollar … geld.
baas De wielrenners spurten vijftig kilometer per uur om het peloton de … 

te blijven.
baat Pakistan en India hebben beide … bij een vredesverdrag over Kasjmir.

De woordvoerder nam de gelegenheid te … om lekker op te scheppen.
babbel De arrogante politicus Fortuyn had een vlotte …
babbelen Golan-buren willen … zonder megafoon.
babbeltruc Met een … wist de oplichter bejaarden geld afhandig te maken.
babe De Antilliaanse vindt dat ze in de filmwereld een … is.
babyboom In 1999 heeft de welvaart tot een … geleid.
babyface Mannen met een … hebben een bredere kin, bredere mond en lichte

wenkbrauwen.
babyuitzet Verkopers van babyartikelen vragen 3000 euro voor een goedkope …
babyzitje De term … wordt zelden gebruikt, aanstaande ouders horen dat ze een

Maxi-Cosi moeten gebruiken.
backpacken Studenten besluiten met goedkope rugzakken door Afrika te gaan …
baden De vriendjes van de Syrische president … in luxe.
badend De politie vond de neergestoken man … in het bloed.
badinerende Zijn … praat over zwarte scholen schoot mij in het verkeerde keelgat.
badwater Het is voor de raad zaak om niet het kind met het … weg te gooien.
bagage De dokter had niet de … om een goede manager van zijn afdeling te zijn.
bagatelliseren Nederlandse toeristen in Azië … de armoede in hun eigen land.
bagger Oud-rechter Wicher Wedzinga vindt dat negen van de tien advocaten …

zijn omdat ze niet deugen.
bak De schrik van Hongkong draait eindelijk de … in.

Zelfs geschoolde allochtonen komen niet aan de …
Dankzij een mix van sport en vermaak was het een volle … op de 
tribunes.
Kennen jullie die … van die twee Belgen?
Cubanen verkopen oldtimers, maar in Amsterdam raak je zo’n … niet
kwijt.

bakbeest De maffiabaas reed in een … van een Mercedes uit de S-klasse.
baken Ook achter de tralies bleef Mandela een … in zee.

De Russische Joeri Levada was een … van betrouwbaarheid in een land
van leugens

bakens Palestijnse politici zijn bereid de … te verzetten.
bakermat Eindhoven is de … van Philips’ Gloeilampenfabrieken N.V.
bakkeleien De VN en Rwanda … over het mandaat van de blauwhelmen.
bakken President Poetin kreeg … kritiek over zich heen.

Het oplossen van de armoedeval kost … met geld.
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Derdewereldluchtvaartmaatschappijen gebruiken veel oude …
PSV en Ajax … er weinig van (voetbal).
Volgens De Bilt zal de regen met … uit de lucht vallen.

baksteen Chirac laat zijn opvolger in Parijs vallen als een …
De allochtoon zakte als een … voor de applicatietoets.

bakzeil (halen) De Arubaanse regering moest … halen en kreeg geen extra hulp.
bal De scholieren hebben er geen … van begrepen.

De beurscommissaris speelt de … terug naar de overheid.
Het interesseerde Fujimori geen … wat het Westen van hem dacht.
Aan die loze beloften heeft het Antilliaanse volk geen …
Voor de cabaretier is na de gunstige recensie de … echt gaan rollen.
De speler werd verweten dat hij geen … deed in de wedstrijd.
Na het uitlekken van het reorganisatieplan was het … op het bedrijf.
Corus Nederland had geen … te vertellen bij de overname door Tata
Steel.
Wie kaatst moet de … verwachten is een oudhollandse gezegde.

balanceren Brillen … op de punten van de neuzen van studenten.
Hypocrieten en verraders … op het randje van het toelaatbare.

balans Na de nacht van Wiegel maakte de fractieleider de … op.
baldadig Hij reageerde … op Pauls constatering over de dreigende tweedeling.
balen De minister heeft een beetje de … van haar afvallige fractiegenoot.

Veel jongeren willen liever werken dan … in de klas.
balie In de apotheek liggen eenvoudige medicijnen niet meer achter de …
balk Met onvoorstelbare achteloosheid gooit de overheid geld over de …
Balkenendenorm Het salaris van de topambtenaar werd verlaagd tot de …
ballade Een … over de Boerenoorlog is een hit geworden en verdeelt 

Zuid-Afrika.
ballast De bondscoach zoekt een stuurman die 55 kilo moet wegen, om zo min

mogelijk … mee te nemen.
Na de val van de Berlijnse muur is de ideologische … overboord gegooid.

ballen Easyjet heeft de KLM ‘bij de … ’
Boze erfpachters … de vuist richting politiek.
Volgens mij heb je de … verstand van zeilen.

balletje Zij spelen elkaar wel degelijk het … toe.
De burgemeester gooide een … op over de uitgewezen familie Gümüs.

ballingen De Iraanse zangeres Googoosh bracht duizenden … in vervoering.
ballingschap De Molukse regering in … krijgt geen hulp van een VN-macht.
ballon De dokter prikte de … door toen de patiënt luchtig deed over xtc.
balorig Een mens zou er … van worden.
balorige Een … prins Bernhard trok de zwembroek van zijn adjudant omlaag.
balorigheid In een vlaag van … deed de sollicitant zich jonger voor.
balsem De gekozen Ban Ki Moon als VN-chef is … voor de gepijnigde ziel van

Korea
balvirtuoos De Braziliaanse … ontroerde de liefhebbers in het uitverkochte stadion.
bam Op het Surinaamse feest danste men tot …
ban Al dagenlang verkeert Las Vegas in de … van het evenement.

Vanuit zijn graf doet Papandreou zijn schoonzoon in de …
Het Vaticaan heeft Milingo, de linkse zwarte aartsbisschop van Lusaka,
in de … gedaan.

banaal De popsongs van Stephin Merritt zijn prettig …
banale Politiek is ook in Portugal een … bezigheid.
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banaliteit De … van de spreker maakte geen indruk op zijn gehoor.
Het Franse Front National vindt dat het racisme een … is.

bancaire Een moderne vorm van verbanning is … uitsluiting.
band Tijdens de voorverkiezingen gooien de politici aan de lopende … met

modder.
Armani kon op extravagante wijze uit de … springen.

banden De minister wil de jacht op bepaalde diersoorten aan … leggen.
Jan wordt beticht van ongeoorloofde manipulaties en … met de maffia.

banen Overvallers … zich schietend een weg door Amsterdam.
De terugtredende overheid probeerde het proces in goede … te leiden.

bang Ik was … dat je de ontmoeting als pijnlijk zou ervaren.
bangelijk Barend en Van Dorp hebben … gereageerd op de fysieke intimidatie.
banjeren De ex-bankier liep met laarzen langs zijn wijnranken te …
bank Door de … genomen zal geen bakker gratis brood verstrekken.
bankieren De seksbranche kan nu ook bij de ING …
bankroet Het basisonderwijs verkeert op de rand van het …
banlieue Het leven in de beruchte Franse … is erger dan in een getto.
bannen De gemeente Barneveld wil prostitutie …

New York heeft een resolutie aangenomen om het woord nigger te …
banvloek De … van de overheid op amusement is heilloos.
bar De omgangsvormen van medici zijn … en boos.

De acties van de moeders hebben … weinig resultaat opgeleverd.
De evacués arriveerden na een … avontuur op een stampvolle boot.

barbaars Amerika is in de greep van … geweld.
barbarij Het vernielen van de historische brug is een daad van …
baren De Bijlmerberg zou slechts een muis …

De liberalen … weinig opzien met hun werkgelegenheidsplan.
De loslippige commissarissen … de politieke partijen zorgen.

Bargoens Piek is … voor gulden.
barmhartigheid Mensen die blind zijn van … geven miljarden aan goede doelen.
barok Mode bestaat uit dromen van minimalisme tot extravagante …
barokke De auteur was heel tevreden met zijn tot dusver verschenen … proza.
barometer De koers van het kabinet is als een … voor de ondernemers.
barrage Dat boek is een 400 pagina’s durende … van overladen zinnen.
barre Voor het CDA waren het … tijden na de slechte verkiezingsresultaten in

1994.
barrels De wereld kijkt toe hoe het bestand in Palestina aan … gaat.
barricaden Keniase geestelijken beklimmen de … tegen Arap Moi.
barricaderen Voor de orkaan Debby was het … van ramen en deuren voldoende.
barrière De overheid werpt een … op tegen het verstrekken van informatie.

Glas is een transparante … die een gebouw van daglicht voorziet.
barst De discussie over aftrekbaarheid van de hypotheekrente … weer los.

De particuliere hulp aan arme landen … uit zijn voegen.
De solidariteit tussen gezonden en zieken vertoont een flinke …
Bij het zien van het massagraf … de koningin in tranen uit.
Het interesseert de drugdealer geen … dat hij de jeugd vergiftigt.

barsten Door de spanning tussen wit en zwart in Tilburg stond de bom op …
Het ambassadepersoneel liet de Cambodjaanse betogers …
Rijke scholieren … van het talent.

barsten De schrijver loog zich te … in dat boek.
barstensvol De bodem zit … resistente bacteriën.
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baseren Hij vraagt zich af waarop de autoriteiten hun conclusie …
bashen Boze patiënten kunnen op internet hun dokter … .
basis Ludwig Bölkow stond aan de … van de Europese Airbus.
basta Nog één vraag staat de partijvoorzitter toe en dan is het …
bastion De oppositie slaat een bres in het paarse …
baten De hulp aan de drenkeling mocht helaas niet meer …
beamen Dat meisjes netter zouden zijn dan jongens kan ik niet …
beboeten De arbeidsinspectie wil bedrijven met stressvolle omstandigheden …
bebording Het bedrijf liet steken vallen bij de … door wegwerkers.
bebouwing De historische … van Amsterdam is in goede staat.
becijferen Onderzoekers … dat er in Nederland meer dan 100.000 illegalen 

verblijven.
becommentariëren Maartje blijft het koningshuis volgen en …
bed Misdaad is voor het Vaticaan een ver-van-mijn- … show.

De verdachten werden door de politie van hun … gelicht.
bedaagde De Eerste Kamer heeft het imago van … heren in driedelige pakken.
bedaard Een huisarts dient zich … te gedragen, maar ook hij is maar een mens.
bedaardheid Britse politici roepen op tot … na rassenrellen in Oldham.
bedacht De moeder was … op dergelijke symptomen bij haar kind.
bedachtzaamheid Van een hoogleraar in de seksuologie mag je enige … verwachten.
bedaren Door overleg werden de verhitte gemoederen tot … gebracht.
bedeelde De minder … landen kunnen geen vuist maken.
bedeesd Door hun onzekerheid stellen veel allochtonen zich te … op.
bedekte termen De premier sprak in … zijn irritatie uit.
bedelen Nederlandse scholen … het slavernijverleden heel karig.
bedelnap Afrika moet geen … blijven.
bedelstaf Zijn zwalkende beleid heeft het volk aan de … gebracht.

Het Russische leger vervalt tot de …
bedelven Bedrijven … enkele reguliere scholen met brochures.
bedenken Je vrouw is ziek en dan te … dat je weer zult moeten vluchten.
bedenkingen Justitie had haar … over de werkwijze van de kwakzalver.
bedenksels Het Vlaamse Blok verkondigde verwrongen …
bederven De Peruaanse president laat zijn feest niet …
bedienen De ministers zullen de politiechefs op hun wenken …

Die louche bv’s … zich ook van andere handelsnamen.
beding Maffiose toestanden moeten we hier onder geen … krijgen.
bedingen De liberalen … veel concessies in de nieuwe vreemdelingenwet.
bedisselen Coalitiepartijen … in het achterkamertje het wetsvoorstel inzake 

euthanasie.
bedoeling Het ligt in mijn … om hier als kolonist mijzelf beter te ontplooien.
bedoening Winkelen in Kraaiennest is een unheimische …
bedompte Kinderen brengen vele uren door in … klaslokalen met onvoldoende

ventilatie.
bedonderd Hoessein voelde zich persoonlijk … door Israël
bedotten Communicatiebedrijven … de koper van de mobiele telefoon.
bedragen De ontwikkelingskosten van het vliegtuig zijn uiteindelijk het 

tienvoudige gaan …
bedreven Zangeres Jill Scott speelt … met het publiek.
bedrijf Enkele Amsterdamse scheepswerfjes zijn nog in …
bedrijfstakken Land- en tuinbouw zijn … waar men zich inspant voor milieuvriendelijke

productie.
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bedrijven Door de hoge werkdruk … werknemers de liefde minder.
In China krijgen vrouwen tussen de … door een kind.

bedroevend De kwaliteit van veel speelgoed is …
bedrog Het … van een tandarts met verzekeringsgelden kwam aan het licht.
bedrogen Economische vluchtelingen komen vaak … uit.
bedruipen Indonesië kon zichzelf … en weigerde verdere Nederlandse hulp.
bedrukt Zij voelde zich … tijdens de confronterende ontmoeting.
beducht De kleinere staten zijn … voor het dreigende juk van het Kremlin.
beduidend Bedrijfseconomen zijn nu … anders bezig dan tien jaar geleden.
beduusd De vluchteling bleef even … zitten na het aanhoren van de beslissing.
bedwingen De brandweer kon de bosbranden …

De winnaar van de concours hippique kon zijn tranen niet …
beëdigen Het … van de regering werd door Nederland niet bijgewoond.

Anthony liet zijn zuster Mirna Godett tot premier van de Antillen …
beeldschoon De Belgische prinses Maria José was … en vol verwachting.
beeldvorming Zwarte kolonisten staan machteloos tegen negatieve … door de media.
beeltenis Keizer Napoleon liet munten met zijn … slaan.
been De premier hield het … stijf en gaf geen duimbreed toe.

Fundamentalisten zijn een blok aan het … van de Keniaanse oppositie.
Met halve leugens zette de spreker het publiek op het verkeerde …
De politie was massaal op de … na het feestje op het Mercatorplein.
Juridisch heeft de witte illegaal geen … om op te staan.
Het afdelingsbestuur voelde zich tegen het zere … geschopt.
Hij ziet er geen … in geweld te gebruiken.

beentje Enkele oplichters lichtten de slechtziende het …
Met de African Cup of Nations zet Mali zijn beste … voor.

beer Wat een … van een vent!
Als we niet ingrijpen, is de … helemaal los.

beerput De bejaarde Britse spion haalde het deksel van de …
beest Zijn pubervrienden hangen de … uit.
(bij de) beesten (af) Het was bij de … af zoals hij zich gedroeg.
beestje Seksueel geïntimideerde vrouwen noemen het … bij de naam.
beetpakken De overvaller wilde zijn slachtoffer van achteren …
befaamde De … Italiaanse krant L’unita houdt op te verschijnen.
begaafd Een … kind, maar ook een brekebeen verdient adequaat onderwijs.
begaan De minister toonde zich … met het lot van het oude gebouw.

Ook wereldleiders … blunders.
begeerde Miljardair Tito heeft het fel … reisdocument voor een ruimtereis.
begeerten Muziek van Willem Pijper kon … laten buigen.
begeleidend De premier schreef ook een … document bij het wetsvoorstel.
begenadigde In de Kamer ontbreken … sprekers van het niveau Marcus Bakker.
begerig Het verwaarloosde kind keek … naar de lunchbox van zijn vriendje.
begeven Door ondeskundig gebruik hebben de machines het …
beginnetje Schieten met raketten op kinderen met stenen was een … zei premier

Sharon van Israël.
beginsel In … hoeft een journalist zijn bron niet te onthullen.
beginselen Bestuursleden willen de … van de PvdA moderniseren.
begluren Het CDA en de VVD … elkaars strategie.
behaaglijk Niet iedereen voelt zich … bij de huidige overvloed.
behagen Slowakije wil de EU … met een ruimhartiger minderhedenbeleid.
behang De politie kan veel Marokkaanse jongeren wel achter het … plakken.
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Lange tijd was de rechtse Glimmerveen onderdeel van het …
behangen Meisjeskamers worden niet … met posters van oude mannen.
behappen De IND kan het aantal asielzoekers niet meer …
behartigen De christelijke kerken … de zaken van de witte illegalen.
beheer Het Rijk mag niet knabbelen aan het regionaal … van de politie.
beheersen Als leerlingen hun taal slecht …, struikelen ze over andere vakken.
behelpen Het blijft … met de eerste gloednieuwe stadsbussen.
behelzen Die bedrijven … een mondiale voorbeeldrol.

Wat de verbeteringen …, wordt in het rapport niet vermeld.
behendig De fractieleider tracht met een … ingelast grapje zijn zin te krijgen.
behept De Amsterdamse korpschef is … met een groot ego.
behoeden Hij wilde zijn dochter … voor verder onheil.
behoedzaamheid Politieke … is geboden wanneer je je doelstellingen wilt bereiken.
behoedzamer Het boek van Dorrestein is gered, maar de uitgevers zijn … geworden.
behoefte Eenzame ouderen hebben … aan een hond.

De zwerver deed zijn … in het struikgewas.
behoeven De democratie en het staatsbestel … in vele opzichten vernieuwing.
behoren De ontslagen secretaris van het LOM functioneerde niet naar …

In Nederland … alle mensen in gelijke gevallen gelijk te worden 
behandeld.

behoudend(e) Het … CDA-lid dwarsboomde zijn hindoe-collega.
behoudender Oudere migranten zijn … en geven niet veel geld uit voor luxe.
behoudzucht Politieke vernieuwers stuitten op de … van belangengroepen.
bejegenen De toeristische sector op Curaçao wil zijn gasten correct en vriendelijk

…
bejegening Die onheuse … van immigranten is een beschaafd land onwaardig.
bejubelen De fans … en verketteren hun zwarte voetbalidool.
bek Collega-correspondenten hebben moeite met de grote … van 

Conny Mus.
Elkaar op de … slaan schijnt hier ook een debatteertechniek te zijn.
Het Surinaamse Kamerlid is door intriges op zijn … gegaan.

bekaaid Vrouwen komen er in het Marokkaanse erfrecht … af.
bekaf De achtervolgde straatrover was … en werd in de boeien geslagen.
bekakt Grachtengordelbewoners gedragen zich vaak …
bekend Het aanspoelen van Afrikaanse vluchtelingen komt de Canarische 

eilanden … voor.
bekennen In de straten was nauwelijks een supporter te …
bekeren We hebben hem tot het internet kunnen …
bekijks Door zijn enorme omvang trok de tent veel …
beklaagdenbank De Amerikaanse atletiekbond zat in de … wegens doping.
beklad De Delftse moskee werd opnieuw … met racistische leuzen.
beklag De koningin heeft haar … gedaan bij de premier.
beklagen Zwarte Belgen in Antwerpen … zich over het harde politieoptreden.
bekleden Politici … later hoge functies bij de omroepen.
beklemmende In deze stad hangt ’s avonds een … sfeer.
beklemtonen De bewoners wilden het belang van het Bijlmeronderzoek …
beklijven De leerlingen dachten niet dat de boze toespraak van de leraar lang 

zou …
beklinken Ondanks het banenverlies zullen de firma’s de fusie …
beklonken Het vredesakkoord in Kosovo werd … met een lauwe handdruk.
beknibbelen De gemeente wil … op de regionale tv-zender.
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beknopte In een … weergave gaf hij zijn standpunt in die kwestie.
beknotten Iraanse conservatieven … de persvrijheid.

Men zal de vernieuwing van de Bijlmer niet …
beknotting Duitse werkgevers vragen een … van het stakingsrecht.
bekocht Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken voelt zich … door collega Rice

van Amerika.
bekoelen Suriname en Nederland … hun betrekkingen aanzienlijk.
bekogelen De demonstranten … de veiligheidstroepen met verse tomaten.
bekokstoven Hoge ambtenaren … een nieuw deportatiebeleid.
bekomen Het is mij slecht … om met een visum Nederland binnen te reizen.
bekommeren Ook boeren … zich nu om het milieu.
bekopen De rebellen hebben hun actie met de dood moeten …
bekoren De draagvleugelboot kan niet iedereen …
bekoring De westerse jetset raakt onder de … van Kaapstad.
bekostigen Moeder kan niet alle hobby’s van haar kind …
bekrachtigen Niet alle landen willen de VN-verdragen tegen het terrorisme …
bekrompen … ruziemakertjes zorgen voor hilariteit tijdens het politiek debat.
bekronen Zij … hun loopbaan veelal met een functie als burgemeester.
bekroning Hij ontleent aan de cijfers een … van jarenlang hard werken.
bekruipen Onprettige gevoelens … mij bij het zien van zoveel geweld op de buis.
bekvechten Linkse politici zijn aan het … over de afschaffing van de hypotheekrente.
bekvechterij De collegepartijen houden zich verre van … en intriges.
bekwaam De lijsttrekker heette … en vrouwvriendelijk te zijn.
bel Hulporganisaties in Afrika trekken aan de … nu geld zo hard nodig is.
belabberd De medische zorg voor illegalen is ronduit …
belachelijk Het is … eenvoudig harddrugs te kopen in Amsterdam.

Rusland maakt zich … met de reddingsoperatie rond de duikboot.
beladen Het Nederlands Olympisch team kwam … met medailles terug uit 

Sydney.
Oprichting van een islamitische school is een … onderwerp.

belagen Italiaanse politici … nu zelfs de onderzoeksrechters fysiek.
Rebellen in Sierra Leone … de VN-vredesmacht.

belanden De mishandelde dorpelingen … in het ziekenhuis.
belang In het … van het onderzoek wilde de politie geen mededelingen doen.
belasten De Overheid zal de RLD met het vooronderzoek …

Er zijn bedrijven die het milieu zwaar …
belastend Het voor Dutchbat … materiaal werd opzettelijk vernietigd.
belastende Collega’s legden voor de hoofdagent … verklaringen af.
belasterd Suriname wenst niet … te worden.
belazeren Criminelen denken soms dat journalisten hen …

De kolonisten waren meesters in het … van hun indiaanse gastheren.
beleefd De ongenode gasten werd … doch dringend verzocht te vertrekken.
beleg Op 3 oktober viert Leiden het Spaanse … en ontzet van de stad in 1574.
belegeren Ierse katholieken slaan op de vlucht, nu protestanten hen …
beleggen Het … van een bijeenkomst over asielzoekers ging gepaard met ruzie.

Het … van geld in appartementen was lucratief.
Kunstenaars … de barnsteenkamer in het paleis met amber.
Nazaten van Nederlandse slaven … hun brood met gezouten bakkeljauw.

belegger De … en speculant verloren miljoenen euro’s op de beurs.
belemmeren Politieke motieven en postkoloniale sentimenten … een heldere visie.
belendende Na de vechtpartij werden het café en de … snackbar gesloten.
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belerend De Zuiderburen heffen een … vingertje naar Paars.
beletsel Het bloed aan Sharon’s handen was geen … premier van Israël te 

worden.
beletten Ondanks de fraude kon de oppositie niet … dat hij burgemeester werd.
beleven Aan prinses zijn valt niets te …
belichaming Ferrier was de … van Switi Sranan.
belichten Witte islamologen … de islam eenzijdig in de media.
(naar) believen Tolerantie is een gebaar dat naar … kan worden gegeven.
belijden Velen … de islam in een verwaterde vorm.
belletje Als hij zo vriendelijk doet, gaat bij mij meteen een … rinkelen.
belonen We zouden de verpleegkundigen beter moeten …
beloop Deze onsmakelijke kwestie mag je niet op zijn … laten.
beluisteren Achter de schermen van dat kinderfonds was er ook kritiek te …
bemachtigen De basisarts moet nog wel een opleidingsplaats tot huisarts zien te …

De plastuit slaat zo aan dat het moeilijk is nog één te …
bemannen Tijdens de ramp kon de omroep zijn redactie niet …
bemeten Het zorgbudget voor ziekenhuizen is karig …
bemiddelbaar De helft van de werkzoekenden is niet meer …
bemiddeld Niet alle kinderen van de rijken zijn even …
bemoeial De … veroorzaakte in de wijk veel nodeloze onrust.
bemoeizucht De Nederlandse bemoeienis met Suriname ontaardde in zinloze …
benadering Zelfs bij … weten de witte Surinamedeskundigen weinig van het volk.
benadrukken Wij … dat de VS niet het recht hebben overal in de wereld op te treden.
benarde De brandweer bevrijdde de jongen uit zijn … positie.
benauwd Ik ben soms … dat ook hier etnische zuiveringen gaan plaatsvinden.
bende De Britten hebben een … gemaakt van de rassenproblematiek.
benedenmaatse Artsen moeten geen onveilige … zorg verlenen.
benemen Regelmatig … politici zich het leven.
benen De Turkse coalitie loopt op haar laatste … en zal weldra vallen.

Na het afleggen van verklaringen, … de politici naar hun werkkamers.
Mannen lopen zich niet meer de … uit het lijf voor een vrouw.
Ook de halfbroer van Saddam nam de …
Den Haag staat weer op eigen … na deze financiële impuls.
De om hulp roepende tiener kreeg de politie niet in de …
Het Ottomaanse Rijk liep vóór de nederlaag op zijn achterste …

benepen Het deftige liberalisme maakt plaats voor een … wereldbeeld.
benevelde Een … chauffeur parkeerde zijn auto tegen een winkelpui.
benijden De president van De Nederlandsche Bank is niet te …
benijdenswaardig De arbeidsomstandigheden van de vuilnisman zijn weinig …
benodigde Het bedrijf had de … milieuvergunningen.
benul Wij hebben er geen … van welke politiek de EU hier gaat voeren.
benutten We moeten het arbeidspotentieel van werkloze allochtonen beter …
benutting De … van windenergie is nog niet belangrijk genoeg om er mee door te

gaan
beogen Haagse bibliotheken … ‘warenhuizen’ te zijn.
beoogd Hij werd als … voorzitter van de Kunstraad genoemd.
beoordelen De Russen wilden de rampspoed die hen trof nuchter …
bepakt en bezakt De leden gingen … met Fortuyn-parafernalia naar de vergadering.
beperken De minister wil het geven van cadeaus door de medicijnfabrikant 

rigoureus …
bepleiten Wij … afschaffing van de aparte aanpak van woonwagenbewoners.
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beproefd(e) Op … wijze maakte hij gebruik van hun gespannen relatie.
beproeven In Duitsland uitgewezen asielzoekers … hun geluk in Nederland.
beproeving De onrechtmatige voorlopige hechtenis betekende een zware …
beraad Proclamatie van het Bijlmerse zwart … : start van een zwart-witte natie?

Wahid van Indonesië hield de ontslagaanvraag van de minister in …
beraden De redactie zal zich … op haar positie.
beramen Londen vreest dat beide terreurorganisaties nieuwe aanslagen …
berde De conservatieven brachten merkwaardig primitieve opvattingen te …
berechten Joegoslavië wil die oorlogsmisdadiger in eigen land …
berechting Van Pinochets … kwam niets terecht.
beregenen Boeren zijn van mening dat bij langdurige droogte … geen zin heeft.
beregezellig Het jaarlijkse Kwakoefestival in de Bijlmer is …
bereiden De verkoop van vis stijgt nu de Nederlander het leert te …
bereidwillig De spelers van Ajax waren … en wilden er tegenaan.
bereik Breng beter onderwijs binnen het … van allochtonen.
berekend Ambtenaren zijn soms niet op hun taak …
beren Volgens de inspecteur zag de zwarte dokter … op de weg.
beretrots Berlijners voelen zich … door de komst van de Duitse politici.
berg De Bijlmer was de Hollandse … die een muis baarde.

Het destructiebedrijf zat met een … diermeel in zijn maag.
bergafwaarts Met de derdewereldeconomie gaat het …
(te) berge De haren van de minister rezen haar te … bij het lezen van het dossier

van haar voorganger.
bergen De verantwoordelijke politici kregen … kritiek te verduren.

De president belooft Guatemala gouden …
Het … van de lijken werd bemoeilijkt door de brand.
Politieke vernieuwers moeten … verzetten.

berispen Britse rechters … de eigen regering.
beroep De racistische Haagse politiechef deed een … op de rechtsopvattingen

van zwarten.
beroepen De aangeklaagde entertainer kan zich … op zijn artistieke vrijheid.
beroepsgeheim Het medisch … werd te grabbel gegooid.
beroepsgroep Advocaten behoren tot een … met een poenerig aanzien.
beroerd Vaak zijn wij zelf te … om onze handen uit de mouwen te steken.

Het vredesoverleg staat er … voor.
beroeren Onschuldige hoofddoekjes … de politiek.

Wie Ronaldo de bal ziet …, wordt verliefd op voetballen.
beroering De eigenzinnige interpretatie van Jezus’ kruisdood wekte …
berokkenen Afgelasting van dit voetbalduel zou de stad onredelijk veel schade …
berooid De slachtoffers van de aardbeving bleven … achter.
berouw Hij toonde bitter weinig … over zijn wandaad.
beroven De branden in delen van de tv-toren … de Russen van hun geliefde

soaps.
In Den Haag … veel hindoestaanse tieners zich van het leven.

berucht Een … onderwereldfiguur zou het brein zijn achter de moord.
berusten Wij … niet in deze onaangename situatie.
beschadigen Nederlanders … Suriname door hun vingerwijzing naar corruptie.
beschamen Zij … het in hun gestelde vertrouwen.
beschamend Het was een … tafereel, die man als een loopjongen bezig te zien.
bescheiden Hij moest al zijn … aan de grens afgeven.

De Russische mijnwerkers zijn met een … looneis akkoord gegaan.
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Tegen de zwakke ploeg uit Groningen was Ajax nog …
beschikbaar Door de economische groei komt er extra geld voor het onderwijs …
beschikken Managers … over veel geld en macht.
beschikking Veel rijken stellen miljoenen ter … van de wetenschap.

Na zijn blunder stelde de minister zijn functie ter …
beschimpen Fransen … het Nederlandse drugsbeleid.
beschimpingen Asielzoekers in Kollum hebben te lijden van … door de bewoners.
beschonken De zwaar … jongeren zorgden voor veel overlast met bierblikken.
beschoren De Surinaamse regering lijkt geen lang leven …
beschouwen Ze … de allochtonen als tijdelijke inwoners van Nederland.
beschouwing De eigenlijke oorzaak van de armoede blijft buiten …
beschutting Duizenden Hutuvluchtelingen zochten … in Congo.

Zwervers slapen in een kuil in de grond met een kartonnen doos als …
besef Bij Verolme leefde niet het … dat het concern in moeilijkheden zou raken.
beseffen Later zullen wij de fantastische inbreng van andere culturen wel …
beslag De samensmelting van de organisaties krijgt per 1 juli haar …
beslecht De rechter heeft het sociale conflict …

De strijd om de opvolging van de Surinaamse president is nog niet …
beslechten De minister riep de chauffeurs op hun taxioorlog te …
beslommeringen Bureaucratische … veroorzaken een trage formaliteitenafwikkeling.
besloten De moord op Martin Luther King werd in … kring herdacht.
besluiteloosheid Allochtone organisaties scoren hoog in … en verdeeldheid.
besluiten De frauderende gouverneur zal zijn loopbaan in de gevangenis …
besluitvaardigheid Bij gebrek aan politieke … blijft de werkloosheid te hoog.
besluitvorming De … moet soms door buitenparlementaire acties versneld worden.

De commissie Bakker wil KamerledenKamerleden in de … betrekken.
besmeuren Het … van de goede naam van Suriname dient geen zinnig doel.
besmuikt Over hun beloningssysteem doen managers soms wat …
besnoeien Rijke landen … op hun budget voor kernenergie.
besnuffeld Ze zijn van de ratten … om een vuurwerkbedrijf in een woonwijk te 

bouwen.
besodemieterd De Amsterdamse havenarbeiders voelen zich … door hun bonden.
besognes Ruslands economische … vormen een struikelblok voor de democratie.
bespannen De hekken bij het Slavernijmonument waren … met zwart plastic.
besparen Zij wilde haar stervende vader de zware chemotherapie …
bespelen In het … van de massa kon Hatta niet aan Soekarno tippen.
bespeuren Er was nergens te … dat er die dag een gast was gestorven.
bespieden Het … van politici is een specialiteit van de geheime diensten.
bespoedigen Boycotmaatregelen … de repatriëring van Rwandezen.
bespot De buurvrouw wordt om haar hoofddoekje door de buurt …

De monarchie wordt door theatermakers … en beschimpt.
bespottelijk De oplichter werd door de rechter … gemaakt.
bespotten De Iraakse leiders … de westerse media.
bespreekbaar Verdere uitkleding van hun beurs was voor de studenten niet …
bespuiten Steeds meer tuinders willen hun groente niet meer met gif …
bestaan De Amsterdamse zwerver ervaart zijn … niet als een last.
bestaansbron De fluit was de … van straatmuzikant Sygurd Cochius.
bestaansrecht Een racistische partij heeft geen …
besteden Fabrikanten … een groot deel van de omzet aan promotie en marketing.
besteding Arme landen hebben geen invloed op de … van de gelden van de 

Wereldbank.
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besteed Goed bedoelde adviezen zijn aan hem niet …
bestek Dit aspect van de maatregel viel buiten het … van het artikel.

Roti eet je zonder …
bestel De Nieuwe Omroep moet het publieke … een impuls geven.
besteld Een Maltese familie heeft het verkeerde familielid ter aarde …
bestempeld Het rapport over de racistische Dutchbatters is tot staatsgeheim …
bestempelen Zijn partijleden … Jeltsin als machtsdronken dictator.
bestendig Ook het nieuwe paspoort is niet … tegen fraude.
bestendigen De actie van de VS in Irak is slechts een daad om hun macht te …
bestieren Honderden vrijwilligers … de grootste koepelorganisatie in de VS.
bestoken De Russische militairen … de stelling van de rebellen.
bestookt De redactie werd met honderden brieven …
bestormen Parijse politieagenten … de kerk met zwarte illegalen.
bestormen Vrouwen … het mannenbolwerk op de universiteiten.
bestraffen Ook de overheid wil de jacht op tamme fazanten …
bestraffende EU-commissaris Verheugen kreeg een … tik op de vingers.
bestseller De uitgever kon met die … zijn overhead betalen.
betaamt Hij zette zijn schouders eronder, zoals een echte werker …
beter De ontslagen stakers zijn er dus niet … op geworden.

Tegen … weten in ging hij in hoger beroep.
beteren De ontspoorde jongeren beloofden hun leven te …
beterschap Beide partijen beloven … en zullen de mensenrechten eerbiedigen.
beteugeld De paspoortfraude op de Antillen is …
beteugelen De Iraanse president kan de groeiende onrust in het land niet …
beteuterd De voetbalcoach zat er … bij na het verlies.
betichten Zij … de commentatoren van politiek bevooroordeelde berichtgeving.
betijen Zij liet de opgewonden klant eerst maar even rustig …
betitelen De directeurs … de btw-verlaging als een sigaar uit eigen doos.
betogen Zij … dat politieke overwegingen geen rol mogen spelen.
betonen Duizenden Chilenen … affectie aan de dode ex-dictator Pinochet.
betoog De VS houden een … voor meer invloed van de Veiligheidsraad.
betoverend De sterke man had een … effect op het electoraat.
betrachten Bedrijven die willen investeren in Suriname moeten geduld …
betrappen Je zult de paus niet snel op politieke uitspraken …

Rechercheurs in burger … twee inbrekers op heterdaad.
betrapt De burgemeester keek … na de ontdekking van zijn drugsgebruik.
betreden Agenten mogen een bordeel niet alleen …
betrekkelijk De betekenis van zijn kritiek is … en verraadt zijn ware intenties.
betrekken VN-troepen … enkele posten in Zuid-Libanon.

Een bedrijf in Den Bosch wilde bij de fusie ook een Tilburgse bedrijf …
betrekkingen Premier Kok wilde komen tot normalisering van de … met Suriname.
betreuren Zwarte Nederlanders … in hoge mate de slavernij van hun voorouders.
betreurenswaardig Sommige passages van het artikel dragen een … hoog roddelgehalte.
betrokken Bij de mishandeling van de terrasbezoeker was ook een vrouw …
betrokkenen Bij de Kustwacht functioneert het merendeel van de … goed.
betrokkenheid De RMS is beducht voor een te grote … van Nederland.
betrouwbaar Journalisten citeren niet altijd een … persoon.
betuigen Groningse studenten … hun solidariteit met het Chinese volk.
betuttelen Nederland kan het niet laten de Antillen te blijven …
betuttelend De nieuwe wet bescherming persoonsgegevens is …
betutteling Patiënten komen terecht in verzet tegen de … door artsen.
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betweter De hemel moge verhoeden dat deze … ons land gaat leiden.
betweterig De hoofdcommissaris poneerde zijn mening ronkend en …
betwist Het nut van de met veel bombarie geïntroduceerde chipknip wordt …
betwisten Beide landen … elkaar de zeggenschap over het gebied.
beu Paars is het gezeur over de sportnota een beetje …
beugel De Zaanse verhoormethode kan niet door de …
beuken Russische militairen … in op de Tsjetsjeense verdediging.
beulen In Cambodja wonen … naast de nabestaanden van hun slachtoffers.
beunhaas De vakman verklaart de oorlog aan de …
beunhazerij Met een keurmerk wil de tatoeageorganisatie … een halt toeroepen.
beuren De gemeentesecretaris wil 2,5 ton wachtgeld …
beurs De bank houdt de knip op de …
beurt Nederland wil bij Amerika een goede … maken met vredesinitiatieven.

Albert Helman was de eerste Surinamer aan wie deze eer te … viel.
De omstreden generaal Couzy heeft voor zijn … gepraat.
De garage gaf de antieke auto een grote …

(om) beurten Die twee artiesten zullen om … het cultuurprogramma presenteren.
bevangen Europa is door de hitte …

Yvonne Stüger raakte … door het stamboomonderzoek van de familie.
bevatten De snelle politieke veranderingen in China zijn voor de boeren niet te …
bevechten Onrecht moet je … met door feiten onderbouwde argumenten.
beveiligen Stewards wilden cafégangers gaan …
bevelen De autoriteiten … de aanhouding van de zoon van Soeharto.
bevestigen De onderzoekers … de vermoedens van handel met voorkennis.
bevindingen De … van het rapport Bakker toonden een slechte besluitvorming.
bevlieging Het genderteam vond dat de seksuele belangstelling van het kind voor

het andere geslacht geen … was.
bevlogen Een … pianist speelde Haydns sonates.
bevlogene Amerika ontpopt zich als een internationalistisch georiënteerd …
bevlogenheid De minister van VWS wordt een gebrek aan … verweten.
bevoegdheden De … van de IND zijn aan revisie toe.
bevolken Nog steeds … witten van goede komaf de rechterlijke macht.
bevoogden De sociale dienst mag de mensen niet …
bevoogding De … ondermijnt het zelfbewustzijn van de leraren.
bevoorrechte De kinderen van advocaten en medici hebben een … positie.
bevorderen Het … van werkervaringsprojecten komt maar niet van de grond.
bevorderlijk Die kwestie is niet … voor de relatie tussen Rusland en de VS.
bevreemden Het zal de aandeelhouders … dat de topmanagers jaarlijks miljoenen 

euro’s aan bonussen ontvangen.
bevriende Medewerkers van George Bush kregen steun van … geldschieters.
bevriezen Brussel en Wenen … hun diplomatieke betrekkingen.

Slecht bestuur zou uitmonden in het … van de tegoeden voor Suriname.
bevroeden Holland kon niet … dat zijn ex-kolonie op eigen benen wilde staan.
bewandelen Shin-Beth agenten … nieuwe wegen om te martelen.
beweegredenen De … van Stadsdeel Zuidoost voor het reserveringsbeleid werd goed 

uitgelegd.
bewegen De kerken konden de strijdende partijen tot een compromis …
beweging Er zit weinig … in het vredesproces in Noord-Ierland.
bewegingen Maartje volgt de … van het koninklijk huis op de voet.
bewegingsvrijheid Beperking van de … van gevangenen is inhumaan.
beweren De lustmoordenaar durfde te … dat hij psychisch niet in orde was.
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bewerken Engeland en de VS … de Veiligheidsraad voor hardere acties tegen Irak.
bewerkstelligen De buurlanden proberen de terugkeer van de verdreven president te …
bewieroken De aandeelhouders … de doortastende directeur.
bewierookte De … minister zette de aanval in tegen de zakenman.
bewind Nederland haalde de banden aan met het nieuwe Surinaamse …
bewindslieden De … beloven de onmondige burgers gouden bergen.
bewindsvrouw De … staat aan veel onterechte kritiek van mannen bloot.
bewogen De bisschop van Breda is een zeer … man.
bewondering De armen hebben nog steeds grote … voor moeder Teresa.
bewoordingen De moord op Rabin werd in sterke … veroordeeld.
bezaaid De straten van Brazzaville waren … met lijken.
bezegeld Het lot van Krajina was in nauwelijks drie dagen …
bezegelen Nederland wil samenwerking met Sranang op voet van gelijkheid niet …
bezem De … gaat door het woud van voorschriften bij de sociale dienst.

De Surinaamse aannemers willen de … halen door de eigen sector.
bezeten Golda Meir was … van de zionistische droom.
bezetene Amsterdam bouwt en graaft als een …
bezetting De bonden vonden de … bij de politie onvoldoende.
bezield Wat heeft hem toch … om zo hard op te treden?
bezielen Het orkest en zijn veelzijdige dirigent … het publiek.
bezieling Vol jeugdig elan en morele … dwong Kennedy veel respect af.
bezig Waar zijn de orthodoxe extremisten toch mee … ?
bezigen Regeringsleiders … soms moeilijke termen.
bezigheid Het wijzen op de benarde positie van de middenklasse is een 

wijdverbreide …
bezijden Dat boeren het niet zo nauw nemen met de milieuregels is … de 

waarheid.
bezingen Kopstukken van de partij … de overwinning van de verkiezingen.
bezinnen De westerse landen … zich op maatregelen.
bezinning Deskundigen pleiten voor … op de plannen voor meer geboorde tunnels.
bezoedeld Zijn imago van onkreukbaarheid wordt door maffiosi …
bezoedelen Engelse ex-spionnen in Parijs … het imago van de geheime dienst.
bezoldiging Een lid van het Vaticaan werkte zonder …
bezondigen New Yorkse politieagenten … zich aan racistisch gedrag.
bezuinigen Twintig jaar … had het onderwijs danig uitgekleed.
bezuren De verrader zou zijn activiteiten …
bezwaar De buurt maakte … tegen de vestiging van economische vluchtelingen.
bezwaarschrift Uitgewezen asielzoekers kunnen een … indienen.
bezwaren Onze buurlanden hebben grote … tegen ons drugsbeleid.
bezweren Duitsland en Iran pogen de crisis over het vonnis te …
bezwering Rituele … van economische terugval is uiteraard zinloos.
bezwijken De Europese Unie dreigt onder de tijdsdruk te …

De krotten op de hellingen rond Carácas … onder de modderstroom.
Jaarlijks … enkele kinderen aan nekkramp.

bezworen De Frans-Britse ruzie over Bosnië lijkt …
bibbers Dat de communist de verkiezingen kan winnen bezorgt de beleggers 

de …
Bible Belt In de …, die zich uitstrekt van Zeeland tot de kop van Overijssel, wordt

Luther herdacht.
biecht De politicus ging bij de duivel te …
biechtvader De vader van Darwin was als een … voor zijn patiënten.
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bieden Op de UMTS-veiling wilden de gegadigden niet veel …
bierkaai De vakbonden vechten tegen de … voor behoud van sociale zekerheden.
biet Van het vooroordeel, dat Antillianen niet willen studeren, blijkt geen …

te kloppen.
biezen Als er sprake is van fraude zal de minister zijn … moeten pakken.
big business Drugs zijn … op de Amsterdamse wallen.
big spender Aan de declaraties te zien was de directeur van het Stedelijk Museum

een …
biggelen Dikke tranen … over haar wangen bij het zien van het slachtoffer.
bij Die vrouw met haar tomeloze energie is met recht een bezige …

Ook daklozen en allochtonen willen er … horen in dit land.
bijbaantjes Studenten kunnen via reguliere … bijverdienen.
bijbelbelt In de geografisch zogenoemde … wonen relatief veel gereformeerden.
bijbenen De supermarkt kan de vraag naar Hollandse kippenpoten niet …
bijdehand De voortvluchtige crimineel was brutaal en …
bijdehandjes Voor het kinderprogramma de Praatjesmakers gingen ze op zoek naar …
bijdehante Na de klappen van de Angels maakten Barend en van Dorp geen … 

opmerkingen meer.
bijdraaien De kerk moest enkele graden … om zijn doel te bereiken.
bijdrage De … van de actualiteitenrubriek Nova is objectief en constructief.
bijdragen Deze wiskundige modellen kunnen … aan het structureren van de 

beschikbare kennis.
bijeen Irak en Iran waren op topniveau …
bijgenaamd Ex-tennisster Boris Becker, … Bobbele, heeft zijn vrouw verlaten.
bijeenschrapen Arme Amerikanen moeten uit vuilnisbakken voedsel …
bijklank De complimenten van de directie hadden een negatieve …
bijklussen Het … van de hoogleraar werd door zijn collega’s bekritiseerd.
bijkomstigheid Het is geen … dat Surinamers zich niet gekwetst zouden voelen bij het

woord negerzoen.
bijl De minister hakt met de botte … in zijn begroting.

Ooit gaat Karadzic voor de …
Veronica legde de … aan de wortel van het omroepbestel

bijleggen De economische rivalen zullen hun geschil voorlopig …
bijltje Het nieuwgekozen gemeenteraadslid heeft het … er bij neergegooid.

Amerika heeft al eerder met dat … gehakt.
bijltjesdag … bleef uit in Spanje na de rechtszaak.
bijpassen Indien hij geld bij zich had zou hij het verschil …
bijschaven Enschede wil de allochtone boefjes …
bijsmaakje het woord ‘genocide’ heeft hier een politiek …
bijspijkeren Studenten moeten hun kennis van de Nederlandse taal …
bijspijkercursus Tijdens een … hoorden voetballers dat het woord ‘neger’ ongewenst is.
bijspringen Nederland wilde niet … om de ALM te redden.
bijstaan De verdachten lieten zich juridisch …

Politici vinden dat de democratie en het staatsbestel er beroerd …
bijstand … verlenen aan sociaal zwakkeren is onze humane plicht.
bijstellen De bewindsvrouw zal het budget voor onderzoek …

Volgens de kerken moet Nederland zijn asielbeleid …
bijster Dutchbat raakte het spoor … tussen de moslims in Srebrenica.
bijt De nieuwe ambassadeur in Paramaribo is een vreemde eend in de …
bijtanken Ook in het weekend kon de harde werkster niet …
(van zich af) bijten De onervaren professor leerde snel van zich af te …
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(zich stuk) bijten Veel atleten … zich stuk op hun eigen records.
bijten De prijsstijgingen van ruwe olie begint te …
bijtend De rechts-radicalen uiten … sarcasme en platte grappen over Turken.
bijtijds Als je … actie onderneemt, lukt het je wel je doel te bereiken.
bijval ‘Holland, we zijn je beu, moe en zat,’ oogst … in Suriname.
bijvallen Haar buurvrouw zou hem geheel onverwacht …
bijverdienen Iedere student moet …
bijvoegsel Het … van die krant bevatte een artikel over wapen- en drugshandel.
bijvoeren Mensen van Staatsbosbeheer mogen de grazers niet …
bijwonen Ook daklozen en zwervers zullen de begrafenis van moeder Teresa …
bijzaak Die overheidsmaatregel is maar …
bijzetten In de Weense Augustinuskerk wilde men alleen vaderlandse helden …

Zwakke scholieren moesten bij het examen een tandje …
bikkelen Voetballers van Celtic … naar een triomf.

Het is … om te overleven in de krottenwijken.
bikkelhard Aan het besluit over het minimumloon ging een … gevecht vooraf.
bilaterale Nederland wilde de … relatie met Suriname verbeteren.
billen Bij het aanvragen van bijstand moet je financieel met je … bloot.
billenknijperij De Amsterdamse advocaat wordt beticht van …
billenkoek Die fascisten moeten … krijgen.
billijk Deze eis jegens de zorginstelling is niet erg …
billijken Veel Palestijnse jongeren … de moord op Rabin.
binden Het opslaan van vuurwerk zal men aan strenge regels …

Er zijn eenzame mannen die zich moeilijk kunnen …
bindende Met corrupte dictators maakte Nederland … afspraken.
binding Onder migranten zorgt de koningin voor een gemeenschappelijke …
bindmiddel De religie speelt als … in de samenleving.
binge drinking Het Britse … is doordrinken tot je er bij neervalt.
bingo Ik had een weddenschap lopen dat dit kabinet zou vallen, en … !
binnenboord De president hoopt het rebelse Atjeh … te houden.
binnenkort De sjeik hoopt … een djinn-kliniek in Dubai te openen.
binnensijpelen Het nieuws zou stukje bij beetje …
binnenvetter Zo’n … zal zich niet handhaven in het oppervlakkige reclamewezen.
biografie Uit de … van de migrant blijkt zijn innerlijke verscheurdheid tussen twee

culturen.
bitches Vrouwen zijn oké, … gaan met velen naar bed en zijn dus niet oké.
bits Zijn opmerking ontlokte haar een … weerwoord.
bitter De overheid kon … weinig voor de witte illegalen doen.

Duitsland is … over Riefenstahls gebrek aan berouw.
bittere De Amerikaanse presidentskandidaten vochten tot het … eind.

Het kabinet liet de VVD de … pil slikken.
bitterheid De ontslagen topambtenaar kon zijn … slecht verhelen.
bitterzoet De wraak van Al Fayed op de Britten was …
bivakkeren De uitgewezen vluchtelingen moesten op het station …
bizar Een … geschil ontrolde zich tussen de twee buren.
bizarriteiten Bij de Gay-pride zag je … in alle soorten.
blaadje Het AMF wil bij Kabila in een goed … komen.
blaam Het ministerie van defensie vindt dat de militairen geen … treft.

De kolonel probeerde Dutchbat van alle … te zuiveren.
blaaskaak Die machoachtige … wilde zijn rivaal monddood maken.
blaaspijp Een disco in Overijssel zal met de … indrinkers gaan weren.
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blabla Thatcher hield niet van …
black-out … voor KPN door de slechte resultaten.

Hackers dreigden met een … van de computers van het Rijk.
blad Advocaat Spong neemt geen … voor de mond.
bladeren Je kan uren door de afbeeldingen van Nietzsche’s …
blaken Koopzieke consumenten … van vertrouwen in de economie.
blakender De nieuwe ziekenhuisdirecteur oogde … dan de ontslagen voorganger.
blamage De nederlaag tegen dit Braziliaanse voetbalteam vind ik geen …
blameren Clintons seksschandalen … Amerika.
blaming the victim De marinevrouw had het misbruik niet aan zichzelf te danken en het was

dus geen geval van …
blanco cheque De C.I.A. kreeg een … om Al-Qaida te bestrijden.
blank Door de overvloedige regenval kwamen de straten … te staan.
blaren Het OM brandde de billen en moet nu op de … zitten, vindt Kalsbeek.

Hij praatte zich de … op de tong om nieuwe klanten te werven.
Ivor en zijn nieuwe geliefde tikten zich op de computer de … op hun 
vingers.

blasé ‘Dat is geen tuinhuisje, maar een chalet’, corrigeert het echtpaar de
voice-over ietwat …

blasfemie Islamisten in Afghanistan pakken de … aan.
blauw Ik erger me … aan onze hypocriete buitenlandse politiek.

De burgemeester eist meer … op straat.
De PvdA ergert zich … aan zijn coalitiepartners.

blauwbekken De zwarte asielzoeker stond te … bij de grenspost.
blauwdruk De … voor het schrikbewind lag al klaar.
blauwe Huizenkopers werden door de banken geloofd op hun mooie … ogen.

Dat failliete bedrijf had een … maandag een accuwisselstation op 
Schiphol.

blauwhelmen VN-functionarissen probeerden hun ontvoerde … vrij te krijgen.
blauwtje Labour loopt een … bij de Liberaal Democraten.
blazen De ministers … het spreekrechtplan nieuw leven in.

Onder druk van de NAVO … de Serviërs de aftocht.
Na deze meevallers … de bewindslieden hoog van de toren.

blazoen Deze smet op het … van de MID is door de staatssecretaris weggepoetst.
bleekgezicht … spreekt met gespleten tong!
blesseren Voetballers … zich door ruw spel en macho gedrag.
blessure Hingis profiteerde van een … van Serena Williams.
blessuretijd De Surinaamse dichter Rudy Bedacht moest een nier missen en leeft nu

in …
blij De Amstelveners zijn niet zo … met het asielzoekerscentrum.
blijmoedig De succesvolle activist was eenvoudig en … gebleven.
blijvertje Die topambtenaar is volgens ingewijden geen …
blik De nazaten van de slaven richten hun … op acceptatie en vooruitgang.

In achterstandswijken kan men niet à la minute een … artsen 
opentrekken.

blikken In het Amstelhotel voelde ex-Kamerlid Tara de … prikken.
Zonder … of blozen vertelde hij dat hij zijn kinderen regelmatig sloeg.
De kabinetsleden … terug op een moeizame beginperiode.

blikschade De minister van Justitie loopt in de Kamer … op.
De passagiers kwamen met de schrik en wat … vrij.

bliksem Door de nieuwe wet gaat de woonwagencultuur naar de …
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De gastarbeiders dachten: geld sparen en als de … wegwezen.
bliksemafleider Lebed fungeerde als … voor de dronken Jeltsin.
bliksembezoek De president van Hongarije bracht een … aan Nederland.
bliksemcarrière De vlotte babbelaar maakte een politieke …
blikseminslag De bosbrand ontstond door …
bliksemsnel De vrouw deed … haar bloesje uit om het insect te verwijderen.
blikvanger Het monument is een echte …
blind Artsen kunnen … varen op de gespecialiseerde verpleegkundigen.

De pers staart zich … op het geringe aantal demonstranten.
blinde De wanhoop bij enkele Molukkers was omgeslagen in … woede.
blindelings Een religieuze leider moet je niet … vertrouwen.
blinden Nederland voelt zich gauw koning Eenoog in het land der …
blinderen Om inkijken te voorkomen laten politici de ramen van hun auto’s …
blindstaren We moeten ons niet … op tijdelijke meevallers.
blindvaren De rechters mogen niet … op de rapporten van justitie.
blingbling Om de criminaliteit tegen te gaan wil justitie de … van boeven afpakken.
blitzen De jonge schoorsteenveger die een klus had bij de meisjesschool, wilde

even …
(en) bloc De Surinaamse president zond het kabinet en … weg.
bloed Bewoners medezeggenschap geven zit de bestuurders niet in het …

In het Midden-Oosten is het moslimextremisme in … gesmoord.
Een ontketend Feyenoord ruikt …
De schietpartij in Gorinchem heeft bij de witten veel kwaad … gezet.
Ook het Turkse regime heeft … aan de handen.
Er kleeft geen … aan de handen van de paparazzi.
Men kon het … van de politiecommissaris wel drinken.
Werkgevers in Noorwegen kunnen nog wat vers … uit Nederland 
gebruiken.
Voor de arme zelfstandige kruipt het … waar het niet gaan kan

bloedbad Generaal Wiranto gaat vrijuit na het … in Oost-Timor.
bloede Fred van der Spek is niet van joodse …
bloeden De hulp aan de Tutsi’s is niet meer dan een doekje voor het …
bloedend Met … hart vertrekt de Nederlandse ambassadeur uit Suriname.
bloedens De hanen vochten tot … toe.
bloedgeile De auteur beschreef vrouwen als … verleidsters óf als halve heiligen.
bloedhekel De werkende vrouw had een … aan het huishouden.
bloedhete Smokkelaars stopten de illegalen in … containers.
bloedmooie In dat boek van Paul Koeck was een … vrouw de hoofdpersoon.
bloedserieus Tanzania neemt de sancties tegen de junta van Burundi …
bloedstollend De piloten zijn vlak na het incident weer … aan het stunten.

De verslagen van de overlevenden van de WTC-torens waren …
bloedvergieten De VS eisen een einde aan het … op de Molukken.
bloedverwantschap In Montenegro en Servië weegt … zwaarder dan politieke overtuiging.
bloedwraak Koerdische broers schoten uit … twee mannen in Zevenaar dood.
bloei Ooit zorgden de Amsterdamse scheepswerven voor grote 

economische …
bloeiend Kledingbeurzen van en voor thuislozen leiden een … bestaan.
bloemetjes De militairen zetten na de vredesbesprekingen de … buiten.
bloemetjesjurk In de wereld van glitter en glamour kan een vrouw in een … niet 

meekomen.
bloemlezing Dit vormt slechts een wrange … uit hun conversatie.
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bloemrijk Politici hebben een … taalgebruik.
blogger De schrijver of … kan ervoor kiezen dat bezoekers van zijn website al

dan niet een reactie achterlaten.
blogs Internetanalisten voorspelden in 2007 een piek in het aantal nieuwe …
blok Het Europees cultureel instituut is een … aan het been van Suriname.

De huisartsen zetten minister Borst voor het …
blokje De patiënt van 136 kilogram kreeg het advies om dagelijks een … om te

lopen.
blokkades Tegen de onorthodoxe oplossingen wilden de vakbonden … opwerpen.
blokkeren De Amerikanen … diens kandidatuur als voorzitter van het IMF.

De buurt wil de komst van niet-westerse asielzoekers …
De Zwitsers willen de bankrekening van Mitterrand jr …

bloody shame Het is een … hoe de commissie het onderzoek leidt.
bloot De kogelbommen lagen bij het vuurwerkbedrijf open en … in de hal.
blootgeven De bedreigde anonieme getuige wil zich nu …
blootleggen Archeologen konden in Egypte het graf van een opperpriester …

De Cito-toets zal de het lage onderwijspeil slechts gedeeltelijk …
blootstaan Hij zag hoezeer de indianen … aan uitholling van hun rechten.
blootstellen Politiepersoneel mag zich niet … aan dames, drank en duiten.
blootsvoets Uit respect wordt de moskee door christenen … betreden.
blosjes Ik zag de … op de wangen toen ik het arme kind een snoepje gaf.
blote Kim Mouthaan kan vliegensvlug uit het … hoofd rekenen.
blowen Scholieren in de steden drinken en … meer dan op het platteland.
blozende Noord-Korea verscheen als een … debutante op het politieke toneel.
bluf Het laserafweersysteem is slechts … van zijn producenten.
bluffen Brazilianen … de volleybalploeg af.

De gokkers geloofden niet dat die vrouwen konden …
blufpoker Het potje … van de Nigeriaanse Abacha gaat ten koste van de Agoni’s.
blunder Clinton moet de … van zijn staf met kritiek bezuren.
blunderen De paarse kabinetsleden … meer dan hun voorgangers.
blut Het IMF is bijna … door de vele leningen aan het Verre Oosten.
boarden Vanaf eind 2006 kunnen vliegtuigpassagiers niet meer … met tandpasta

in de handbagage.
bobo De psycholoog analyseerde bij de hoge functionaris de mens achter de …
bocht Tijdens de rassenrellen vloog de Belgische premier uit de …

U gaat met uw uitspraken wel erg kort door de …
De VVD ging voor de hoofddoekjes niet door de …

bochten Zwarte werklozen wringen zich in allerlei … voor een adequate baan.
bod Het bouwconcern deed een … op de concurrent.
bodem De … van de werkloosheid is in zicht.

De invoer van de 15000 kg cocaïne zal tot op de … worden uitgezocht.
De Russische organist was vooral op dreef in werken van eigen …
Voor de familie Gümüs is alle hoop de … ingeslagen.
Na tien jaar opsluiting in Thailand zette Michiel Kuijt op 9 maart 2007
weer voet op Nederlandse …
In WO II werd een schip met kinderen naar de … gejaagd.

bodemprijzen India zal Artsen zonder Grenzen voor … aidsmedicijnen verkopen.
bodemtarieven De vliegmaatschappijen bestrijden elkaar met …
body Met de kinderrechtswinkel wil men de kinderbelangen meer … geven.
body suit tattoos Tatoeages over het hele lijf hebben hun oorsprong in Japan en worden …

genoemd
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boe De bekritiseerde minister riep … en liep weg
boedel Aan het onafhankelijke Suriname is een failliete … achtergelaten.
boef In een achterstandswijk kan de … makkelijker inbreken.
boeg Bush overweegt de buitenlandse hulp over een andere … te gooien.

De popgroep had nog vier optredens in India voor de …
Met dit schot voor de … heeft de minister het strafproces beïnvloed.

boegbeeld Hij was het … van de integere televisiejournalistiek.
boegeroep Pavarotti’s ziekmelding werd door het publiek met … onthaald.
boeien Perot blijft … met zijn volkse wijsheden.

De politie sloeg de zwartrijder in de …
boek Ed van Thijn stelde zijn herinneringen als ondergedoken kind te …

Voor een paar opposanten was Ad Melkert geen open …
Mandela staat inmiddels te … als man van de eeuw.

boekdelen De tranen van de minister van verkeer en waterstaat spraken …
boeken De autoriteiten … vooruitgang met de vernieuwing van de Bijlmer.

Over de Nederlandse rol in de slavernij zijn de … nog niet gesloten.
Meer Nederlanders … korte vakanties in eigen land.
Schiphol kan een meevaller van 370 miljoen euro in de … bijschrijven.

boekje Justitie ging haar … ver te buiten bij de arrestatie van de minderjarige.
Hij deed een … open over wantoestanden in de Franse gevangenissen.
Die combinatie voor het doel was een actie uit het …

boekenplanken Over goed bestuur zijn inmiddels … volgeschreven.
boekhouden Om zijn creatief … werd de ondernemer voor fraude gearresteerd.
boekstaven Historici … de geschiedenis van Nederland als imperiale mogendheid.
boel Als de Ferrari’s voor het café verschijnen is het foute …

De expositie was maar een dooie …, vonden de scholieren.
Het incident werd aangegrepen om de … op te hitsen.
Burgemeester Cohen volhardde in zijn mantra van ‘de … bij elkaar 
houden.

boeltje Veel Servische burgers pakken hun … en verlaten Kosovo.
boeman De politie dient haar imago van … af te werpen.
boemel De ontslagen Belgische senator ging met haar partijgenoot aan de … in

Thailand.
boemerang Andreotti hoopt dat zijn proces als een … zal werken.
boer Dijkstal vindt dat de politieke partijen meer de … op moeten.
boeren Die bedrijven … heel goed met hun zaktelefoons.
boerenbedrog Politici die beweren dat dit rijke land geen problemen kent, plegen …
boerenverstand Ook agrariërs gebruiken hun … en sparen het milieu.
boetekleed Indonesische president Soeharto hult zich in het …
boeten Katholieke gezinnen … voor hun geloof in vrede.
boezem We zouden vaker de hand in eigen … moeten steken.
boezemvriendin Gayle King is niet lesbisch maar wel een … van Oprah Winfrey.
boffen De soldaten … dat de terugtocht zo voorspoedig verloopt.
bofkont De minister is een … met die steun van haar coalitiegenoten.
bogen De politie van Hongkong kan … op lage misdaadcijfers.
bok De Russische president Jeltsin zit weer op de …
bokken De Privé-medewerkers zitten als … op de haverkist om een glimp van

Máxima op te vangen.
Tijdens de rellen trachtte de politie de … van de schapen te scheiden.

bokkensprongen Werklozen kunnen geen … maken.
boksbal Gadaffi wil niet langer de … van Amerika zijn.
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boksen Met de juiste vrienden kun je veel voor elkaar …
bol Amerikanen hebben het te hoog in de …

De kranten stonden … van de berichten over de dood van prins Claus.
Na het tekenen van de vrede ging de bevolking massaal uit haar …
Het was de bouwers volkomen in de … geslagen met de vernieuwbouw.
De pauselijke boodschap aan Peking staat … van feministisch jargon.

bolide Die volksjongen scheurde in een opvallende … over de weg.
bolle Op papier staan veel … zinnen die de werkelijkheid op de werkvloer niet

aangeven.
bolleboos De … van Oranje kwam niet toe aan scoren.

De … op de medische faculteit werd arts op 22-jarige leeftijd.
Zij was een intellectuele … met onverzadigbare nieuwsgierigheid.

bolwerk De rechterlijke macht in Zuid-Afrika is een blank …
Een brand maakte een eind aan het … van de krakers.

bolwerken De vrouwenbewegingen vormen echte politieke …
In zijn eentje kon hij het niet meer …

bom De vrijspraak van O.J. Simpson sloeg bij blanken in als een …
Die zaak is een … onder de strafrechtspleging.
De rechter legt een … onder het verplichte ziekenfonds.
Deze week barstte de … tussen de twee voetballende broertjes.

bombarderen Zijn partij zou hem … tot lijsttrekker.
bombarie De plannen voor beter onderwijs werden met veel … aangekondigd.
bombastisch Sommige politici bedienen zich van … taalgebruik.
bomvol Tijdens de lezing over koosjere seks zat de zaal …
bon De racende prins werd op de … geslingerd.
bon ton Anno 2000 lijkt het … om behoudend te zijn.
bonafide Wissel alleen gegevens uit met … instellingen.
bondgenoten Molukkers vinden dat Nederland zijn … is vergeten.
bondig Amsterdamse raadsleden krijgen lessen in … vergaderen.
bonje Artsen die euthanasie melden, krijgen grote … met Justitie.
bonnefooi Ik ging op de … met vakantie.
bons Met pijn in het hart heeft zij haar vriend de … gegeven.
bont Europa en de VS zorgen dat de Bosnische partijen het niet te … maken.

Een … gezelschap stemt vandaag in de Doema.
bontgeschakeerd De Surinaamse literatuur is gevarieerd en …
bonzen Het gelijkheidsdenken van de … van die politieke partij is van deze tijd.
boobies In Suriname worden borsten ‘…’ genoemd.
boobytrap In de politiek wordt vaak een … gelegd.
boodschap Noord-Korea hoopt dat Japan de … van de raket begrepen heeft.

Aan toelatingseisen hebben Oost-Europese prostituees geen …
boog Zijn kinderen liepen met een grote … om Marokkanen en Surinamers

heen.
boom Liepke was een … van een kerel van twee meter lang.

Deelnemers van de UMTS-veiling hebben zich de … in laten bieden.
Ze hadden Pol Pot aan de hoogste … moeten hangen.
Wie niet gaat stemmen, kan van mij de … in.
Rijkaard en Gullit waren talenten van de … van de jaren tachtig.

booming business Internetaandelen waren in korte tijd … geworden.
boomlange De … spits van Feyenoord won alle kopduels van Sparta.
boontje De Amerikaanse president is bepaald geen heilig …
boontjes Het bedrijfsleven kan zijn eigen … wel doppen.
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boord Het was kantje …, maar uiteindelijk herstelde de patiënt.
Scholen en gemeente moeten samenwerken om kindercriminelen aan …
te trekken.

boordevol De onderwijsfolder van de gesubsidieerde instelling zat … fouten.
boosaardige Ook winkeldieven kunnen een … aanleg hebben.
boosdoener De gearresteerde kinderen in de tram wilden niet zeggen wie de … was.

Onwetendheid is vaak de grootste …
boot Eerder al viel DASA uit de …

De werknemers vielen buiten de … en deelden niet in de reuzenwinsten.
De kans dat Afrika de … definitief mist, is groot.
De leiders van de joodse gemeenschap hielden de … af.
Feyenoord gaat de … in met regeltjesvoetbal.

bord Deze materie hoort niet op zijn … thuis.
Meral Uslu vond dat mannen vaak een … voor hun kop hebben.

borduren De bisschoppen … voort op eerdere uitspraken.
boreling De kroonprins kon het dagblad de primeur van de eerste … nog niet 

gunnen.
boren Dat is nog geen reden hem de grond in te …
borgsom De Griekse justitie liet de toeristen na betaling van een … vrij.
borgtocht In de VS werd de verdachte op … vrijgelaten.
borrelpraat Premier Kok bestempelde het verwijt als …
borst Paars slaat zich op de … na de troonrede.

Het kader van Philips kan zijn … natmaken.
De exorbitante salarisverhoging stuitte velen tegen de …
Uit volle … zongen de Amerikanen het nationale volkslied voor het Witte
Huis.

bos Tennisser Stich stuurt Pioline het … in.
bosjes De kinderen stierven bij … van de honger.
bot Nieuw-Zeeland vangt … met zijn klacht over de kernproef.

‘Zwarte Piet’ raakt sommige zwarten tot op het …
De reactie van Rusland was bijzonder …

boter De stadsdeelvoorzitster van de Bijlmer viel met haar neus in de …
De wapenfabrikanten hebben kilo’s … op hun hoofd.
De confessionele scholen eisten … bij de vis.

boteren Het wil maar niet … tussen Frankrijk en de VS.
boterham Bij makelaars is de … dik belegd.

Daarmee valt een goede … te verdienen.
boterzacht De beschuldiging van het OM berust op … materiaal.

Alle maatregelen om de verkeerssnelheid terug te dringen, lijken …
De harde milieucijfers blijken al weer …

botsen De belangen van de diverse ontwikkelingsorganisaties … met elkaar.
botsing De … over de kwestie Bouterse verhult een wereld van argwaan.

De … tussen Dajaks en Madoerezen kostte veel mensenlevens.
bottleneck Bij de schuldhulpverlening zit de … in de lange wachttijd.
bottom-up De EU-commissaris wilde een … benadering in plaats van een top-down

aanpak.
botvieren Rijke toeristen kunnen hun perverse lusten in Thailand …
botweg De sponsors weigeren … met aanvullende middelen te komen.
boud Boze taxichauffeurs vinden dat de nieuwe regels … zijn en funest zullen

uitpakken.
boude De politici deden … uitspraken over de werkloosheid.
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boulevard Het Olympisch dorp telde een kilometerslange …
bourgeoisie Isabel Hoving zat niet te wachten op de idiote verzinsels uit de …
bouwen De politie mocht geen feestje … met de in beslag genomen drank.

Hij was de afwezige vader op wie je niet kon …
bouwrijp Er waren bezwaren van omwonenden tegen het … maken van het Bijl-

merpark.
bouwstenen Justitie had de arts … laten aanleveren voor het bewijs tegen de ver-

dachte.
boven De minima kunnen de armoede niet te … komen.
bovenaf Door ingrijpen van … werd de arrestatie van de fraudeur verhinderd.
bovengemiddeld Hoogbegaafde kinderen presteren … op school.
bovenlicht De inbreker kon het huis via het … binnenkomen.
bovenmodalen Gepensioneerden vinden dat … verwend zijn.
boventallig Men wil per klas niet meer dan vijf zwarten, om de school niet … te laten

worden.
boventoon Diplomatieke clichés voerden de … bij Mandela’s rondreis door Europa.
boycot Unilever is in de VS het mikpunt van een nationale …
boycotten De krijgsheren van Mogadishu … het vredesoverleg.
boze De KNMG acht de poli’s voor werkenden uit den …

De … bedoeling achter registratie van allochtonen is niet bekend.
braakliggende De gemeente wilde op het … terrein schapen laten grazen.
braindrain Door het toelaten van hoogopgeleiden ontstaat er een … uit arme 

landen.
brainstormen Anti-orangisten … openlijk over acties tijdens het huwelijk van de

kroonprins.
brainwashen Jihadstrijders proberen Hollandse moslims te … met hun ideeën.
brak De fanatieke sporter die weinig at en veel sportte voelde zich vaak …
brallen Het … van de studenten komt de hospita de keel uit.
branche In deze … is het momenteel goed zakendoen.
brand Het bedrijf is uit de … na de verkoop van het dochterbedrijf.
brandbrief De ziekenhuizen hebben de minister een … gestuurd.
branden De DDR was bang haar vingers te … aan Van der Lubbe.

Het liefst gaat de onderwijsconsulente de straat op om … te blussen.
brandende De asielzoeker kreeg geen antwoord op zijn … vraag.
brandhaarden De oorlogsverslaggever zoekt andere … op.
branding Kamerlid Oudkerk stond als een rots in de …
brand meester Pas na drie dagen blussen gaf de brandweer bij de heidebrand het sein …
brandmerk Indonesië verlost ex-gevangenen van hun …
brandmerken Inspectie wil zwangere asielzoekers niet … door een aidstest.
brandpunt Gezonde voeding staat in het … van de belangstelling.
brandschoon De journalisten waren ook zelf niet … en werkten soms undercover.
branie MTV liet twee kandidaten met veel … strijden om een vrouw.
branieschopper Vijanden zien klokkenluider Ad Bos als een …
bravoure Van alle … van de gangster bleef na diens arrestatie bar weinig over.
breakdance In die discotheek voor pubers worden ook … wedstrijden gehouden.
brede Sociale cohesie vereist een … maatschappelijke discussie.
breed De rellen in Amsterdam-West werden … uitgemeten in de pers.

Burgers van achterstandswijken hebben het niet …
Sinoloog Zurcher heeft China voor een … publiek toegankelijk gemaakt.
De rijke partijbonzen van China laten het … hangen met 
corruptiegelden.
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breeduit Aruba zal aan het leven van verzetsheld Boy Ecury … aandacht schenken.
breedvoerig In Het Parool kon een journalist de zwarte organisatie … aanvallen.
breekijzer De allochtonenwet kan als … voor werkzoekenden dienen.

Hannie Godfrinon werd in 1991 met een … doodgeslagen.
breekpunt Het referendum is zowel hoeksteen als … tijdens Paars’ lijmpogingen.
breidel Minister Van Aartsen zal de … in de Iraanse pers aan de orde stellen.
breien We hebben nog iets recht te … met onze gekleurde medeburgers.
brein De CIA was het … achter de bomaanslag.

Beweging baat het … van de wieg tot het graf.
brekebeen Hij is een aimabele … in de politiek.
breken De liberalen … met een lange partijtraditie door naar Cuba te reizen.

Ook lokale politici … zich het hoofd over de referenda.
Lokale politici … een lans voor het referendum.
Zowel NAVO als VN proberen in Kosovo de macht van het UÇK te …
In Sydney kan de Nederlandse zwemploeg enkele records …
Het rapport van Koning kan minister Melkert maken of …
Bisschop Milingo wil met zijn vrouw …
Met ramadan bezoeken moslims familie om het vasten te …

bres De liberalen staan op de … voor de globalisering.
De oppositie heeft een flinke … geslagen in het paarse bastion.
De Surinamers sprongen op de … voor hun Marokkaanse lotgenoot.
De rechter schiet een … in de parkeerheffing.

breuk De intrigant forceerde een … binnen de coalitie.
De sanering bij die bank betekende een … met het verleden.
Leraren sjouwen zich een … aan nakijkwerk.

brevet Hierdoor verdient de overheid een … van onvermogen.
(open) brief Premier Balkenende richtte zich in een open … tot columnist Jan Mulder.
briefing De vertrouwelijke … voor leden van het Congres is uitgelekt.
briesen De Kamerleden … van woede na de onterechte kritiek op hun collega.
brij Volgens de staatssecretaris draaien de Antillen om de hete … heen.

De opzet van dat boek is een onoverzichtelijke … van data.
briljant Bolkestein is liberaal en toch nog een … persoon.
brisante Het artikel van Paul Scheffer had een … lading.
brochures Bijsluiters en … blijven geheimtaal voor analfabeten.
broddelwerk Volgens de oppositie heeft het kabinet … geleverd.
brodeloos Het uitgaansverbod maakte een miljoen Palestijnen …
broedermoord In de Arabische wereld is … een erezaak.
broedplaats Die instelling is een … voor fundamentalisten.
broeien Het blijft … rond de witte illegalen.
broeikaseffect De gevolgen van het … beginnen steeds zichtbaarder te worden.
broeinest Een islamitische school is geen … van fundamentalisme.
broek AKZO heeft een schadeclaim van 100 miljoen dollar aan de … gekregen.

Volgens de buren heeft zij de … aan.
De leraar van de zwarte school zit de leerling flink achter de …
Werklozen in achterstandswijken kunnen hun … niet ophouden.

broekie Kan een … van 25 jaar leiding geven?
broekriem Pakistan heeft het volk opgeroepen de … aan te halen.
broekzak Patijn kent Amsterdam als zijn …
broertje dood Hij heeft een … aan studeren.
brok Hij bezocht de circuspremière van Renz met een … in de keel.

Hij oogt als één … onverzettelijkheid.
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brokkelen In de Bijlmer hebben neonazi’s niets in de melk te …
Onder invloed van de markteconomie … oude tradities snel af in China.

brokken De Bijlmerslachtoffers blijven met de … zitten na de enquête.
De populaire ministep zorgt voor veel …

brokkenclub Paars 2 leek een halfjaartje een … te zijn.
brokkenmaker Jeltsin was de … van het Kremlin.
brokkenpiloot Oudere autobestuurders vinden zichzelf geen …
brokstukken De Concorde liet op de startbaan een spoor van … achter.

Op de … van het Sovjetrijk is in Turkmenistan een nieuwe dictator 
opgestaan.

brommen De ten val gebrachte wielrenners … dat ze aan hun shirt getrokken 
werden.
De Britse rechter besliste dat Reggie Kray ten minste dertig jaar zou
moeten …

bron Voor Irak is olie de belangrijkste … van inkomsten.
bronnen Westerse … vermoeden dat Rusland bang is voor spionage rond de 

duikboot.
Willem-Alexander riep de media op, open … beter te benutten.

brood Hebron krijgt de aanslag in Tel Aviv op zijn …
Veel bedrijven zien … in een tolweg zonder files.
De arts werkte als schoonmaker omdat er … op de plank moest komen.
Na de aanslag kon de Israëlische horeca geen droog … meer verdienen.
Cubaanse artsen die gratis werken zullen het … uit de mond van 
Boliviaanse collega’s stoten.

broodjeaapverhaal Dat de drachme de euro zou vervangen was een … van boze Grieken.
broodjes Tweedehands spullen vliegen in arme wijken als … over de toonbank.

Met zoete … bereik je nooit iets bij kwaadaardige dictators.
broodmagere Een … zwerver liep naar de prullenbak van de snackbar.
broodnijd Duitse tandartsen beschuldigen de boze Hollandse collega’s van …
broodnodig Meer polarisatie tussen de politieke partijen lijkt …
broodnuchter De actrice bleef … onder haar klaterende succes.
broodroof Werkloze Amsterdamse taxichauffeurs beschuldigen de gemeente van …
broodwinning Snorders in de Bijlmer bedreigen de … van erkende taxichauffeurs.
broos Een conventionele glasplaat is zeer …

Europees front tegen Iran blijkt … samenwerkingsverband te zijn.
brouwerij Het zomercarnaval en Kwakoefestival brengen leven in de …
brug De overheid moet voor het armoedebeleid met geld over de … komen.

Voor Turkse vrouwen is de combinatie van werk en zorg een … te ver.
Een … slaan tussen de culturen bevordert de integratie.

bruggenbouwer Lubbers was een … pur sang.
brugklas Hoogbegaafden blinken in de … vaak uit.
brui De laatste integere politicus met roeping geeft er ook de … aan.
bruidsschat In India worden vrouwen gedwongen bij de bruiloft een grote … te 

betalen.
bruikbaar De binnengekomen tips bij de politie waren niet …
bruisend Veel starters dromen van een … bedrijf.
bruusk … schoof hij zijn opponent aan de kant.
bruuskeren De aangeklaagde wil het hoogste rechtscollege niet …
bruut Het protest van de werkloze academici werd … de kop ingedrukt.
buddy Zijn … hielp hem goed, maar uiteindelijk was het zijn eigen prestatie.
budget Het … van de zorgsector werd door profiteurs opgesoupeerd.
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buffer Het comité fungeerde als … tussen de organisaties en de overheid.
bühne Burundi tekende het vredesakkoord voor de …
bui De advocaten zagen de … al hangen voor de vrouwenhandelaar.

De Nederlandse doelman liet zich in een emotionele … betrappen.
buidel Pronk tastte fors in de … voor extra hulp aan Rwanda.
buigen Bosnië weigert te … voor de eis van Washington.

Het is voor de hooligans … of barsten.
De NAVO zal zich over een uitbreiding …

buik Spanje heeft even de … vol van Cuba.
Magistraten en rechters zijn twee handen op één …
Hij kan zijn benoeming tot Europees commissaris op zijn … schrijven.

buikriem De Europese ministerraad moet de … aanhalen.
buis De oppositieleider wil niet meer op de …
buit De overvallers verkochten de … door aan vrienden en familie.

Met het behalen van de kampioenstitel hebben we de … binnen.
buitelen Politici … over elkaar heen in hun mediageilheid.
buiten Algerijnse orthodoxen gaan regelmatig hun boekje te …

De voetbalsupporters raakten … zinnen na het staken van de wedstrijd.
De hoteloplichter ging zich te … in de restaurants.
Op de Olympische Spelen van Sydney viel Hyginus Anugo … de prijzen.

buitenbeentje Een leerling met een hoofddoekje of piercing wordt als … beschouwd.
buitenechtelijke De … affaires van de Tory-politicus werden door de krant uitgespit.
buitengaats Uit angst voor de schuldeisers bleef het Russisch zeilschip …
buitengewoon De auteur van ‘Mein Kampf’ was ook nog een … slechte schrijver.
buitenissig Ze maakte een … misbruik van haar journalistieke vrijheid.
buitenkansje De genocidemotie Rouvoet was een … voor Kamerleden om moreel 

leiderschap te tonen.
buitenlucht Er zijn plekken in de … waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor

seks.
buitenproportioneel Het plan voor de aanpak van illegalen is … hard.
buitenspel Vakbonden en werkgevers voelen zich door de minister … gezet.
buitensporig De politie reageerde … hard op de Marokkanen in Amsterdam.
buitenwacht Het laat de martelende Indonesische militairen koud wat de … van hen

denkt.
buitenwereld De … is er niet van op de hoogte, dat de kwaliteit van de 

gezondheidszorg afneemt.
bul De Chinese studente behaalde haar … aan een Nederlandse 

universiteit.
bulderen De columnist begon te … dat hij het Wilhelmus wilde horen.
bulk Bij NOS Sport was er niet altijd een samenhang in de … van 

programma’s.
bulken Zorgverzekeraars … van het geld.
bulkvlees Diervriendelijke consumenten willen geen … meer, maar kwaliteit.
bullebak Bij de Amsterdamse politie kom je geen … meer tegen.
bult De kinderen van de Bijlmer schrokken zich een … van Zwarte Piet.

De charismatische Mandela had een … aan ervaring als gevangene.
Eigen schuld dikke … kennen we niet in de gezondheidszorg.

bumperklever De agent slingerde de … zonder pardon op de bon.
bundelen Een kunstenares zal briefjes en foto’s van de Enschedese 

vuurwerkramp …
Tegen extreem rechts moeten wij onze krachten …
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bungelen Haïtianen … aan de rand van de afgrond.
Michael Jackson liet zijn zoontje buiten het raam van zijn suite …

bureaucratie De overheid was verworden tot een logge, anonieme …
bureaucratisch Een … bestuur is een doorn in het oog van startende ondernemers.
burelen Ambtenaren zouden wat vaker hun … moeten verlaten.
burengerucht … vormt in de zomer een groot probleem.
burger Om niet veel op te vallen, gaan bewakers de winkels in … bewaken.
burn-out Mensen met … hebben op het mentale vlak veel verloren.
bus Die partij kwam als grootste uit de …
bushmeat In Afrika zouden mensen door het eten van … ook met virussen besmet

kunnen raken.
buurtschap Klinkhamer begroef zijn vrouw bij hun huis in de Groningse … Ganzedijk.
BV De commissie wil de invloed van de … ouwe jongens krentenbrood 

terugdringen.
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C
cachet Het nieuws over de dood van Arron gaf de middag in het Tropeninstituut

een historisch …
calamiteit De Bijlmervliegramp was een onvergetelijke …
calculerend De kleine man moet wel … door het leven gaan.
Calimero Die kleine onderneming positioneert zich als de … van het spoor.
calorie Het broodmagere fotomodel wordt doodongelukkig door op elke … te

letten.
calvinistisch Moderne burgers zijn minder … dan de traditionele burgers.
camoufleren De overheid probeerde het slecht functioneren te …
campagne De … van de bisschop was gericht op hulp aan de armen.
canon De gepresenteerde … van Nederland beslaat ook de slavernijperiode.
capabel President Chavez was … om het land te besturen.
capaciteiten Sommige werkgevers onderschatten de … van allochtonen.
capitulatie De … van de Duitse stadsguerrilla heeft iets absurds.
capituleren De Britten moesten … inzake de rundvleesoorlog.
capriolen Op de vliegshow haalde een gevechtshelikopter … uit.

Rome’s … binnen de EU worden scherp in de gaten gehouden.
carjacking Bij het zogeheten … wordt met geweld een auto op straat afgepakt.
carnavalesk De politica had zich voor het Rotterdamse zomerfestijn … uitgedost.
carrière De verongelukte J. Kennedy jr. maakte op imponerende wijze …
carrièretijger Çörüz, die onnoemelijk veel functies bekleedt, staat bekend als …
carte blanche De rioolpers meent … te hebben bij het schenden van privacy.
cartoon In een … in een krant werd de premier als een bange vogel getekend.
cartoonrellen In Nigeria zijn de christenen slachtoffers van de …
cash Volgens Robert Moszkowicz nemen strafrechtadvocaten … aan van 

criminelen.
cashen De topman wilde bij de verkoop van het bedrijf twaalf miljoen euro … .
cassatie Het OM ging in … over deze zaak.
cast De … van Carmen toont hoe het schouwburgpubliek gekleed zou moeten

gaan.
castratie De Noorse Vooruitgangspartij eiste chemische … voor verkrachters.
catastrofaal De wereld stevent af op een … gebrek aan drinkwater.
catastrofe De fusie betekende een … voor de werkgelegenheid.
categorie Volgens de etiketten vielen kogelbommen in de lichtste … vuurwerk.
categorieën In 1961 won Anton Geesink van een Japanner in de klasse ‘alle …’
categorisch Het vredesvoorstel werd door Israël … afgewezen.
categorische Bombay koestert een … verachting voor alles wat uit Hollywood komt.
cateren Dat bedrijf had veel ervaring met het … van maaltijden voor scholen.
catwalk Topmodel Naomi Campbell loopt wekelijks op een …
celibaat Het … vergt van priesters de ontkenning van hun man-zijn.
celibatair De priester bracht het niet meer op … te leven.
cellen De Al-Qaida heeft mogelijk … in Eindhoven.
censoren Protestantse bijbels werden lukraak bestreden door katholieke …
censureren Sommige dichters … zichzelf.
censuur … betekent het einde van de democratie.
cent De VS vertrouwen Iran voor geen …
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Door grote schulden hield de uitvinder aan de royalty’s geen … over.
De Europese grootmachten vertrouwen elkaar voor geen …

centimeter Ballast Nedam zal geen … afwijken van de afbetaling van de Suribrug.
centje Londen went zonder een … pijn aan de nieuwe tolheffing.
centraal De Zaanse verhoormethode stond … tijdens de rechtszaak.
ceremonieel Het bezoek van de Kamerleden aan de Bijlmer droeg een … karakter.
ceremonies Bij speciale … werden Zulu’s op hun maagdelijkheid onderzocht.
certificaat De consument kan de kwaliteit van zwembaden op een … aflezen.
chagrijn Tijdens het verhoor stelde hij zich op als een onuitstaanbaar stuk …
chantabel Een Kamerlid dat vreemd gaat, is …
chaos Het werd een heuse … toen het passagiersaanbod verdrievoudigde.
chaotisch De hulpverlening na de Bijlmervliegramp begon opvallend …
chaperonne De tante van haar vriendje zou als … optreden.
chaperonneren In Haagse discotheken … hindoestaanse mannen hun zusters.
charge De ME voerde een … uit om de demonstranten uit elkaar te drijven.
charisma Ondanks alles blijft het … van de Kennedydynastie ongeschonden.
charitatieve … instellingen vertragen soms structurele oplossingen.
charlatan Onbegrijpelijk dat men de praktijk van deze … zo lang gedoogd heeft.
charmant De nog in bedrijf zijnde laatste werf komt … over.
charme De … van het beroep ziekenverzorgster is er af.
charme offensief Het CDA probeerde met een … de moslims te strikken.
charmeren De oppositie deed haar best de koningin te …
charmes Regelmatig vallen Hollandse vrouwen voor de … van Turkse mannen.
charteren Militairen … bussen voor de nabestaanden van de omgekomenen.
chatseks Seksueel uitdagend gedrag via internet, zoals …, hoort bij pubers.
chatten Ouders kijken mee als hun kinderen via internet met elkaar …
chauvinisme Witte en zwarte scholen ontstaan door het … van autochtonen.
checklist De behandelingsmogelijkheden van de patiënt werden met een … 

afgewerkt.
chemie De … tussen Arafat en Barak was niet zo sterk.
cherry picking Advocatenkantoren mogen niet aan … doen: het eruit pikken van 

kansrijke zaken.
chic Zonder dure merkkleding kan men er ook … uitzien.

Het was … geweest als de NOS hiervoor meer tijd had ingeruimd.
chicken-feed Vergeleken met de EU-drugsbaronnen, is de drugshandel van Afro’s …
chillen Onder kroonluchters zie je veel jonge geliefden …
chocola De LPF Kamerleden konden van politiek geen chocola maken.
choqueren De dood van het kind zou mij enorm …
chronisch De VN heeft een … gebrek aan financiële middelen.
chronologisch Feiten en … besef staan centraal in de geschiedenisles.
cijfers Dankzij de privatisering is het bedrijf uit de rode … gekomen.
circuit Sociaal zwakkeren overleven dankzij het informele …
circulaire De topman van het bedrijf verspreidde een … onder het personeel.
circuleren Rond de moord op J.F. Kennedy … verschillende verklaringen.
circus Het politieke … rond de koopkrachtplaatjes is weer begonnen.
citaat Een enkel … is niet genoeg om zijn denktrant over de monarchie te leren

kennen.
citeren Het … uit wetenschappelijk werk uit Azië vereist enige oefening.
civiele De EU zal het embargo op … vluchten naar Servië opheffen.
claim De bank in Bern wil niets weten van de joodse …
claimcultuur De ten onrechte beschuldigde Bram Peper wil naar een Amerikaanse …
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claimen Zowel Russen als Tsjetsjenen … successen.
clandestien De onderdrukten willen hun strijd … voortzetten.
clash Homofielen waken voor een … met alle moslims.
classificatie Het gesjoemel met de … van vuurwerk had Boy Kodde niet verrast.
clausule In de overeenkomst is een omstreden … opgenomen.
claxonneren Opgewonden automobilisten … in hun auto na de overwinning van Ajax.
clean De ex-verslaafde is al weer een paar jaar …
clementie De drugsinformanten hoeven niet te rekenen op … van het OM.
clichés Vooroordelen en … over minderheden leven ook bij werkgevers.
clientèle De Zwart is een café van tradities en trouwe …
cliëntelisme De discussie over … tijdens verkiezingen kwam eindelijk op gang.
climax De gespannen toestand tussen China en Taiwan bereikte een …
clinch De Kamer ging met de minister over de inburgeringcursus in de …

Frankrijk en de VS liggen weer eens in de … over Irak.
clinics Een Rozendaalse eredivisieclub verzorgde … voor de jeugd in Suriname.
close Máxima is heel … met haar familie.
clou De allerlaatste … van de opera werd in de slotmonoloog neergelegd.
clowneske Idi Amin was een …, wrede dictator van Uganda.
club Het CDA wil kennelijk weer bij de … horen.
clusteren Als je functies gaat … wordt de zaak niet inzichtelijker.
coachen Toezichthouders konden de spijbelende kinderen optimaal …
cocktail Toename van criminaliteit is toe te schrijven aan een … van oorzaken.
cocon Buiten het veld sluit Davids zich op in een … van zwijgzaamheid.
codes Door zich op eigen titel kandidaat te stellen, doorbrak Weisglas de …
co-existentie De aloude methode van vreedzame … heeft haar waarde bewezen.
coherent De rechtse strategie in Frankrijk is nauwelijks … te noemen.
cohesie Sociale … in achterstandswijken is ver te zoeken.
cohort Een groot … van migranten is al geëmancipeerd.
coïncidentie De moord op Kerwin Duinmeyer was beslist geen …
cold calling In de bankwereld is … het zomaar bellen van een klant.
coldcase Zonder de hulp van Peter R.de Vries was de niet opgeloste moord een …

geworden.
collaborateur De … verborg zijn gezicht onder een regenjas.
collaboratie Joden die werden verdacht van … met de Britse troepen kregen de

kogel.
collecterende Filantropie is niet langer het domein van … vrijwilligers.
collectief Over de opvolgingskwestie was de fractie … een zwijgplicht opgelegd.
collecties Wetenschappelijke musea hebben vaak uiteenlopende …
collectieve De … voorzieningen worden stap voor stap uitgekleed.
college Een crisis in het Amsterdamse … van B&W is hiermee voorkomen.
colonne Zwarte Belgen in Borgerhout renden weg voor de … agenten.
colportage De religieuze … van deur tot deur verloopt moeizaam.
colporteurs Op aandringen van vasthoudende … schaffen gezinnen boeken aan.
columnist Die … schreef op een satirische wijze.
comazuipen Anti-alcoholorganisaties maken zich grote zorgen om het … van 

jongeren.
comeback Beide sporters werkten aan een …
comfort De Albanese vluchtelingenkampen kenden geen …
comfortabel De dikke staarbril ziet er niet … uit.
comfortabele Academici profiteren van een … positie op de arbeidsmarkt.
commentaar ‘Niet bereikbaar voor … ’ is een graag toegepast journalistiek foefje.
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commentator De meeste omroepen hebben een leidende …
commercial Met die … wilde men de jongeren van het roken afhelpen.
commercieel Het opgedoekte bedrijf had geen … belang meer.
committeren Met een nieuwe functie zou zij zich opnieuw voor vijf jaar … in dat 

bedrijf.
common sense Onder druk van ouders wijken artsen af van het beleid en zegeviert de …
commotie Vrouwenbesnijders schrokken van alle landelijke …
communicatie De oorzaak voor het uitblijven van arrestatie van Mladic is een gebrek

aan …
communiceren Een Turkse kreeg geen nieuw hart omdat zij niet zou kunnen … met de

Duitsers.
compacte In een … stad worden wonen, werken, winkelen en recreatie gemengd.
compacter Voor de voorpagina wordt het nieuws … opgeschreven.
compartimenten Alle … van de gezonken onderzeeboot waren met water volgelopen.
compassie De ongeautoriseerd euthanaserende verpleegster handelde uit …
compensatie Voor gehandicapten is er een … voor het niet gebruiken van de OV-kaart.
compenseren De ploeg kon het vertrek van de drie spelers met de nieuwe aankopen …
competentie Dit valt buiten de … van de rechter.
competentiestrijd Het fraudeonderzoek is door … in de versukkeling geraakt.
competitie In deze … debuteerde de Braziliaan Leonardo voor Feyenoord.
compilatie De griffier wilde niet naar de … met kinderporno kijken.

Op de achtergrond hoorde ik een … van al zijn bekende liederen.
compleet Een keer per maand drinken Engelse tieners zich … laveloos.
completeert Kluivert … het koningskoppel van Oranje.
complex Ieder mens zit … in elkaar.

Om te winkelen wordt het ene … nog groter en luxer opgezet dan het 
andere.

complexiteit De politici vergroten zelf de … van het stadsbestuur.
compliceert De bomaanslag … de vredesdialoog.
complimenteert De minister … de journaliste, maar lacht als een boer met kiespijn.
complot Achter de oorlog in Tsjetsjenië wordt een sinister … vermoed.
complotteur Bahrein arresteerde een pro-Iraanse …
component De democratische … van een verenigd Europa is de betrokkenheid van

de burgers.
componenten De bovengrondse … van het gebouw zijn transparant.
compromis De rechter trachtte de strijdende partijen tot een … te bewegen.
compromitterende Dit … verhaal heeft de Russische minister zijn baan gekost.
computeren Veel bellen en … maakt pubers moe en ziek.
concentreren Sommige scholen willen zich liever meer … op taal en rekenen.
concept Het … van de nieuwe zedenwetten is uitgelekt.
conceptie Met de Concorde wordt een … van macht overboord gezet.
conceptueel Als … model stelde de architect een kubusvormig gebouw voor.
concern Dit jaar wilde het … de winst opstuwen.
concessie De Israëlische Mossad doet geen enkele … aan chanteurs.
conclaaf Politieke partijen gaan vaak in … tijdens moeilijke kwesties.
concreets De stemmers verwachten eindelijk iets … van hun partij.
concretiseren Schooldirecties wilden de afspraken op centraal niveau …
concurrentie Allochtone organisaties verzwakken zichzelf door onderlinge …
conditie Zijn fysieke … stond de slecht bewegende coach geen lange reis toe.
condities De vredesbesprekingen werden bemoeilijkt door de talloze … vooraf.
conduitestaat ‘Doorrijder’ met ontzegging heeft meestal meer op zijn … 
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conditioneren Mensen … zich omdat hun genen steeds hetzelfde zijn
confessionele De … partijen verliezen veel leden.
confidentieel Deze informatie verstrekte hij strikt …
confiscatie Tijdens Sail 2000 zal er geen … plaatsvinden van de Russische schepen.
confisqueren Ooit zal een rechtbank een bedrijf toestaan Russisch bezit te …
conflict De korpschef trok aan het kortste eind in het … met de burgemeester.
conflicteren Het afgewezen voorstel kon … met de bewonersbelangen.
conform De rechts-extremisten zijn … de eis veroordeeld.
conformeren Veel bewindslieden … zich aan het vorige kabinet.
conformisme Rusland zigzagt tussen dodelijk … en anarchie.
confrontatie Kennedy voorkwam een nucleaire … met de Russen.
confronteren De rechter zou hem … met de gevolgen van zijn daad.
confuus Tijdens de Bijlmervliegramp raakten veel bewoners …
congé Pim wilde een aantal onbetrouwbare kandidaten hun … geven.
congestie Amsterdam is een door … en woningnood geteisterde stad.
conglomeraat Europa kent een heel … van progressieve auteurs.
conjunctuur De economische … is over zijn hoogtepunt heen.
connecties Religieuze stichtingen hebben … met scholen.
connotatie De term vrijzinnigheid heeft van oudsher een godsdienstige …
consciëntieus De kans op contractverlenging wordt groter als je je werk … verricht.
consensus Bonden en werkgevers bereikten een … over een afvloeiingsregeling.
consequent De Gaulle veegde de Britten … als ‘Anglo-saxons’ op één hoop met de

Amerikanen.
consequentie De … van ongebreidelde economische groei is milieuschade.
conservatieve Die tweeduizend doden door medische fouten was nog een … schatting.
conserveren De mummie kon men in zijn natuurlijke omgeving …
consideratie De werkgevers toonden geen enkel teken van …
consistent Iedereen is gebaat bij een … regeringsbeleid.
consistentie Het beleid vertoont weinig …
consolideren De socialisten … hun positie tijdens de lokale verkiezingen.
consorten Mladic en … waren aanwezig bij het doodschieten van vrouwen.
consortium Een … van universiteiten wil zich inzetten voor onderwijs in digitale

vorm.
constateren Mensen … dat de kwaliteit van nieuwe woningen ernstig is verslechterd.
constatering Een verontrustende … is, dat er niet veel veranderd is in de sporthal.
constellatie De politieke … in Suriname roept veel vragen op.
consternatie De ontmoeting tussen Mandela en mevrouw Verwoerd zorgde voor …
constitutionele Siedentop meende dat Engeland in een … crisis verkeerde.
constructief Zappi-glas is sterk genoeg om … toegepast te worden in gebouwen.

Zou jij ook … willen meedenken over de maatschappelijke problemen?
consumeren In achterstandswijken … de burgers goedkopere producten.
consumptie De aardappels waren niet goed voor menselijke …
containerbegrip Het woord vrijheid heeft Amerika gereduceerd tot een …
containers Slangen komen via … Nieuw Zeeland binnen.
content De bewoner van de nieuwe wijk was redelijk … over de veiligheid.
context Afrikaanse kunst krijgt eindelijk de … die ze verdient.

Huisartsen zien de mensen in hun hele sociale …
continent In 2000 ging voor de tweede keer de Olympische voetbaltitel naar het

armste …
continu De groepsleider van de inrichting kreeg … klachten van de pupillen.
continuïteit De … van verantwoorde zorg komt door de bezuinigingen in gevaar.
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continuüm Grond zou je als een … moeten beschouwen.
conto Mandela mag het herstel van de democratie op zijn … bijschrijven.
contouren De … van een ministeriële koerswijziging beginnen zich af te tekenen.
contrabande In de gevangenissen worden drugs en andere … binnengesmokkeld.
contractbreuk Je verwacht niet dat de overheid … zal plegen.
contra-expertise De advocaat van de verdachte wilde een … omdat zij het niet eens was

met het forensisch rapport.
contramine De kleine EU-landen in de … verzetten zich tegen dat voorstel.
contraproductief Sommige maatregelen van de gemeente werken …
contrast De kansen voor werkenden en werklozen staat in schril … tot elkaar.

In India is er een enorm … in de ontwikkeling van de mensen.
contrasteren Privérijkdom en publieke armoede … steeds scherper met elkaar.
contreien In onze … vermijden autochtonen de zwarte scholen.
contribuant Met 263 miljoen dollar is Japan na de VS de grootste … van de VN.
controle Wim Duisenberg wilde zijn vrouw niet onder … krijgen.
controverse De loonsverhoging van het management was de aanleiding tot deze …
controversieel Een … wetsvoorstel werd in de ijskast gezet.
convenant De werkgevers in de vleessector wilden met de vakbonden geen … 

sluiten.
conventies De … voor de verkiezingen in de VS worden druk bezocht.
conventioneel Glas dat … voorgespannen wordt in gebouwen, heeft zijn beperkingen.
cool Het hebben van een Surinaamse afkomst is … onder de Bijlmer jongeren.
coöperatie De halfjaarcijfers tonen aan dat de … winst maakt.
coöperatieve De … structuur van het bedrijf werd omgezet in een naamloze 

vennootschap.
coördinatie De … van de reddingsoperatie verliep naar tevredenheid.
copieuze De farmaceutische industrie betaalde … diners aan artsen.
cordon Militairen hadden om het hoofdkwartier van de oppositie een … laten

leggen.
Via Hilversum werd het … van stilte over de moorden in Palestina 
doorbroken.

cordon sanitaire Gevestigde partijen hanteren het … met de geestverwanten van de
rechtse partij.

core business Procederen bij de rechtbank is niet de … van dat bedrijf.
corpus delict De verdachte VVD-politicus trachtte het … vóór zijn arrestatie te 

vernietigen.
correct Het is politiek … een werkende moeder te zijn.
correlatie Er is een … tussen trots in je werk en variatie.
correspondentie Uit … bleek dat president Roosevelt de magnaat Hearst aanhaalde.
corrumperen Witteboordencriminelen pogen het overheidsapparaat te …
corrupt In Latijns-Amerika zullen armen een … bewind de laan uitsturen.
corruptie De Nederlandse media zijn gefixeerd op de … in Suriname.
coryfee De … Wiegel wordt vooral door de behoudende klasse gekoesterd.
cosmetische … maatregelen vormen geen remedie tegen verarming.
coterie Bezoekers kregen een ontluisterende inkijk in het leven van Stalin en

zijn …
coulance De manager van Katja vroeg de rechter om … voor het rijden onder 

invloed.
coulant Het ziekenfonds gaat … om met zijn verzekerden.
coulante Bekende of rijke mensen rekenen onbewust op een … behandeling.
coulissen Hij heeft zijn werk altijd achter de … verricht.
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coup Militairen pleegden een … tegen de wettig gekozen regering.
coûte que coûte Patiënten willen … beter worden.
cover De vormgever maakte een frisse … voor het opinieblad.
crashen De handelaar was ingeseind dat de aandelen konden gaan …

Na het … van het vliegtuig vloog het toestel in brand.
creatie Suriname is een … van Nederland.
creatief In de bijstand leer je … en dynamisch je hoofd boven water te houden.
credo ‘Liever een graf in Colombia dan een cel in de VS’ is al jaren hun …
creëren Het welbewust … van een olie schaarste mag niet onbestraft blijven.
crème de la crème De … van de jetset kwam opdraven voor de benefietvoorstelling.
crepeergevallen In het niemandsland is het een komen en gaan van …
creperen De gevangenen … in hun cel zonder dat iemand naar hen omkijkt.
(laten) creperen Je kunt niet het evangelie prediken en tegelijk de mensen laten …
crime De met nieuwe keitjes vernieuwde Dam is een … voor hoge hakken.
crime passionel De moord op zijn minnares was een …, gepleegd door haar echtgenoot.
crimefighter Ex-Officier van Justitie Fred Teeven wil in de Kamer als … topcriminelen

aanpakken.
criminaliseren In de jaren zestig konden journalisten ongestraft Surinamers …
crisisproporties De nood in Afrika begint … aan te nemen.
criteria Door deze strenge … missen veel vluchtelingen de boot.
criticasters De toptrainer van FC Barcelona blijft het doelwit van …
critici Volgens … was het ministerie laat met maatregelen tegen de 

slijtersziekte.
croissantje Een vrouw kreeg een boete van 50 euro voor het eten van een … in de

metro.
cross over Wethouder Ahmed Aboutaleb is een … tussen migranten en 

autochtonen.
crossen Gehandicapten kunnen met hun rolstoel … en over boomstammen 

rijden.
cru De meeste universiteiten vinden die rigoureuze maatregel te …
cruciaal Die informatie was van … belang voor de artsen.
cruciale De huisarts speelt een … rol bij de preventie van stressstoornissen.
cruise-locatie Het Amsterdamse Oosterpark staat ’s avonds bekend als … voor homo ’s.
crux De drie boxen vormen de … van het nieuwe belastingstelsel.
cryptische Het ministerie gebruikte een … formulering om kritiek te omzeilen.
culinaire Italiaanse … invloeden zijn er zeker in de Nederlandse keuken.
cult Leni Riefenstahl was een nazi-filmmaakster die … werd.
cultiveren De nazaten van de slaven willen het slachtofferschap niet …
cultus Onder filosofen neemt de Nietzsche- … af.
cultuuromslag Er is een … nodig voor het langer laten doorwerken van werknemers.
cum laude De begaafde Chinese studente rondde haar rechtenstudie … af.
cum suis Wim Kok … mogen proberen tot een oplossing te komen met de 

problemen bij Stork.
cumulatie Een … van teleurstellingen leidt soms tot zelfmoord.
curatele De gemeente Amsterdam had Stadsdeel Zuidoost onder … geplaatst.
curieus Het plegen van premiefraude door Bernhard junior was een … bericht.
curieuze Hij besloot de bijeenkomst met een … oproep aan het OM.
curiosa Het huis van Büch was volgestouwd met … en prullaria
curiositeit De olifant is een grote levende … waaraan mensen zich vergapen.
curiosum De geopenbaarde kaarten hadden betekenis als historisch …
cyberaanvallen Het Noord-Koreaanse regime probeerde met … zijn hachje te redden.
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cybercriminaliteit Mensen zonder computers hebben geen last van …
cyberseks Begin 2006 bedreven een kwart van de pubers …, seksuele spelletjes via

internet.
cyclische KLM opereert in een … bedrijfstak.
cyclus Het straffeloos moorden door Israël had geleid tot een … van geweld en

wraak.
cynisch De buurtactiviteiten werden … door hem afgedaan als bliksemafleider.
cynisme Arean zag haar hang naar het religieuze als een verweer tegen …
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D
daad Den Haag voegde de … bij het woord en veroordeelde de politicus.

Na de maffiamoord hebben ook de autoriteiten een … gesteld.
daadkracht De … van de nieuwe regering moet nog blijken.
daadwerkelijk Het Zappimateriaal had … de eigenschappen van aluminium gekregen.
daags De moord op Steegmans kreeg … na diens begrafenis al weer een 

vervolg.
daden ‘Geen woorden maar … ’ geeft de Amerikaanse mentaliteit weer.
dadendrang Er heerst irritatie binnen de EU over de plotselinge Belgische …
dag Rijkswaterstaat prijst de … niet voor het avond is.

Ook een werkloze wil goed voor de … komen.
De overheid moet op het gebied van armoedebestrijding meer durf aan
de … leggen.

dag (en nacht) De PvdA vergeleken met de LPF is een verschil van … en nacht.
dagdromen De Dutchbatters waren in de moslimenclave Srebrenica aan het …
dagelijks leven Voor het … werkt hij in de verpleging.
dagen Het begon te … dat die geschorste advocaat te kwader trouw was.
daglicht Niet alles wat regeringen doen, verdraagt het …

De commissie haalde onderwerpen aan die het … niet konden 
verdragen.
We wensen niet de gehele beroepsgroep in een kwaad … te stellen.

daglonersgezin José Saramago kwam uit een straatarm …
dak Gullit ging in de BBC-studio behoorlijk uit zijn …

De publicatie viel de geïnterviewde toch wat rauw op zijn …
Voor zo’n uitspraak kun je justitie op je … krijgen.
De krakers wilden alleen maar een … boven hun hoofd.

daken Ik was zo gelukkig dat ik het wel van de … kon schreeuwen.
dal De besparingen lieten Suriname door een diep … gaan.

Kleine ondernemers hielpen Indonesië uit het …
dam De christenen willen een … opwerpen tegen het zedelijk verval.
dandy Terwijl Tuur de … uithangt, werkt Joval in Brooklyn als taxichauffeur.
dandyachtige Piet Doedens is de … advocaat die bekend staat om zijn messcherpe

kruisverhoren.
danig De internationale solidariteit lijkt … af te nemen.
dank Die weigering werd door hem bepaald niet in … afgenomen.
dans De middelgrote criminelen ontspringen vaak de …
danse macabre Kindsoldaten trokken moordend door de straten van Monrovia in een …
dapper Napoleon was een … man.
das De rode kaart voor Appoloni deed de Italianen de … om.
dát In multiculti Nederland hoeft niet … te gebeuren of we slaan op tilt.
data Justitie wist de … van een hard disk van een beschadigde computer te

redden.
databank De Verenigde Naties wil een … over de vliegveiligheid boven 

conflictgebieden.
databases Mart van Lieburg was in de wetenschappelijke wereld befaamd om 

zijn …
date Twee kandidaten streden om een … met een mooie vrouw.
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dateren Enkele monumenten … uit de Gouden Eeuw.
dato Ruim 27 jaar na … zijn slachtoffers van Pinochet in Chili opgegraven.
daveren Een bombardement in Oekraïne deed Donetsk op zijn grondvesten …
daverend De zaal onthaalde president Clinton op een … applaus.
daverende Er ontstond een … rel over de martelende Palestijnse politie.
de facto Taiwan is … natuurlijk al jaren een zelfstandige staat.
deadline Noord-Ierland nadert de absolute … voor het vredesproces.
deal De rechter vond de … met de kroongetuige niet acceptabel.
debacle De mislukte invasie op Cuba was een politiek … voor Kennedy.
debat De Urban-gelden lokten een verhit … in de Bijlmer uit.

De minister kwam heelhuids uit het … over het jachtverbod.
debet De oppositie is mede … aan het debacle van het regeringsbeleid.
debiteren Kwaadwillende schrijvers … flagrante leugens over hun concurrenten.
debriefing De … van Srebrenica werd snel uitgevoerd.
debuteren In deze competitie zullen twee spelers …
debuut Noord-Korea maakte zijn … in een internationaal forum.
decadent Yuppen hebben een voorliefde voor een … leven.
decadentie Indien de leiding verslapt ligt … op de loer.
decennia De laatste … ging het met die destilleerderij slecht.
decent De secretaresse zweeg … na het horen van de schuine mop van de 

minister.
decenter De opposant beet de senator met haar sexy korte rokjes toe zich wat …

te kleden.
decentraliseren De overheid wil vele taken …
deceptie Het verlies van de kolonie was een … voor Nederland.
decibellen Overdag werd de moeder van zes kids gek van de herrie en …
decideren De overheid zal tot het terugsturen van de asielzoekers ...
decimeren Vermoeidheid en cynisme … de actiebereidheid.

Terroristen … de redactie van het Franse blad Charlie Hebdo.
declaratiegedrag KPMG-accountants zullen het … van de oud-burgemeester boekstaven.
declaraties Wethouders konden … van duizenden euro’s niet verantwoorden.
decor Arme en rijke treinreizigers in gescheiden coupé ’s hebben hetzelfde …

De Spaanse stad was wederom het … van rassenrellen.
decoratieve De … waterteunisbloem verspreidt zich razendsnel.
decorum De bekvechtende raadsleden verloren ieder gevoel voor …
decreet Er was beroering in Pakistan over het … van de militaire leider.
dedain Met dodelijk … haalt de schrijver zijn neus op voor de politiek.
deduceren De politie wil op basis van autopsie … wat er is gebeurd bij het 

verongelukken van de skiër.
deel Na de herdenkingsdienst viel de minister van VWS een applaus ten …
deelneming Duizenden mensen betuigden hun … aan de nabestaanden van Millecam.
deeltijdbaan Een … geldt als ideaal voor beide partners.
deemoedig Voor het Tuchtcollege erkende de tandarts … zijn fout.
deemoedigheid De politici bewogen zich door het land met een zelden vertoonde …
deerniswekkend Vluchtelingen leiden een … bestaan.
de-escaleren De agenten wisten de ongeregeldheden te laten …
defaitisme Na alle affaires was het publiek … in België groot.
defensie Vooral in het hart van de … bleek Ajax kwetsbaar.
defensief De voetbaltrainer wil eerst dat het allemaal goed gaat in … opzicht.
deficit De onderzoeker verwoordde het … van de armoedebestrijding door de

politiek.
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defilé Langs de baar van prins Claus hielden de autoriteiten een sober …
definiëren Hoogbegaafdheid laat zich moeilijk …
(per) definitie ‘Waar gebeurd’ neigt niet per … naar effectbejag.
degelijk Het economie-standpunt over de Betuwelijn was niet … onderbouwd.
degelijkheid De oude Duitse adel is van een onverwoestbare …
degraderen Mocht RBC …, dan houdt de hoofdsponsor het meteen voor gezien.
degraderend Het … effect van de slavernij zullen veel Westerlingen onderschatten.
deinende Alle remmen gaan los tijdens … bierdreunen.
deining Over de politie-infiltrant ontstond grote politieke …
deken De kuststreek was met een … van sneeuw bedekt.
dekken Het sponsorgeld zal de kosten van de klipper niet …

Krantenkoppen … niet altijd de lading van een artikel
dekmantel Veel smartshops zijn een … voor criminele witwaspraktijken.
deksel Justitie kreeg het … op de neus door het uitlekken van de rol van de 

informant.
deksels De VS weten … goed dat ze onmisbaar zijn voor de VN.
delegeren De Surinaamse president kon slecht …
delen De hoogleraar wilde de mening van de student niet …
delibereren De kabinetsleden … langdurig over het voorstel.
delicaat De vredesbesprekingen verkeren in een … stadium.
delicate Er is een … balans tussen valse geruststelling en onterechte 

ongerustheid.
delicatessen De boerderijdieren uit het Groene Hart worden vakkundig tot … 

gesneden.
delicten De politie laat de lichtere … afvallen.
delinquenten Gewone gevangenen hebben niet veel op met seksuele …
demagogen … beweren dat hier maar lukraak wordt gebouwd.
demarche Mandela deed een … om het democratiseringsproces vlot te trekken.
dement Pinochet wilde zich niet … laten verklaren.
democratie De dialoog is de zuurstof van de …
demoniseren Door politici te … wordt er een duivels beeld van hen opgeroepen.
demonstreren In 1974 wilden de Russen hun Concordski …
demonteren Het … van de vliegtuigbom verliep succesvol.
demoraliseren Werkloosheid en criminaliteit … de Bijlmerbewoners.
demotie Naast promotie van jongeren willen werkgevers tevens … van ouderen.
demotiveren Je moet je door die slechte resultaten niet laten …
demotiverend Het inspectierapport werkt … voor de hardwerkende leerkrachten.
denderen ’s Ochtends … de pantserwagens naar de Coentunnel.

Zo over iemand heen … is niet humaan.
denderend De hele sfeer in de fractie was niet zo …
denigrerend Sympathisanten van de slavernij laten zich uiterst … uit over zwarten.
denkraam De islam is het gesloten … van de Arabische Europese Liga.
denktank Honderd prominenten vormen een … om de regering te adviseren.
denktrant De extremist beschikte slechts over een middeleeuwse …
dependances Overal in het land zullen … van het Effatha doveninstituut ontstaan.
deplorabel De economische situatie op de Antillen is …
deponeren De actiegroep wil zijn verklaring bij de notaris onder ede …
deprivatie Sociale … ontstaat mede door voortijdige schoolverlating.
derby Sturm Graz boog diep in de … tegen Grazen AK.
derden Tips van … leiden vaak tot onderzoek naar uitkeringsfraude.
deregulering De taxicentrales verzetten zich tegen de … binnen hun bedrijfstak.
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deren De forse beperking van het asielrecht kon de vluchtelingen niet …
De onterechte kritiek kon Ajax niet …

derven Uitkeringsinstanties … miljoenen door fraude.
desastreus De verkiezingen verliepen gelukkig … voor de xenofoben.
desastreuze De … gevolgen van werkloosheid onder allochtonen zijn evident.
desavoueren De minister zou het Kamerlid … tijdens het debat.
deserteren De soldaten wilden … om hun hachje te redden.
desillusie De … van de fans sloeg om in voetbalrellen.
desinformatie De Tories verwijten Labour … van het publiek.
desintegratie De … van de Sovjetrepublieken is nog niet ten einde.
desinteresse Panama staat perplex van de … van de VS
desolaat Een zwarte onderklasse van werklozen leidt een … bestaan.
desolate Zonder het bronzenbeeld De Denker bood de beeldentuin een … 

aanblik.
desperaat De uit Kosovo opgejaagde Serviërs zijn …
desperado De terrorist koketteerde met zijn imago van …
despoot Arafat is een doodgewone Arabische …
destabiliserende Amerika zal waken voor … stappen van andere landen.
destijds De geallieerden waren … voor de Duitse NPD-overheersers.
destructief De beruchte ‘hoge C’ kan voor glazen … zijn.
destructief Ook uit wanhoop ontstaan … gedrag moeten wij tegengaan.
detacheren Nederland wil drugsbestrijders op de Antillen …
detail De onthulling van dit … deed de moordenaar de das om.
detailhandel In de … grist winkelpersoneel voor miljoenen euro’s uit kassa’s en

schappen weg.
determinant Sociale rechtvaardigheid is een belangrijke … van de levensduur.
deugd De winkeldief maakte van de nood een …

Spioneren en klikken voor de sociale dienst lijkt een … te worden.
deugde Er … niks van de zinsconstructie van die schrijver.
deugdelijk Veel derdewereldlanden kunnen geen … beleid ontwikkelen.
deugen De conclusies van het rapport … van geen kant.
deugniet De financiële … kwam tot inkeer.
deuk De student lag in een … van het lachen.

De geluidsoverlast veroorzaakt een … in Schiphol’s imago.
Het vertrouwen in de overheid heeft een … opgelopen
Bij de jacht op illegale arbeid slaat de Inspectie nog geen … in een pakje
boter.

deuntje De accordeonist uit de wijk speelde een …
De verdachte neuriet een … bij de zitting van zijn zaak.

deur De brand in Zaandam lag voor de omroeporganisatie voor de …
De winkelier wilde ongewenste gasten buiten de … houden.
Opgroeiende kinderen zijn met geen stok de … uit te krijgen.
Herman B.is zo gek als een … en toch zeer geliefd bij zijn publiek.
De woorden van de actievoerders deden de … dicht voor de politie.
Bij het interview viel de minister direct met de … in huis.
Na acht jaar trok Gullit de … achter zich dicht.
Het ziekenhuis wees ex-dictator Pinochet de …
Bosje en Bouta kunnen niet meer samen door één …
Journalisten liepen de … van de ex-minister plat.
De documentaire over vrouwenemancipatie in Mali trapte een open … in.
De huiszoekingen van de politie ging van deur tot …
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deuren De boks-ambassadeur moet … openen die voor anderen gesloten 
blijven.
Na een vergadering achter gesloten … is overeenstemming bereikt.
Door de lage goudprijs moesten veel Afrikaanse mijnen hun … sluiten
Voor het niet geholpen aangerande meisje was er echt op alle … 
geklopt.
Bram Peper ging met slaande … weg bij de Universiteit van Nyenrode.
De Amsterdamse vestiging van Dress for Success opende in 2007 haar …

deurmat Ook de bekritiseerde voorzitter vond de brief op de …
deviante Het aantal … leerlingen neemt toe.
devies Handhaven van de stabiliteit is nu het … in China.
devote Khomeini sprak zijn meest … volgelingen in de moskee.
dialoog De RMS kiest voor de politieke … en niet voor geweld.
diaspora Tijdens hun vakantie leren joden uit de … Israël kennen.
dichten Het failliete bedrijf kon het financiële gat niet …
dichtgroeien Teveel fastfood eten laat jongeren …
dichtslibben Tijdens de wegwerkzaamheden zullen de sluipwegen …
dichtstbijzijnde De junk liep naar de … prullenbak.
dichttimmeren Farmaceutische bedrijven willen octrooien voor Afrika …
dictaat De minister van Koninkrijksrelaties wil de Antillen een … opleggen.
dicteren De rijke landen … het beleid van het IMF.
didactiek Bij de moedertaalmethodes ontbreekt vaak een …
dief De directeur van het bedrijf vertrok als een … in de nacht.

Die arme voormalige weldoener was een … van zijn eigen portemonnee.
diehards Seculiere … pleiten ervoor religie uit de politieke sfeer te weren.
dienst Duitsland maakt binnen Europa economisch de … uit.

Hij bewees zijn partijgenoot geen goede …
dienstknecht Europa heeft zich lang gedragen als … van de VS.
dienstverlening Treinreizigers kunnen meer te zeggen krijgen over de … van de NS.
diep In de halve finale scoorde Spanje … in de tweede helft een doelpunt

tegen Duitsland.
diepe De eigen bijdrage voor hulpmiddelen was een sprong in het …

Pam heeft een … minachting voor mensen die op zoek zijn naar hun
eigen identiteit.

diepgaand De Britse boulevardbladen beloofden een … zelfonderzoek.
diepgang De hoofdredacteur wilde meer … bij NOS Sport.
diepgeworteld Afkeer van Duitsers zit bij Holocaustoverlevenden …
diepgravend Na een … onderzoek werd de verdachte vrijgelaten.
dieptepunt De goudprijs is tot een historisch … gezakt.
dier Wat het politieke … Pronk betreft, is de race met de SP nog niet gelopen.
dierbaar De relatie met Suriname blijft ons …
dierbare De bisschop van Breda was de … vriend die naar de armen luisterde.
dierbaren In den vreemde miste ik mijn … uit Suriname.
differentiëren Universiteiten zouden moeten … in de beloning van hoogleraren.
diggelen De toekomst van veel varkenshouders is aan …

Tijdens de voetbalrellen gingen ruiten van winkels aan …
Door zijn veroordeling ligt de mythe rond Öcalan aan …

digitale Er is sprake van een dreigende … tweedeling.
digitaliseren Suriname is begonnen de koloniale archieven te …
dijk Kadhafi zet zijn omstreden tweede man aan de …

De beleidsmedewerker heeft een … van een baan.
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dik Bankiers zijn … tevreden met Kok.
Australië heeft Indonesië jarenlang door … en dun gesteund.
Het is … aan tussen de kroonprins en Máxima.
Het zat er … in dat Sorgdrager problemen met haar ambtenaren zou 
krijgen.
Hellen moest … tachtig mille terugbetalen aan de sociale dienst.
De ‘volle’ vrouwen zijn … in de billen.

dikbuik De Duitse minister Fischer was een … die marathonloper werd.
dikdoenerij Hij is een van alle … gespeende columnist.
dikke Hij maakte vele snelheidsovertredingen met zijn … BMW.

Kok en Cyriel Daal waren al jaren … vrienden.
Zij gaf haar vriend een … zoen.
Alleen mensen met een … portemonnee kunnen een koopwoning 
betrekken.

dik verdiend Het publiek beloonde de ploeg met een … applaus voor het goede spel.
dilemma Suriname’s handreiking plaatst Nederland voor een groot …
dimensie Allochtonen verlenen de Nederlandse cultuur een nieuwe …
dimmen De minister vindt dat de korpschef zijn kritiek op het beleid moet …
dinosauriërs De senaat kreeg er een paar onvervalste … bij.
dip Gemeenten haalden slechtlopende bedrijven uit de …

Vanwege de … in aandelen stapt men over op obligaties.
Een ieder heeft wel eens een …, maar dat hoeft geen depressie te zijn.

dirigeren De Duitse brandweer kon zijn wagens naar Enschede …
Jaap van Zweden wilde … ondanks de brutale overval.

disciplinaire De werkgever kondigde … maatregelen aan tegen de laatkomers.
discipline De vredesoperatie vereiste een ijzeren …
disciplines Wetenschappers van diverse … waren in staat monsters van de mummie

te nemen.
discreet Met moslimvrouwen dienen mannelijke hulpverleners … om te gaan.
discrepantie Er ligt een … tussen politieke wens en praktische haalbaarheid.
discussie De Kamerleden stelden het functioneren van de minister ter …

Scholieren moeten een … op basis van argumenten kunnen voeren.
discutabel Sommige besluiten van de juryleden van de Spelen in Sydney waren …
diskrediet De goede naam van de advocaat is in ernstige mate in … gebracht.
diskwalificeren De tourleiding zal dopinggebruikers …
dispensatie Er werd … voor parkeerheffing aan de invalide verleend.
disproportioneel De politie gebruikte … geweld bij de ontruiming van het kraakpand.
dispuut De politici zijn in een … gewikkeld.

De student trad toe tot een …
dissident De partij wil het liefst deze … dumpen.
dissidente De … bisschop werd teruggefloten na diens oproep tot dialoog.
dissonant De Voetbalbond was de enige … van de vuurwerkramp.
distantie Wij pleiten voor meer journalistieke … ten opzichte van Suriname.
distantiëren De liberalen … zich van hun minister.
distilleren Hieruit kan ik … dat de BVD de Bijlmer hoog op de agenda heeft staan.
distributie In de getto’s van Chicago was een gebrekkige … van huisbrandolie.
dito Honderden scheepswerven waren voor … houten schuitjes en 

beurtschepen.
diva De zwarte … wilde op de US Open het publiek laten genieten van tennis.
diva-allures Ex-Kamerlid Hirsi ‘Ali’ was een over het paard getilde vrouw met …
divers De doelstellingen van de anti-rookinstellingen waren heel …
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diverse Na de schietpartij in de Bijlmer werden … omwonenden gehoord.
djoegoe djoegoe De onthulling van het slavernijmonument in Amsterdam vond met heel

wat … plaats.
dobber Ajax heeft doorgaans een zware … aan PSV.
dobberen Boten met vluchtelingen … doelloos voor de Spaanse kust.
doceren Werkstudenten willen ook op de universiteit …
dociel Het Argentijnse militaire apparaat reageert … op de vervolging.
docielere Hongkongse mannen prefereren een wat …, lager opgeleide vrouw van

het vaste land.
doctrine De communistische … heeft onder Stalin veel slachtoffers geëist.
(ten) dode Economie zonder aandacht voor het milieu is ten … opgeschreven.
dode Het wapenembargo tegen Irak is een … letter.
doden Hoe … de collegae van prinses Christina de tijd?
doek Het witte … van Hollywood lokt ook criminelen.

Voor het ruimtestation Mir is het … gevallen.
doeken Hij deed alle details haarfijn uit de …
doekje Die hulpzending voor Kosovo was slechts een … voor het bloeden.
doekjes De president wond geen … om zijn schets van de situatie.
doel Het ondoordachte scholingsproject zal zijn … voorbij schieten.
doelen De Nederlander geeft elk jaar meer aan goede …
doelgerichte Rusland fantaseerde over een … actie tegen de marine.
doeltreffend De veiligheidsmaatregelen van de gemeente bleken niet …
doelwit Het CDA was de afgelopen jaren een geliefkoosd … voor cabaretiers.
doem In Athene verloste El Guerrouj zich van de … die na twee mislukte 

Spelen op hem rustte.
doembeeld Het … van Amerikaanse toestanden in de Bijlmer is niet denkbeeldig.
doemdenken Zo te zien is in IJmuiden … verleden tijd.
doemscenario Met dat … voor ogen verlaten veel bewoners de Bijlmer.
doemsfeer Netelenbos wilde geen kritiek op de auto en haalde hem uit de …
doen De verdachten hadden niets van … met de aanslag.
doenerig Catherine is een … type en een Pietje precies.
doetje Zo’n … zal het in de advocatuur niet redden.
doffe Het is een … ellende in de Zuid-Afrikaanse townships.
doggybag De restaurantbezoeker nam zijn kliekjes in een … mee naar huis.
dogma De Paus houdt vast aan het … rond euthanasie.

De PvdA raakt met het milieubeleid verstrikt in haar eigen …
dogmatisme … werkt altijd averechts.
dokken Een vijandelijke voetballer moest van de Baskische ETA …

Heel Eelde wilde geld … voor de restauratie van de dorpskerk.
dol Geen enkele aanschaf is de gegoede consument nog te …

Ook Finnen zijn niet … op migranten.
dolblij Anthony Nesty was … met zijn verrassende overwinning.
doldraaien Platspuiten zou nodig zijn, omdat asielzoekers vaak …
doldwaze De interne strubbelingen bij die club vonden hun weerslag in de … 

wedstrijd.
dolen Veel psychiatrische patiënten … in Amsterdam hulpeloos rond.
dolend … Ajax stelt teleur en mist de juiste vorm.
dolenthousiast De zaal was … dat de dokter onschuldig was.
dolgraag De herstelde politicus wilde … weer aan de slag.
dolksteek De gepasseerde IOC-kandidaat gaf de kroonprins een … in de rug.
dolkstoot De ex-premier kreeg van zijn partijgenoot een … in de rug.
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dolle Hij was door het … heen toen zijn vrouw de buurman kuste.
dollemansrit Na een … van een uur werd de illegaal aangehouden.
dollen Cohen wilde met de politie-inval bij de Angels laten zien dat hij niet

met zich laat …
dolletje Voor soldaat Lyndie England was het martelen van Irakezen een …
domein Het café lijkt het … van de mannen te blijven.
domicilie Vele rijke Nederlanders hebben hun … in België.
dominant Het doorsnee gezin is niet langer … in de grote stad.
dominantie De seksuele … van de man is tanende.
domineren Schandalen … doorgaans de verkiezingen in Amerika.
domino-effect Amerika vreesde een … en isoleerde Cuba economisch.
domme Door … pech verloor Oranje de wedstrijd.

De crimineel hield zich voor de rechter van de …
domoor De … verried zijn ware bedoelingen.
dompelen Al die kernproeven zullen ons nog eens in misère …
domper Het verlies tegen Brazilië betekende voor Rijkaard een enorme …
domweg De familie van de stervende is … niets verteld.
donatie De VS weigerde lange tijd zijn … aan de VN te voldoen.
donaties We moeten op het belang van … van organen blijven wijzen.
donder Je kunt er … op zeggen dat na deze moord een rassenrel uitbreekt.

Het kon de straatmuzikant geen … schelen dat hij geen vergunning had.
Tanzania moet als de … gaan exporteren.
Van de overheid kan de zieke illegaal een schop onder zijn … krijgen.

donderpreek De premier stak tegen de ministerraad een … af.
donders (goed) Kinderen weten … goed wat reclame is.
donderslag De moord op Kennedy kwam als een … bij heldere hemel.
dondersteen De moeder vond haar dochter een echte …
doneren Irak wilde 100 miljoen euro … aan de armen in de VS.
donkere Computerfabrikant Dell behoudt zijn optimisme in … tijden.
donor De Tweede Kamer vindt dat een dier als … moet kunnen fungeren.
donoren De … van dat land wilden niet over de brug komen.
dood De economie van Suriname is op sterven na …

De besprekingen tussen de VN en Irak zijn op … spoor beland.
De PvdA is als de … voor de hypotheekrentediscussie.
Tsjetsjenen zaaien … en verderf met hun zelfmoordacties.

doodbloeden Noord-Ierse fanatici laten het vredesproces …
dooddoener Met zo’n … maak je verdere discussie onmogelijk.
doodeenvoudig Een … statement in begrijpelijke taal trekt eerder de aandacht.
doodgeboren Het fusieplan van de KLM met British Airways was een … kindje.
doodgemoedereerd Na het slaan van de homoactivist, ging Mugabe … naar zijn afspraak.
doodgewaande De … Radoejev kwam eindelijk boven water.
doodgewone Mensen lopen met vuurwapens rond alsof het … mobiele telefoons zijn.
doodgooien De reclamemakers zullen ons nog eens … met hun spotjes.
doodgooien Jonge raadsleden willen zich niet voortdurend laten … met concepten.
doodklap De ontvoering betekent de … voor het toerisme in Kasjmir.
doodknuffelen Dat beleidsmakers de Marokkanen …, klopt voor geen meter.
doodleuk Nadat hij zijn vrouw had mishandeld, ging die kwal … slapen.
doodlopend De kraakbeweging is een … spoor gebleken.
doodnormaal Voor Marokkanen is het zelf zorgen voor een pasgeborene …
doodop Na de finish leek de marathonloper … te zijn.
doodsbang Allochtonen zijn … voor rechts-extremisten in topfuncties.
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doodsbenauwd Ook de Nederlandse boer is … voor de veteranen in Zimbabwe.
doodse Er viel een … stilte toen de boze topambtenaar een toespraak hield.
doodseskader Het Zuid-Afrikaanse … neutraliseerde ANC-activisten.
doodseskaders Hondurese … hebben het op jongeren gemunt die in de criminaliteit zijn

beland.
doodsnood De fotograaf verkocht een foto van zijn collega in …
doodsstrijd De Amsterdamse scheepswerfjes voerden een …
doodsteek Die maatregel wordt de … voor de Europese industrie.
doodsteek Het illegale werk aan boten is de … voor mensen die legaal bezig zijn.
doodvechten De vakbonden zullen zich … voor het behoud van het stakingsrecht.
doodvervelen Hoogbegaafde leerlingen kunnen zich soms … in de klas.
doodvonnis De rechter sprak het … over de Koerdenleider uit.
doodziek De Surinaamse regering wordt … van de Nederlandse kritiek.
doodzonde Het is … om bij ziekte van de leraar de leerlingen vrijaf te geven.
doodzwijgen De pers moet extremisten …

Het … van extreem rechts haalde de druk van de ketel.
doof De ministers houden zich … en negeren de actiegroep.
doofpot Defensie probeerde de misstanden in Srebrenica in de … te stoppen.
dooi De … is ingetreden in de betrekkingen tussen Peking en Parijs.
dooie De politieman kwam op zijn … akkertje aanlopen.
dooien Het kan vriezen en het kan … in onze relatie met Suriname.
doolhof In het … van voorzieningen kunnen velen hun weg moeilijk vinden.
doopceel De politie lichtte in strijd met de wet het … van sollicitanten.
door De slavenhandelaar was een … en … slecht mens.
doorberekenen Sommige bedrijven wilden de investeringen niet …
doorbladeren De fiscus wil de ordner … om de opgave te controleren.
doorbraak Eindelijk was er een … in de speurtocht naar joodse tegoeden.
doorbreken Artsen … onbedoeld regelmatig het beroepsgeheim.

Steeds meer vrouwen zullen als springruiter …
De VN probeerde de impasse tussen Eritrea en Ethiopië te …

doordacht Het raadsbesluit was niet … en bleek dan ook onuitvoerbaar.
doordraaien Een ontslagen gezinshoofd kan makkelijk …

Dumpen in arme landen was een alternatief voor het … van overtollige
EU-koeien.

doordrammen De ambtenaar was aan het … over het uitvoeren van het plan.
doordrenkt De Braziliaanse samenleving is … van feodale verhoudingen.
doordrijven De aanklager van de Amerikaanse president wilde zijn zin …
(ervan) doordringen We moeten de mensen ervan … dat racisme contraproductief is.
doordringen De militairen konden tot de hoofdstad …
doordrukken De Amerikanen en Britten willen in Irak hun visie …
dooremmeren Het … van de wethouder leidde tot zijn val.
dooretteren In de VS liet de gechanteerde Edgar Hoover de maffia …
doorgaans Oranje-voetballers zijn … goede spelers.
doorgeefluik De organisatie fungeert als … van de buurt.
doorgestoken De verkiezingsuitslag in Bosnië bleek … kaart.
doorgewinterd Bolkestein is een … politicus.
doorgronden De diepere gevoelens in Amsterdam-Zuidoost moet men kunnen …

De schrijver was er niet in geslaagd het probleem te …
doorgroeien De airstrip kon … tot een luchthaven.
doorklinken Laat je mening … via je stemrecht.
doorkruisen De Duitse bondskanselier wil de plannen van de premier …
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doorlichten Cineasten willen Indiase kinderzielen …
Het onderzoeksinstituut moest de legertop …

doorlopen Niet alle kinderen van bijstandsmoeders … de school met succes.
doormodderen Het … in de zorgsector werkt de tweedeling in de hand.
doorn Goedkope import uit Oost-Europa is de Franse boer een … in het oog.
doorpaffen Na een rookverbod zullen de verslaafden gewoon …
doorpakken VVD-fractieleider Rutte wilde … met Nederland.
doorploeteren Onder druk van die studieschuld bleef hij maar …
doorprikken Het … van de legende rond Ella Fitzgerald viel slecht bij haar fans.
doorschemeren De PvdA liet … meer te willen doen voor de minima.
doorschieten Artsen vinden dat de mondigheid van patiënten niet moet …
doorsijpelen De grotere vrijheid van het hoger onderwijs zal … naar het 

basisonderwijs.
doorslaan We zijn aan het … in het zelfbeschikkingsrecht.
doorslaand Het herstel van de democratie in Suriname is geen … succes.
doorslag De stemmen van de Javaanse KTPI zullen de … geven.
doorslaggevend De klager had opzettelijk een … bewijsstuk laten liggen.
doorsluizen Een deel van het gestolen geld zou hij … naar zijn bedrijf.
doorsnee Antillianen komen vaker met de politie in aanraking dan de … burger.

De Jordaan is een … volkswijk.
doorsneeman Pim Fortuyn was tenminste geen …
doorspekt De Zuid-Afrikaanse documentaire was met politieke frasen …
doorspelen Suriname zal de namen van drugskoeriers … aan Nederland.
doorspitten De politie zal alle processen-verbaal weer … naar relevante gegevens.
doorstaan De idealisten … veel ontberingen tijdens de verkiezingscampagne.
doorstampen Studenten die eeuwig studeren kunnen ook ’s nachts …
doorstromen Het is opvallend dat allochtone juristen niet … naar het OM.
doortastend Tijdens de rellen trad de politie niet … op.
doortimmerd Het kabinet kwam met een goed … economisch plan.
doortrapt De crimineel was … en deed zich tijdens de hoorzitting onnozel voor.
doortraptheid Zijn … en stompzinnigheid zullen uiteindelijk leiden tot zijn val.
doorvoeren Van Swieten kon in dienst van Maria-Theresia veel medische 

hervormingen …
doorweekt De kinderen die buiten in de regen moesten staan, waren …
doorwrocht De commissie Oosting leverde een …, helder en scherp rapport af.
doorzagen Mag je via de kliklijn je buurman … ?
doorzettingsvermogen Somalische vrouwen hebben een groter … dan mannen.
doorzeven De agenten … een onschuldige en ongewapende immigrant.
doorzichtiger Internet maakte de amusementswereld …
doorzieken Conflicten in het bestuur blijven … zonder dat er een knoop wordt 

doorgehakt.
doos Vrouwen in de overgang durven gewoon toe te geven dat ze een 

droge … hebben
dop Haider vormt een netelig probleem, maar is geen Hitler in de …
doping Op topniveau wielrennen zien sommigen als een vermeend effect van …
doppen Kijk beter uit je …, er zijn valse eurobiljetten in omloop.
dorsten Amerikaanse getto’s en scholen … naar wet en orde.
doseren Mahatma Ghandi kon zijn acties goed … en uitvoeren.
dosis Een Kamerlid dient te zijn uitgerust met een gezonde … argwaan.
doublures De kinderen kregen bijlessen om … te voorkomen.
douceurtje De protesterende Franse boeren kregen een … van 1,2 miljard gulden.
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douche Voor Iraanse geestelijken kwam de verkiezingsuitslag als een koude …
dovemansoren De raad om niet op krediet te kopen is aan … gericht.
draad Het Mir-ruimtestation is tot de … toe versleten

Ontrouw vormt de rode … in die film.
Door deze affaire hangt de positie van de minister aan een zijden …
De anonieme getuige kwam er niet mee voor de ….
Seles pakte de … weer op in Melbourne.

draagkracht Mensen in de bijstand hebben een kleinere … en zijn minder gezond.
De gelamineerde glazen buizen hebben een enorme …

draagvlak Abortus en euthanasie kennen een breed maatschappelijk …
draai De verdachte belegger gaf een aardige … aan het verhoor.

De minister heeft haar … nog niet kunnen vinden.
De docent zou het kind liefst een stevige … om de oren verkopen.

draaiboek Het … voor de verbouwing van het Amsterdamse Centraal Station ligt
klaar.

draaideurcriminelen Justitie in Amsterdam laat verslaafde … verplicht afkicken.
draaien Bij de sociale dienst is het niet: ‘U vraagt, wij … ’

Hoe ze het ook willen … of keren, de gestrande passagiers willen hulp.
De meeste biechten … om seks.
Dj ’s in Afrikaanse landen … Kalondj ’s cd Kizoba Zoba veelvuldig op de
radio.

draaikont De … heeft zich teruggetrokken uit het Republikeinse Genootschap.
draak De Russische tv stak de … met de dronken president Jeltsin.
dracht De zwarte Remak ging bij haar beëdiging gekleed in traditionele …
draconische Met … maatregelen tracht Amerika Cuba onder de duim te krijgen.
dralen Na lang … ging het meisje in op zijn voorstel.
drama De verkiezingsuitslag betekende een waar … voor de lokale partijen.
dramatiek De Libische leider had een voorliefde voor …
dramatisch De wedstrijd verliep gelukkig minder … dan was voorspeld.
dramatiseren Hulporganisaties … soms de situatie om meer steun te krijgen.
drammen De spelers hebben na lang … hun zin gekregen bij de trainer.
drammerig Een hongerstaker is geen … kind dat zijn zin wil krijgen.
drang De zendeling heeft een enorme … om zwarten te bekeren.
drank In het arme gezin raakte vader aan de … en werd moeder ontslagen.
drankorgels Met een alcoholconsumptie van acht liter per persoon per jaar kent 

Kerala de meeste …
draperen Libanese studenten … de Palestijnse vlag over de Israëlische grens.
drastisch Duitsland zal zijn bijdrage aan de Europese kas … verlagen.
draven Venus Williams kon als een gazelle over de tennisbaan …
dreef De Russische organist was vooral op … in werken van eigen bodem.
dreigbrief Concurrent Telfort stuurde Versatel een …
dreigen De ministers … met aftreden.
drek Het werpen met … is traditie tijdens de Amerikaanse verkiezingen.
drempel Allochtonen worden voor cultuurparticipatie over de … geholpen.

Zigeuners zijn op de … van de 21ste eeuw nog steeds een bedreigde
minderheid.

dress to impress Bij ovulerende vrouwen is het …
dreumesjes In het babylaboratorium werden … in de gaten gehouden.
dreun De taaie vissersvloot incasseerde een flinke …
driedelig De Eerste Kamerleden hebben het imago van heren in … grijs.
drieluik In de tv-documentaire toonde de VPRO een … over Israël.
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drift Door gebrek aan leiding raakt Rusland op …
driftbuien In zijn … trapte de schizofreen wel eens een deur in.
driftig Defensie vergaderde … over het verdwenen fotorolletje.
driftkikker Le Pen is een ware …
drijfjacht Oranjes raken hun privilege voor … op wilde zwijnen kwijt.
drijfveer Woede over onrecht vormt mijn politieke …
drijfzand Het optimisme over een vaste boekenprijs berust op …
drijven Armoede en racisme … onze jeugd in de armen van de maffia.

De arrestaties in Rotterdam … de Italianen tot woede.
drijvende De betekenis is de … kracht achter het ontstaan van de taal.

Osama Rushdi was een van de … krachten achter de terreur in Egypte.
drillen Volgens de lexicograaf van Van Dale moet je scholieren in de spelling

van de taal …
dringen De tijd begint te … voor een structurele aanpak van de ongelijkheid.
drinkgelag Met goedkope sterke drank organiseerde de Rus een …
drive De top van de RLD heeft een sterke … om de organisatie te verbeteren.
droesem De oceaan mag geen … van gebroken beloften achterlaten.
droevig Het lijkt … gesteld met de kwaliteit van het hoger onderwijs.
drogeren Spanjaarden … stieren die meedoen aan stierengevechten.
drogreden De advocaat kwalificeerde deze verklaring als een …
dromen België heeft een zorgstelsel waar de Nederlanders alleen van kunnen …

De mishandelde vrouw dacht dat hij de man van haar … was.
drommels Het sprokkelen is niet alleen voor arme …
drommels (goed) De overheid weet … goed dat ontwikkelingshulp niet helpt.
drommen Vredesbemiddelaars trekken in … naar het Midden-Oosten.
dronkemansrit Bij een … met een shovel, ramde een Chinees vijftig auto’s.
droog “We hadden een probleem en dat is nu opgelost,” zei hij …

Bij de begrafenis van Fortuin kon Wilders het niet … houden.
droogjes ‘Het lijkt me tijd om Cuba te bezoeken,’ merkte de premier … op.
droom De behandelaar probeerde de junk uit de … te helpen.
drop-outs Scholen in achterstandswijken tellen vele allochtone …
droppen De staatssecretaris wilde het voorstel … bij de formateur.
druilerig Toeristen uit woestijnlanden genieten van ons … klimaat.
druk De … op de wereldmarktprijzen wordt in het Westen gereguleerd.

De betrekkingen tussen beide landen kwamen onder … te staan.
Met die maatregel haalt de minister de … van de ketel.
Onder … van de overheid stopte een Brits blad een anti-pedofielen actie.
De partijen zijn … doende kandidaat-ministers te polsen.

drukken Het EK-verlies van Oranje mag de pret niet …
De bankmedewerker wilde een miljoen gulden achterover …
Scholen hebben het geld van Chinese studenten nodig om de kosten 
te …
Nederlanders … zich bij dit corvee.
De verdeeldheid en angst onder de Unionisten … hun optimisme.

drukmiddel Het OM gebruikt de baby niet als … tegen haar moeder.
drup Botha kwam door zijn gang naar de rechter van de regen in de …
druppel De arrestatie van de illegaal was de … die de emmer deed overlopen.
druppels De Toepolev 144 leek als twee … water op de Concorde.
dualisme Bolkestein was een voorstander van … tussen Kamer en kabinet.
dubbel Deelnemers aan een zomerschool over humor lagen … over hun eigen

onderwerp.
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dubbel (en dwars) Bedrijven verdienen hun investering in Suriname … en dwars terug.
dubbeltje Of zij tot voorzitter gekozen zal worden is een … op zijn kant.

Veel mensen willen voor een … op de eerste rij zitten.
De vlucht van de journalist uit het rampgebied was een … op zijn kant.
Economiestudenten durven zich voor geen … in de schulden te steken.
Wie voor een … wordt geboren wordt niet zo makkelijk een kwartje.

dubbelzinnig … taalgebruik werkt nooit positief.
dubben De sportbonden … nog over de verkoop van televisierechten.
(in) dubio De tennisser stond in … of hij zijn carrière moest beëindigen.
duchten Passanten hebben niets te … van de loslopende honden.
duel PSV is in de Arena heer en meester in het … tussen de koplopers.
duffe Met die reclames wil men maltbier van het … imago afhelpen.
duiden De D66-leider haalde Janmaat van stal om de rechts-fundamentalist

Geert Wilders te …
duigen Door de arrestatie van zijn compagnon viel zijn plan in …

Het gematigd imago van de Turkse moslimleider ligt aan …
duikelen De zwakke valuta … met 45 procent naar een laagterecord.
duiken Veel automatiseringsbedrijven … in de rode cijfers.
duim De aantijgingen bleken uit de … gezogen.
duimbreed Veel kolonisten willen geen … wijken voor de Palestijnen.
duimen Laten we ervoor … dat de vredesbesprekingen slagen.
duimendraaien Veel asielzoekers zijn het … beu.
duimpje De zendelingen kenden het Surinaamse binnenland op hun …
duimschroeven De VS doet zijn best om Irak de … verder aan te draaien.
duister De rol van het OM in die zaak blijft …

Dit kabinetsvoorstel betekent een sprong in het …
Over de motieven van de daders tast Justitie nog in het …

duit Melkert deed ook een … in het zakje, tot genoegen van zijn partij.
duivel Linkse Italiaanse politici hebben hun ziel aan de … verkocht.

In de 33 jaar dat zijn leven duurde, schilderde Wouters alsof de … hem
op de hielen zat.
Om maar succes te boeken ging de FIOD bij de … te biecht.

duivels Speelt Algiers een … spel met het GIA?
Het ANC was des … over het eindrapport van de Waarheidscommissie.

duivelskunstenaar De … verbijsterde zijn toch door de wol geverfde publiek.
duivelspact Rusland en Duitsland tekenden in het geheim dit …
duiven Veel voetbalclubs schieten onder elkaars …
duizelen Deze golf van sympathie uit Nederland doet de Duitsers …
duizelingwekkend Veel prijzen zijn in een … tempo omhoog gejaagd.
duizend “Voor u … anderen,” zei de kritische chef tegen zijn werknemer.
duizenden Voor de actrice was het een kans uit … om die rol te spelen.
duizendpoot Een huisarts moet zich willen opstellen als eerstelijns …
dulden De nieuwe leiders van Nigeria … geen rellen.
dumpen De poging om de procureur-generaal te … is mislukt.

Het illegaal … van afval neemt toe.
dumpprijs De … van Westerse producten is de nekslag voor de Derde Wereld
dun Het bewijs tegen de verdachte was heel …

Onder Van Basten zijn Surinaamse spelers … gezaaid in het Nederlands
elftal.

dunk Van deze minister heb ik niet zo’n hoge …
dunnetjes Justitie zal het onderzoek nog eens … overdoen.
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duo Al enige weken krijgt het … het vertrouwen van de trainer.
dupe Vakantiegangers dreigen de … te worden van het beleid rond Schiphol.
duperen Deze belastingmaatregelen … de middeninkomens.
dutje Een wandeling is verstandiger dan een …
duur Het stiekem filmen is de seksuologe … komen te staan.
duurzaam De overheid staat ten aanzien van het milieu een … beleid voor.
duvel … op met de kreet: ‘eigen volk eerst’!

De belaagde Sjon Lammerts was voor de … niet bang.
duveltje Als een … uit een doosje dook hij op tussen zijn publiek.
duwtje De kleine ondernemer kan een … in de rug goed gebruiken.
dwaalspoor Het kabinet was, misleid door de meevallers, op een … geraakt.
dwaalwegen Politici uit het zuiden van de VS zijn van hun rassen scheidende … 

bekeerd.
dwaling De veroordeelden waren mogelijk het slachtoffer van een gerechtelijke

…
dwangmatig De oppositiepartijen verwijten de regering … bezuinigingsgedrag.
dwangsom De eigenaar van het bedrijf hangt een … boven het hoofd.
dwars Beide partijen liggen … bij de onderhandelingen.

De premier verwijt de gouverneur … gedrag.
dwarsbomen De Chinese regering blijft de vrouwengroepen …
dwarsdoorsnede Op de Oranjewerf wordt een … van Hollands scheepvaart drooggelegd.
dwarsliggen Europese hulp aan Cuba mislukt doordat de Amerikanen …
dwarsligger De minister had geen geduld met ‘die … ’ in de Tweede Kamer.
dweil De strafpleiter voelde zich af en toe als een … behandeld.
dweilen Veel ontwikkelingshulp komt neer op … met de kraan open.
dwepen Amerikanen … nog steeds met hun American Dream.
dwingeland De minister laat zich kennen als een echte …
dwingelandij … en willekeur misstaan een modern bestuurder.
dwingend De onderzoeker keek de verdachte … aan.
dynamiek Onze concurrentiepositie is goed door de … van veel bedrijven.
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echec De spelers kregen een straftraining na het … tegen Engeland.
echelons De bank zal bij de sanering de hoogste … niet sparen.
echt Amsterdamse ambtenaren moeten homo’s in de … verbinden.
eclatant Het solodebuut van de zwarte zangeres was een … succes.
edele Goede journalistiek is het … handwerk van enkelingen.
edelmoedig Het voeren van Bijlmer zwerfkatten is … maar niet verstandig.
editie Het Racism Beat It-festival kon zijn tiende … niet beleven.
eend Hij is een vreemde … in de bijt van de PTT-organisatie.
eendagsvlieg Hij was een … in de Oranjeselectie.
eendje Telfort was het lelijke … van de telecom, maar is nu prijsvechter bij KPN.
eendrachtig De drie partijen voeren een … beleid.
eenduidige Op de Spoedeisende Hulpafdeling was er geen … aanpak van 

onderkoelde patiënten.
eenheidsworst Samenvoeging van die schooltypen leidt tot de productie van …
eenmansactie De voordracht van Lubbers voor de VN-functie was geen … van Kofi Annan.
eenpitters Vooral … en kleine bedrijven zijn doelwit van online-diefstal.
eens Dit doe ik … maar nooit weer.

De coalitiepartners waren het in grote lijnen … met elkaar.
eensgezind ‘Links Duitsland’ heeft zich … om Günter Grass geschaard.
eensgezindheid Er leefde een grote … binnen de politieke partijen.
eensluidend De verklaringen van de slachtoffers in Kosovo waren …
eentje Premier Kok zou in zijn … goed zijn voor twintig Kamerzetels.
één-tweetje De crisis kon het gevolg zijn van een … tussen de krant en het Vlaams

Blok.
eer De pornoster voelt zich niet in haar … aangetast.

Che Guevara heeft naar … en geweten het imperialisme bestreden.
De bankierende gedeputeerde hield de … aan zichzelf en nam ontslag.
Aan objectieve journalistiek is weinig … te behalen.
De allochtoon doet zijn naam … aan en bedankt voor een lagere functie.
Suriname heeft oud-premier Henck Arron de laatste … bewezen.
Het was de zanger zijn … te na om te bedelen bij de radiostations.
De … viel Obama ten deel om in Westminster Hall een toespraak te 
houden.

eerbetoon Het werk is een … aan de macabere wereld van de duivelskunstenaar.
eerbied Uit … voor het leven gaan we over lijken.
eerherstel Zijn verkiezing tot president is een … voor de vermeende putschist.
eervol De frauderende Middelburgse burgemeester werd … ontslagen.
eerwraak De moord op zijn overspelige vrouw motiveerde hij als …
eetpiraten In 2002 lieten … vier miljoen euro ’s aan onbetaalde rekeningen achter

in de horeca.
eeuw De rechtszaak van O.J. Simpson was het proces van de …
eeuwige Politieke partijen hebben het … leven niet.
effectbejag Sommige columnisten neigen naar …
effectiviteit Er is onderzoek gedaan naar de … van het onderwijs.
effectueren De overheidscontrole op het … van afspraken is minimaal.
effenen De gematigde partijen … de weg voor het bestand in Tsjetsjenië.
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efficiency Het credo van het bedrijfsleven is …
efficiënt Ziekenhuizen willen zo snel en … mogelijk werken.
egards De omstreden president ontving Arafat met alle …
ego Het … van de schrijver werd met de prestigieuze prijs gekieteld.
egocentrisch Moeders zijn niet …, omdat ze kinderen hebben en veel ervoor moeten

laten liggen.
egotripper Een politieke … moet zo spoedig mogelijk ontmaskerd worden.
ei Het eenzame kind kon zijn … niet kwijt.
eieren De Serviërs zullen … voor hun geld kiezen en vrede sluiten.

Clinton loopt op … tijdens zijn bezoek aan China.
eigen Ze maakte zich schijnbaar moeiteloos de vreemde taal …
eigenbelang In de WOL-zaak zweeg de bank uit …
eigendunk … is nog steeds troef in de geschiedenisboekjes.
eigener De Officier van Justitie had uit … beweging de Irakees laten arresteren.
eigengereid Mao Tse Toeng was een … type revolutionair.
eigengereidheid De … van de televisiekijker maakt de programmamakers radeloos.
eigenhandig Predikant Winkler Prins schreef zijn encyclopedie vrijwel …
eigenrichting Foto ’s van winkeldieven in de etalage hangen zal … in de hand werken.
eigentijdse De ME kent een … manier van intimideren van persfotograven.
eigenwaarde Het is goed voor hun … dat de inkomens van kinderartsen worden 

aangepast.
eigenwijs De ex-burgemeester van Rotterdam is eigengereid en …
eigenzinnig Zo’n … opdondertje kan een land te gronde richten.
eind Vlieland trekt aan het langste …

Door alle politieke complicaties is het … zoek in Suriname.
De mensen in Sarajevo zijn aan het … van hun Latijn.
Mandela had het bij het rechte …
Het is niet de taak van de paus om het bij het juiste … te hebben.

einde Ten … raad gingen de witte illegalen in hongerstaking.
eindjes De minima kunnen maar moeilijk de … aan elkaar knopen.
eindsprint De … naar de verkiezingen is hiermee ingezet.
eindstreep Het kabinet mocht de … niet halen.
eisen Hittegolven … enkele levens in Roemenië en Algerije.
eitje Het Groen Links-Kamerlid was een … voor de lijsttrekker van de PvdA.
elan De ruimtelijke vernieuwing geeft de Bijlmer een nieuw …
elders De studenten waren … op de campus bezig met internetten.
eldorado Syrië had duizenden jaren allerlei culturen en is dus een … voor 

archeologen.
electoraat Het … heeft het bij de Europese verkiezingen massaal laten afweten.
elegant De actrice die indruk maakte met haar rol als Evita Perron zag er … uit.

Het zou weinig … zijn om commentaar te geven op zijn keuze.
elektrocuteren Regelmatig … mensen zich door onachtzaamheid.
elektronisch Tegenwoordig is … bankieren het parool.
element Hij was helemaal in zijn … in die functie.
elementair Hij ontbeert ieder … gevoel voor verhoudingen.
elementaire Zigeuners ontberen soms … voorzieningen, zoals onderwijs en 

gezondheidszorg.
elementen Leden van de garde en … van de communistische partij deden een gooi

naar de macht.
elfder Cliff Richard wilde te … ure zijn uitnodiging aan premier Blair niet 

terugdraaien.
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eliminatie Serena Williams baalt na haar …
elimineren Fascisme moeten we liefst met woorden …
elitaire Goede kinderopvang blijft in Nederland een … instelling.
elite De … van Angola profiteert van de oorlog.
ellebogen Sommigen werken vooral met hun … om vooruit te komen.
ellenlang Maak toch een eind aan zo’n … debat en sla spijkers met koppen.
eloquent In de Domkerk had imam Hazelhoeff zo … het woord gevoerd.
emancipatie De … van allochtone vrouwen werpt haar vruchten af.
embargo De VS zal het … tegen Irak voortzetten.

De journalist mocht onder … de vertrouwelijke stukken inzien.
embedded Defensie begeleidde … journalisten om de activiteiten van de troepen in

Uruzgan te volgen.
emeritaat De hoogleraar kinderoncologie ging op zijn 65ste verjaardag met …
éminence grise Hans Daudt is de … onder de Nederlandse politicologen.
eminent Om verloedering te voorkomen is politieke participatie van … belang.
emissie KPN was bang niet genoeg geld op te halen met een eigen …
emmeren De Duitsers blijven lang … over het gebruik van hun taal bij de EU.
emotie De … na de prijsuitreiking werd hem teveel.
emotionele De dodenherdenking was de aanleiding voor nieuwe … taferelen.
empirisch Politieke bewustwording is een … en ongedwongen proces.
emplooi Nog te weinig gepromoveerde zwarte wetenschappers vinden …
encyclopedie Die geleerde humanist moest een wandelende medische … geweest zijn.
energie Vooral de politie moet beslissen in welke onderzoeken zij haar … steekt.
enfant terrible Dit allochtoon … krijgt de meeste aandacht van de media.
eng Online betalen lijkt plots niet zo … meer.
engagement Pronks … en betrokkenheid bij de vluchtelingen is groot.
engerd Vice-premier Jorritsma vond president Chirac een …
enig De AMC-topman vond het … een biografie van Ruysch te laten schrijven.
enige De actrices vonden de hoofdrolspeler een … man.
enormiteit Hoe krijgt die journalist zo’n … uit zijn pen?
en passant Ze leverde … ongezouten kritiek op het kunstwerk.
enquête De uitkomst van de … over het politieoptreden sprak boekdelen.
ensceneren De frauderende tandarts wilde een aanrijding …
enscenering Zij maakten zich in hun film over armoede niet schuldig aan …
entameren Landbezetters … acties tegen blanke boeren in Zimbabwe.
entertainment Het rauwe BNN-geluid maakte plaats voor meer plat …
entourage De moord op Kabila was gepleegd door kindsoldaten uit zijn eigen …
entree Bij de meeste parken betaalt men geen …

Fortuyn maakte zijn … in de politiek.
entrepreneur Jacob Gelt Dekker is een extravagante … die zich teruggetrokken heeft

op Curaçao.
en vogue Je hypotheek aflossen is plotseling helemaal …
epicentrum Nederland is het … van de xtc-productie.
epidemieën In het overstroomde gebied is de kans op … groot.
episode De promovendus onderzoekt deze … van de onafhankelijkheidsstrijd.
epistel Justitie nam de nepbrief in beslag omdat zij het … wilde laten 

onderzoeken.
equipe De Nederlandse … in Sydney was hot news.
equiperen Het bedrijf wil zich in mankracht en logistiek …
equivalent Voor elk moeilijk woord hebben we een …

In 2006 was het … van 500 peso ongeveer één euro.
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erbarmelijk De condities in de Albanese vluchtelingenkampen zijn …
(in) ere De president wil het oude Sovjetvolkslied in … herstellen.
erecode Pas in 2015 doorbreken de zussen van de drugsbaron de …
erfenis Fransen zien de Concorde als een intellectuele en ideologische …
erfgoed De Amsterdamse werven waren een bijzonder …

De LPF-Kamerleden gooiden het … van Pim te grabbel.
erfvijand President Bush beschouwt Saddam als … nummer één.
ergeren De Noren … zich aan de Russische bureaucratie bij de reddingsoperatie.
ergernis De vermeende overlast van psychisch gestoorden roept … op.
erkentelijk Bijstandsmoeders zijn de overheid … voor de schuldhulpverlening.
eroderen Door dit gedoe rond staatsuitgaven zal het vertrouwen in de democratie

…
eroderend Geweld op de tv heeft een … effect op het normbesef van de jeugd.
erosie De … van de democratie moet een verkiezingsthema worden.
ertussenuit knijpen De oplichter wilde … met het gecollecteerde geld.
erudiet Die vrouw werd bewonderd omdat ze … was.
eruditie Zijn woorden getuigden van een grote mate van sarcastische …
eruptie De ideeën van radicaal rechts kunnen tot een sociale … leiden.
ervaren Ecotoeristen … hun reis als een onuitputtelijke reeks mogelijkheden.
escalatie De Surinaamse regering vreest … van de stakingen.
escaleren De toestand in Zimbabwe dreigt verder te …
escapade Aan de … van de politie hield de demonstrant geen letsel over.
escapades Niemand zat te wachten op het nieuws rond zijn erotische …
escortbranche De fiscus heeft geen vat op de … van de prostitutie.
escorteren Veiligheidsmensen … de schaars geklede dames naar de dansvloer.
essentieel Participatie is een … onderdeel van maatschappelijke cohesie.
establishment Tussen het politieke … en de bevolking gaapt een kloof.
esthetische De Concorde was de Franse … trots.

Het oceanische voorwerp werd vanwege de … kwaliteit in het museum
ingelijfd.

etalage Het uitgeefcentrum wil afslanken en zet zijn onderwijstak in de …
etaleren Neonazi’s … weer eens hun hilarisch gebrek aan kennis.
ether Plots verdween de Griekse publieke omroep uit de …
ethiek … is in de politiek soms ver te zoeken.
ethisch Op het … vlak gaat de voorkeur reeds naar Al Gore uit.
etiket Het opplakken van een … op iemand werkt door naar de achterban.
etiquette De … leert dat je aan tafel niet over poep praat.
etmaal Het bezoek van president Wahid aan Nederland duurde een …
etnocentrisme Veel Europeanen zijn trots op hun … en vinden zichzelf geen fascist.
etsen De oerbeelden van de aanslag op de Twin Towers zullen zich in onze

hoofden …
ettelijke De krant is … keren door de RLD van het kastje naar de muur gestuurd.
etterbak Die volksverrader is gewoon een …
ettertjes Leerkracht Elderenbosch wist een klas vol … muisstil te krijgen.
eufemistisch Mensen noemen de Bijlmer … Amsterdam Zuidoost.
euforie Premier Kok tempert de … over diens ‘droombegroting’.
eurozone Prijsvechter Ryanair blijft groeien in de …
euvel Het personeelsprobleem in de verpleging is een blijvend …
evacuatie De touroperator zorgde voor de … van de patiënt uit Turkije.
evacueren Bij die overstroming moest de brandweer de dorpelingen …
evalueren Kamerleden wilden de UMTS-veiling laten …
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even Of hij met zijn pensioen een zeilboot wil kopen, is voor de verzekeraar
om het …

evenaren De Nigeriaanse leider kon de inhaligheid van zijn voorganger …
evenementen Op de Sail 2000 waren er genoeg …
evenknie Serge Klarsfeld is de Franse … van Simon Wiesenthal.
evenwicht Een belangrijk kenmerk van normen en waarden is het vinden van een …
evenwichtig De AD-lezer is niet links en niet rechts, maar …
evident De betrokkenheid van de CIA is …
exact Vult u het enquêteformulier s.v.p. zo … mogelijk in.
exacte … informatie over de rellen wilde justitie niet verschaffen.

Veel studenten hebben moeite met de … vakken.
excellent De relaties tussen Nederland en Frankrijk lijken weer …
excelleren Na de knieblessure was Ronaldo in staat te … op het hoogste podium.

Veel staatshoofden … in potverteren en het creëren van chaos.
excentriek Max Heymans was lichtelijk …
exceptioneel In de jaren vijftig was het verschijnsel ‘allochtone arts’ nog …
exces Dit … beïnvloedt het imago van de Marokkaanse jongeren.
excessief Met … geweld werd Irak door Amerika tot de orde geroepen.
exclusief De consument vindt geitenmelk nog steeds een … product.
exclusieve Tegenstanders krenken is niet meer het … domein van rechts.
excommuniceren Moraalridders van het Vaticaan … de linkse, zwarte aartsbisschop 

Milingo van Lusaka.
excuus BSE was een … voor de sanering van de vleessector.
excuustruus Groen Links wilde goede sier maken met een etnische …
executeren De soldaten … standrechtelijk alle overlopers.
executie Volgens Den Uyl was er sprake van … van de treinkapers.
exemplaar Ook Kader Abdolah ontving een … van dit boek.

De doodgeschoten fazant was een tam …
exemplarisch Het relaas van de werkloze was … voor honderden van zijn lotgenoten.
exen In de bladen schitterden … van Willem-Alexander door afwezigheid, 

op foto’s.
exercitie De privatisering van Schiphol zou geen dwaze … zijn.

Voor de sollicitant was het einde … toen bleek dat hij een strafblad had.
existentie De allochtonen in Europa worden in hun … bedreigd.
exit De fractievoorzitter van de LPF was na een half jaar …
exodus Het geweld op Ambon leidt tot een massale … van moslims.
exorbitant Voor zijn wanprestatie durfde hij een … hoog bedrag te vragen.
exoten Graskarpers laten … ongemoeid.

Pontische stroomgrondels zijn … die niet in de Nederlandse wateren
thuishoren.

exotische Een verbod op de verkoop van … waterplanten leek niet haalbaar.
expansie De supermarkten voeren het tempo van … flink op.
expatriats In Botswana wonen de … in grote huizen met zwarte bedienden.
expats Relocatiebedrijven staan … bij met hun verhuizing naar het buitenland.
expeditie Bemis start een … om de gezonken Estonia te onderzoeken.
experimentele De eerste … Zappi-elementen lijken de belofte van buigzaam glas waar

te maken.
expertise De opiniepeiler kon op een jarenlange … bogen.
experts De munitie op het strand van Zandvoort werd door … verwijderd.
expliciet Deze problemen vragen om een … en definitief antwoord.
exploderen Soms … er torpedo’s in Russische duikboten.
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exploitant De … van de Eurotunnel heeft schoon genoeg van de illegalen.
exploitatie Voetbalclubs konden de … van stadions niet meer bekostigen.
exploiteren Het … van de Schipholwinkels stond onder druk.
explosief De toestand in Jeruzalem is zeer … te noemen.
explosieve De samenleving kan de … vergrijzing niet opvangen.
exponent Bolkestein is een … van het neoliberalisme.
exposeren De kunstenaars … een deel van hun collectie.
expositie In het museum was een … over dat kruideniersbedrijf.
expressie De erfelijke aanleg voor gedragsstoornissen komt sterker tot … op latere

leeftijd.
expres De pornoactrice en ex-topturnster doet soms … haar turnpakje aan.
expressiviteit De scheve Aziatisch aandoende ogen gaven het gezicht een nieuwe …
extase Buitenlanders brengen … terug bij Ajax.
externe Door … factoren ontstond er een scheuring in het bestuur.
extraatjes Het bedrijfsleven is niet erg scheutig met … aan het onderwijs.
extrapoleren Het … van gegevens naar andere kennisgebieden is riskant.
extravagant De mislukte kunstenaar zag er … uit.
extravagante Deze … rijkdom van yuppen is een uitvloeisel van de markteconomie.
extravert Vele hulpverleners zijn … en reageren te impulsief.
extreme In de arme landen is soms sprake van … gevallen van uitbuiting.
extremistische De … leider bediende zich van oubollige retoriek.
exuberante De miljonair had een … levensstijl.
eye opener Bij zijn voordracht gebruikte de schrijver orale seks als een …
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F
faam Bush jr. maakt zijn … nog niet waar.

In het Niod-rapport werden mensen met naam en … genoemd.
fabelachtig In die opera was de slotmonoloog … getoonzet.
fabelen Jeltsin heeft de geruchten naar het rijk der … verwezen.
fabeltje De overenthousiaste journalist had een … tot feit verheven.
fabricage De … van CQ-strips kostte veel geld.
façade De … van het Russische kapitalisme is volledig afgebrokkeld.
face to face De verliefde internetter wilde een … ontmoeting met zijn chatvriendin.
facelift Werkgevers pleiten voor een … van het belastingstelsel.
facet Ook dit … van de armoede moet aangepakt worden.
faciliteiten Meer … voor naschoolse opvang zijn een must.
faciliteren Bestuursleden wilden de vereniging … voor de georganiseerde misdaad.
factor De prachtprijs van het plezierbootje was met een … twaalf omhoog.
failliet Sommige politici gaan door met zakkenvullen tot het land … is.
faillissement De gemeente voorkwam het … van die voetbalclub.
fair Iedereen verdient een … proces.
fair play Sporters willen de Olympische gedachte van … blijven uitdragen.
Fairtrade Door het kopen van koffie met een keurmerk van … steunt men de 

boeren.
faken Al dat sjoemelen en … maakt nu eenmaal deel uit van de kermis der

ijdelheden.
fakir Churchill wilde Gandhi niet zien en noemde hem een halfnaakte … 

in een lendendoek.
fakkel Mbeki neemt de … over van Mandela.
falen Door menselijk … sterven jaarlijks veel patiënten in ziekenhuizen.
falie PSV kreeg met 3-0 op zijn … van NAC.
faliekant Na de aanslag dreigde het … mis te gaan in Zuid-Afrika.
falsificaties Pasjesfraudeurs gebruikten de … in Parijs.
fameuze Dynamo Kiev is niet langer de … ploeg van 1997.
fanaten De echte … van het kamperen stonden te midden van hun tuinset.
fanaticus De politieke … sloeg meedogenloos toe.
fanatiek EU-landen hadden … meegedaan met de slavenhandel.
fanfare De eerste vrije verkiezingen werden met veel … aangekondigd.
fans De … mochten de laatste eer aan hun Sylvia bewijzen.
fantasie De … van de filmmaker had een realistische blik.
farce Het vredesproces in Noord-Ierland is in een … ontaard.
fascinatie De Nederlandse journalisten hadden een vertederde … voor Suriname.
fascinerend De Indonesische verkiezingsstrijd verliep bij vlagen zeer …
fascisme Het … is gebaseerd op genocide van zwakkeren.
fasen Bedrijven doen forse investeringen in …
fastfood De in tijdnood verkerende burgers nemen hun toevlucht tot …
fata morgana Dat je in die partij een positie kon verwerven was een …
fataal De klap op zijn achterhoofd bleek … te zijn.
fatale Het Israëlische leger maakte … fouten in bezet Palestina.
fatalisme Wars van … weigerde hij zich erbij neer te leggen.
fatsoen Het weigeren van hulp aan illegalen overschrijdt alle grenzen van …
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fatsoeneren Uitgevers steken veel geld in het … van een niet-deugdelijk vertaald
boek.

fatsoenlijk Die actrice is meer dan … betaald voor haar rol in ‘Antonia.’
fatwa De journaliste ontvluchtte Nigeria wegens de … van de 

moslimgeestelijke.
faux pas Wie er bij de elite een … begaat, ligt eruit.
faveure Nederland heeft een aparte positie ingenomen ten … van Israël.
favoriet De realist is duidelijk … voor het premierschap in Israël.

Ook zebra’s vormen een … doelwit voor betalende jagers.
federalisme De Britten stellen het … van Europa gelijk met de creatie van een 

superstaat.
federatief De Duitse minister Fischer brak een lans voor een … Europa.
feelgood In de roman overheerst … en blijft veel ongezegd.

Bij de tweede inauguratie van Obama hadden de Afro’s een … moment.
feeling Mannen hebben meer … voor het gedrag van jongens in de kinderop-

vang.
feest Het … gaat niet door voor de corrupte Surinaamse politici.

Het is … voor de Shell, nu de olieprijs al een jaar boven de 20 dollar per
vat staat.
Op de Kruiskade is er een permanent … van drugs en geweld.
Het leven is een … als je niet depressief bent.

feestelijk “Dank je … ”, zei de kruimeldief, “ik ga niet de gevangenis in!”
feestje Burgers die de EU-politiek volgen, vinden dat dit niet hùn … is.
feestneuzen De Duitse politica wil een Europese regeling voor …
feilen Ongelukken liggen op de loer, doordat de nieuwe tram een reeks … 

vertoont.
Onzorgvuldigheden waren de … van een zwalkend Nederlands elftal
tegen Ierland.

feilloos Aanvaller Sjoekov kopte zijn ploeg … naar 0-1.
feiten De Welzijnswethouder liep achter de … aan.
fel De Franse generaal haalde … uit naar de VS.
felbegeerd Het wethouderschap in die gemeente is opmerkelijk …
feminien Masculien en … leiderschap zijn beide nodig in onze maatschappij.
feminisme Het vrouw- en manbeeld is door het … gaan schuiven.
femme fatale Veel Franse soldaten zagen in Brigitte Bardot de …
fenomeen Woods is een onwaarschijnlijk … in de Amerikaanse golfwereld.
fenomenaal De respectabele schrijver was … kieskeurig.
feodale Ook marechaussees zelf willen de … sfeer in hun corps doorprikken.
ferm De extremist keek … maar voelde zich onzeker in zijn eentje.
ferme De liberale leider mocht graag … uitspraken doen.
fervent Hij is een … tegenstander van elke vorm van overheidsregulering.
festijn Voor het … van het stierengevecht in Amsterdam waren al kaarten 

verkocht.
fêteren MSD krijgt bijna een ton boete voor het … van huisartsen.

Vooral zwarten … Mandela als de held van de mensenrechten.
fiasco De EU-top dreigt voor de premier op een … uit te lopen.
fiat Eindelijk gaf de VN haar … aan de uitvoer van Irakese olie.
fiatteren Politici mogen stukken … die zij gezamenlijk met journalisten schrijven.
fictie Fascisten kunnen … en werkelijkheid niet van elkaar onderscheiden.
fictief De VNG adviseert raadsleden een … werknemerschap aan te gaan.
fiducie De stakers in Suriname hebben niet veel … in hun politieke leiders.
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fier De optiebeurs bleef … overeind ondanks de economische terugslag.
fiere Het paleis van de Republiek te Berlijn is een … getuigenis van het 

verleden.
fiets Volgens sommige Chinese leiders moet je het op een oude … leren.
fietsen De onderhandelaar met de gijzelnemer had moeite met de mensen die

er tussendoor gingen …
fiftyfifty De oude bloemenman wil samen met zijn buurman op … basis de handel

voortzetten.
figuranten België berechtte de … uit de Rwandese genocide.
figureren Er zijn artiesten die met flair … in de muzikale mallemolen.
figuur De overheid slaat een gek … met het medicijnbeleid.
fijntjes De econoom wijst … op het debacle bij Spoorwegen door de 

marktwerking.
fik Tijdens de cartoonrellen gingen in het Midden-Oosten enkele 

ambassades in de …
fikkie Met oudjaar stoken jongeren een … op straat.
fiks Het overheidstekort in Suriname is … toegenomen.
filantropen Mensen van de farmaceutisch industrie zijn geen …
filantropie De VS kent een lange traditie van zowel … als imperialisme.
filantropische De Cruyff University is geen … instelling.
file Als een Nederlander te laat is, staat hij in de …

Door het cellentekort moest de rechter de crimineel in de … laten 
wachten.

fileren De Tweede Kamer wil de handel en wandel van het O.M …
filialen De Albert Heijn … verkopen ook tijdschriften.
filteren De provider wilde de nazipropaganda niet van zijn sites …
finaal In het integratiedebat was die partij … de kluts kwijt.
finale Na de … aflevering ‘A Remorseful Day’, verdween Inspector Morse van

het scherm.
fine fleur De … van de Surinaamse gemeenschap ontving Bosje in het Novotel.
finesses De … van de strijd tussen katholieken en protestanten ontgaan de 

schrijver.
finest hour Met de Irak-oorlog beleeft de regering Bush haar …
fingerspitzengefühl Artsen die werken met hun …, brengen het leven van patiënten in 

gevaar.
finish Een groot deel van de studenten haalt de … niet.
finito Op 10 oktober 2010 was het … met de Nederlandse Antillen.
firmament Rosenmüller schoot als een komeet omhoog aan het politieke …
first lady De Antilliaanse …, premier Mirna Godett, had geen tijd voor de Haagse

Kamerleden.
fiscale De mensen onderschatten de … aftrekmogelijkheden.
fit De paus oogde … tijdens de oecumenische viering.
fitness Met ruim 2,3 miljoen bezoekers van sportcentra in 2007 is … de derde

sport van Nederland.
fitnessen Ook werkgevers laten het kantoorpersoneel tijdens kantooruren …
fitnesser Eerst was er de sterke man op de kermis en nu is er de moderne …
fit to print De omstreden journalist vond dat het artikel … was.
fixatie De overheid vergist zich met zijn bijziende … op hoger opgeleiden.
fixen Ook in Nederland kon de gokmaffia enkele voetbalwedstrijden …
flagrant Ze maakten jarenlang een … misbruik van de gulle subsidiestroom.
flagrante Het brute politieoptreden was een … schending van de mensenrechten.

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 77

F

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 77



flair De ontredderde Agassi was zijn … helemaal kwijt.
flamboyante Frank Govers was de … Nederlandse modekoning.
flaneren Het kille Rotterdamse Weena nodigt niet uit tot …
flankeren Bush liet zich bij de nominatie … door zijn kinderen.
flapdrol Een … van een minister wilde de doodstraf weer invoeren.
flappentapper De Nederlandse vakantieganger betaalt 2,5 euro aan kosten aan de …
flapuit Amy Winehouse werd van een zelfbewuste … een vleugellam vogeltje.
flarden Het guerrillaleger schoot alle vredesverwachtingen aan …
flater Het ziekenhuis heeft de medische … gemeld bij de Inspectie.
flatteren Politici … de toekomst van minderheden in de Bijlmer.
flatulentie BB met R, dat is een gerecht van bruine bonen met rijst, dat door 

gasvorming … kan veroorzaken.
flauw De dissidente heeft geen … idee van wat op haar afkomt.

Sommige grappen van Paul de Leeuw zijn te … voor woorden.
flauwekul Het ontvoeringsplan van Karadzic was pure …
fles De geest was uit de … na de onthullingen over de Bijlmerramp.

Na twee jaar is de helft van alle bedrijven van allochtonen op de …
Jeltsin en de dochters van Bush grijpen naar de …

flessen De handelaar probeerde de boel te …
fletse Ajax-Feyenoord was maar een … vertoning.
fleurig De economische situatie ziet er … uit.
flexibel Het politieke bedrijf in Suriname mag je … noemen.
flexibele Philips is de uitvinder van … plastic beeldschermen.
flierefluiten Westerse vrouwen kunnen lekker … en zijn echte ijdeltuiten.
flierefluiter De jonge allochtoon heeft de onterechte reputatie van …
flikken Het martelen van zwarten moet de Franse politie geen tweede keer …

Tijdens de bezetting hoefde je het niet te … joden te helpen vluchten.
flikker De bokser zal van de manager op zijn … krijgen.

Ook Wijdenbosch’ voorganger had nog nooit een … uitgevoerd.
flikkeren In Zeeland … ze het huisvuil gewoon over de heg.
flinke De toestroom van EU-geld naar Nederland ging vergezeld van een …

dosis bureaucratie.
flinterdun De bewijzen tegen de jonge prins waren …
flirt Op de beurs in Teheran was er voor jongeren gelegenheid voor een …
flirten De meeste universiteiten … met het bedrijfsleven.

Volgens de Franse Sophie Perrier kunnen Nederlandse mannen niet …
flits De verdachte sneed in een … zijn keel door.
flitsende De … tycoon Qizhong gold als de rijkste man van China.

De kok liet zijn … mobiele telefoon aan zijn broekriem hangen.
flitshuwelijk De showbizzwereld maakt zich druk over het … van een paar weken van

Mariska Hulscher.
flodders Het asielbeleid heeft geen behoefte aan losse …
flop Het verdrag tegen kinderarbeid liep uit op een …
floppen Betaalradio dreigt in stilte te …
floreren Vooral ICT-bedrijven …
florerend Dit bedrijf leidt een … bestaan.
floride De patiënt met een hiv-infectie had een … schimmelinfectie in de mond.
florissant De Europese economie zag er in de vorige eeuw weinig … uit
fluctueren De prijzen voor olie … hevig.
fluit De partij … haar Kamerlid terug na het debat rond de renteaftrek.

De witte Hollander begrijpt geen … van de gevolgen van de slavernij.
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fluitconcert Het oorverdovende … bracht de jury niet op andere gedachten.
fluiten De deelnemers aan het piramidespel kunnen naar hun geld …
fluitend De verliefde directeur kwam zijn kantoor … binnen.
fluitje Jongensbesnijdenis is een … van een cent en kost honderden guldens.
flutmannetje Die verslaggever werd afgeschilderd als een … op de perstribune.
flutverhaal Met een … probeerde de fraudeur de verzekeraar op te lichten.
fluweel De winnaars van de Lotto zitten op …
fluwelen De magistratuur is met … handschoenen aangepakt.
flyer Advocaat Orie liet een … maken om zich te introduceren bij de VN.
flyeren Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 gingen ook partijleiders … .

De kinderen gingen … om hun vermiste poes op te sporen.
fnuiken Israëlische kolonisten willen het vredesproces …
fnuikend Het sober regime in de Antilliaanse gevangenis is … voor resocialisatie.
focussen Men moet de blik … op het stelselmatig negeren van minderheden.
foefjes Die correspondent in Kenia werkt zonder de moderne … als Twitter en

Facebook.
foerageren Uit de vogelkijkhut bij het meer kan men het … van ganzen bestuderen.
foeteren De gefrustreerde coach stond langs de zijlijn te …
foetsie Met de ontploffing van de Ariane-5 raket zijn veertig miljard francs …
foezelen De controleurs maakten duidelijk dat met hen niet viel te …
fokken Het … van fazanten gebeurt ook voor de jacht.
fokkers De minister handhaafde de strenge regels voor … van honden en katten.
folklore In Suriname gaat armoede schuil onder een vernis van … en traditie.
follow-up Met eenvoudige … wilden artsen het effect van de therapie beoordelen.
foltering De politieagent is wegens … van een Haïtiaan veroordeeld.
fonkelen In het oude centrum van Houston staan de kantoortorens met getint glas

te …
fonkelnieuwe Het … Franse vliegdekschip Charles de Gaulle liep averij op.
foppen De ludieke minister mocht ook zijn collegae graag …
fopspeen De overheid houdt de ziekenhuizen een … voor.
fopwerk Artsen doen niet meer aan … met placebo’s.
forceren Paarse ministers … Kamersteun.
forensisch Het … onderzoek maakte de sporen van de criminelen zichtbaar.
forenzen De New Yorkse veerboot vervoert dagelijks 70.000 …
(in optima) forma Zo’n uitspraak is nou echt Bram Peper in optima …
formaat De eerste blunder van … in het Arena-stadion was een feit.
formatie De … uit Groningen had pech geen punt van Ajax te pakken.
formeel … was het vooronderzoek tegen de drugsbaron afgerond.
formeren Door de vele blessures kon de trainer geen goed elftal …
formidabel De rendementen van de pensioenfondsen zijn al jaren …
formidabele Amerika gaat prat op de … opbouw van zijn wapenarsenaal.
formule De Tante Es-outfit van Jörgen Raymann is een gouden …
formuleren De jonge raadsleden … hun betoog zeer zwakjes.
fors De rechtse partijen zijn in Oostenrijk … in de meerderheid.
fortuin Justitie onderzoekt het … van de Maleise oppositieleider.

De twee mannen verdienden een … met de drugshandel.
fortuinlijke FC Lisse nam drie doelpunten mee naar huis via twee … doelpunten.
forum In het … van de conferentie had geen enkele zwarte deskundige zitting.
fossiel De ouderenpartijen kwamen met een … idee aandragen
fossiele Biodiesel kan nog lang niet concurreren met de … brandstoffen.
fossielen Het genootschap Kor en Bot zocht naar … in de Oosterschelde.
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fotofinish De presidentskandidaten stevenen af op een …
fouilleren Moslimvrouwen zullen zich niet door mannen laten …
fourneren De ouders van de gestrande passagier … hem het geld voor een ticket.
fout De minister ging in de … met zijn declaraties en moest aftreden.

De wereldberoemde schrijver Günther Grass was … in de oorlog.
fout (op fout) De Utrechtse cardioloog stapelde … op fout waardoor een baby 

overleed.
fraai Soms worden zaken … voorgesteld, maar zijn dat in werkelijkheid niet.
fragiel De vrede tussen Justitie en OM is nog …
fragment De dichter las een … voor uit zijn bundel.
fragmentarisch De lokale politiek is … en niet coherent.
framing Door … van een term, hoopt men dat het publiek er op de gewenste 

manier naar gaat kijken.
franje De voetballers speelden tegen Nigeria resultaatgericht en zonder …
frank Voor de Bijlmer enquêtecommissie sprak de ambtenaar niet … en vrij.
Frans Hij die negatief in het leven staat, zal nooit een vrolijke … worden.
frappant Het is … hoe weinig de broertjes op elkaar lijken.
frappeert ‘Het Parool’ is een krant die … en bovendien een gids is.
frasen De verkiezingsbeloften in het arme land bleken holle …
fratsen De nieuwste … van de kwajongens zijn niet om te pruimen.
fraude Fiscale … zit Belgen in de genen.
frauderen Er zijn ondernemers die erop los …
freak De 15-jarige … voor bussen heeft een drang naar het besturen van 

lijnbussen.
freelance Figuranten en visagisten werken vaak op … basis.
freewheelen De arts kon na het behalen van zijn bul qua kenniservaring tot aan zijn

pensioen verder …
frêle De ex-bokskampioen ‘worstelde alleen’ wat met zijn … ogende vriendin.
frequenteren Overtollig geld raakt men eenvoudig kwijt door een bordeel te …
frezen In metaalbedrijven leren zij-instromers … en draaien.
frictie Tussen de coalitiepartijen ontstond …
fricties De … tussen de generaal en het Witte Huis traden aan het licht.
friendly fire In de Iraakse oorlog worden soms eigen strijders in een … gedood.
fris Duitse krijgsgevangenen vertelden … van de lever over hun wandaden.
frivole De troonrede had een … aanhef.
frivoliteit De ‘New Grove’ muziekencyclopedie mist de … van popmuziek.
frivool Die criticus is … en wordt daarom niet serieus genomen.
fröbelen Ondernemende vrouwen blijven vaak wat … in de marge.
fronsen Gebeurtenissen in de marge doen menigeen de wenkbrauwen …
fronst De politiek … de wenkbrauwen bij de omstreden hulp aan China.
frontale Burgemeester Cohen deed een … aanval op de kopstukken van de 

wallen.
fronten De gemeente zit de werven op meerdere … dwars.
frunniken Er zijn verslaggevers die in hun columns … en zich verliezen in stukjes.
frustratie Een oude … van veel allochtone leraren stak de kop op.
frustreren De autoriteiten … de bezoeken aan de politieke gevangenen.
frutsels Te veel … in een kamer leidt tot stoffigheid.
fuck you De rechter in Lelystad vindt dat ‘ … ’ roepen naar de politie moet 

kunnen.
fuik De naïeve minister liep in de … van Brussel.
fuiven De moslims begrijpen niet dat de Dutchbatters konden …
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full swing De man van de werkende moeder is … vader voor de kinderen.
fulltime Een goed opgeleide, … secretaresse per Kamerlid is onontbeerlijk.

Zwanger is altijd …
fulltime job Solliciteren in de crisisperiode was een …
fulmineren Televisiekijkers … massaal tegen de uitzending van stierengevechten.
fun Hiv-patiënten hebben geen … in hun leven.
functionaliteit Declaraties van wethouders wil men toetsen op …
fundamenteel Tussen besnijdenis van jongens en meisjes bestaat een … verschil.
fundamenten De commissaris bouwde voort op de … van zijn voorganger.

De schikkingen van het O.M. kraken de … van de rechtsstaat.
funderen Je moet je partij … als een huis voordat je aan de opbouw begint.
fundraising Politieke partijen halen via … geld binnen.
funest Sjoemelen met de criteria is … voor de geloofwaardigheid van de euro.
fungeren De provincie zou onterecht … als handelsbank.
funshoppers De rijke … kochten meer dan klanten met een lijstje.
furie De … op Ambon tussen christenen en moslims is uitgeraasd.
furieus De Oost-Timorezen waren … op Javaanse immigranten.
furore De Surinaamse zangeres maakte … in Amerika.
fuseren Door te … en samen te werken zal het aantal ziekenhuizen slinken.
fut Door de vele nachtdiensten had de huisarts geen … meer.
futiel Het verweer van de kindermoordenaar was … en ongeloofwaardig.
futiliteiten Tijdens avonddiensten bellen patiënten ook voor …
futuristen Veel … flirtten met het fascisme.
fysiek De manager van de Summer Campus vermeed elk … contact met de 

studenten.
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G
gaar Als Volkert v.d. G. vrijgesproken wordt, dan zijn de rapen …

Ik was helemaal … van de verhalen van die zwamneus.
gaatje Werkgevers en werknemers onderhandelen tot het …

De dictator ging tot het … voordat hij zich overgaf aan de soldaten.
gabber Met een goede … blijf je ook in Amsterdam op het rechte pad.
gade In Kabul hoorde koning Zaher Shah dat zijn … was overleden.
gadeslaan Miljoenen tv-kijkers konden de bevrijding van de gijzelaars …
gading Iedereen vindt wel iets van zijn … op het Kwakoefestival.
gage De manager van die hulporganisatie ontving een … van 18.000 euro per

maand.
gal Collega’s spuwden in een dagblad hun … over het Kamerlid.
gallemiezen Na de hagelbui was de hele wijnoogst naar de …
galmen De woorden van het Kamerlid … nog lang na in de wandelgangen.
gal spuwende Die columnist is een … arrogante nitwit.
gammel Na de wilde nacht voelde hij zich wat …
gammele Koerden proberen in … schepen Turkije te ontvluchten.
gang De … van zaken tijdens de verkiezingen in Indonesië is te betreuren.

Het speurwerk naar de handel en wandel van de generaal is in volle …
Het nieuws over de ramp kwam traag op …
De procedure van de Volendamse schadeclaim is in … gezet.
Moderne ouders en kinderen gaan hun eigen …

gangmakers De Egyptenaren waren de … achter de vredesbesprekingen met Israël.
ganser (harte) Keizer Hirohito nam de invitatie van … harte aan.
gapende Politici willen de … maatschappelijke wonden helen.
gappen Stiekem van een ander …, kost klappen.
garant Een gemeente stelde zich voor drie miljoen euro … voor een voetbal-

club.
garde De oudere … heeft de touwtjes stevig in handen.
gareel Moslimvrouwen lopen nog strak in het … van hun mannen.

Van Amerika moest Europa terug in het …
garen spinnen Ook het bedrijfsleven zal … bij de komst van de asielzoekers.
garnituur Paraguy zag het elftal van Trinidad als de tweede … die makkelijk te 

winnen is.
gas Duitsland nam … terug in de diplomatieke crisis met Iran.

KPN wil vol … geven met noviteiten.
gastronomie Maradonna legt zich toe op de … en opent een restaurantketen.
gat De begroting van de VN vertoonde een … van miljoenen dollars.

De universiteit heeft haar … gebrand door de student te weigeren.
De patiënt sprong een … in de lucht na dit goede nieuws.
De liberalen verwijten de democraten een … in de hand te hebben.
Het hooggerechtshof in de VS schoot een … in de vuurwapenwet.
Familieleden van de vermoorde moslims vallen in een diep zwart …
Wanneer de alfahulp zich ziek meldt, ligt de zorg op zijn …

gaten De Milieudienst houdt de scheepswerfjes scherp in de …
De man had niet in de … dat vrouwen hem wilden versieren.

gatenkaas Clintons verdediging riep sterke associaties op met een …
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gay De hele scene van de zangeres dacht dat die hetero een … was.
geaardheid De strafpleiter werd op zijn seksuele … aangevallen.
geaccrediteerd Niet ieder bedrijf is …
geagiteerd Kok reageerde … op de onterechte kritiek.
geanimeerd Tijdens een … feest ontdeed prins Claus zich van zijn das.
geavanceerd Met … materieel worden de bodemschatten in kaart gebracht.
gebaar De vrijlating wordt geïnterpreteerd als een … van verzoening.

Als … van goede wil verzachtten de VS de sancties tegen Khartoum.
gebaat Het teambelang is … bij een evenwichtige bondscoach
gebakkelei Politici gaan het … over futiliteiten niet uit de weg.
gebakken Het zit niet in de omroepmentaliteit … om nieuws uit het oosten 

adequaat te beoordelen.
gebed De problematiek rond de witte illegalen lijkt een … zonder einde.
gebekt Die jonge minister van Arbeid had de drive en was goed …

Ook in de Tweede Kamer zingt ieder vogeltje zoals het … is.
gebelgd De Italiaanse archeologen zijn … over Ballard.
gebeten Veel Indië-veteranen zijn … op Poncke Princen.

Na het Bijlmerdebat was de RLD de … hond.
gebiologeerd Bezoekers van de Game-Play keken … naar een race-simulator.
geblakerd Het restaurant van de verbrande tv-toren zag er … uit.
geblazen Bij het overgrote deel van de verhuizingen is het doe-het-zelven …
geblindeerde Bij de onthulling van het slavernijmonument stonden de nazaten achter

… hekken.
geblunder Politiek … van beginnelingen wordt met de mantel der liefde bedekt.
geboden Permanente bestrijding van computervirusmakers blijft …
geboefte De politie mag zich niet door … laten omkopen.
geboren (en getogen) Zelfs … en getogen Hollanders zitten naast bij de inburgeringstest.
geborneerdheid Het Vlaamse Blok speelt behendig op de … in.
gebrand De minister is erop … dat haar wetsvoorstel steun krijgt.
gebrandmerkt Anton de Kom werd door de koloniale regering … als communist.
gebrek De ‘Van Dam tot Damloop’ had aan belangstelling geen …
(in) gebreke De NS is ernstig in … gebleven door de dienstregeling niet aan te 

passen.
gebroederlijk Na afloop van de wedstrijd sloegen de elftallen de armen … in elkaar.
gebroken Oleg Zjirov is … als hij hoort dat zijn gegijzelde vrouw dood is.

De vrouwen van Lalique eindigden niet zelden met een … hart.
gebrouilleerd In de jaren tachtig raakte Nederland … met de Surinaamse legerleider.
gebukt Veel derdewereldlanden gaan … onder de schulden aan het Westen.
gebulder Het … van de Zuid-Afrikaanse racist Terre Blanche is nu verstomd.
gechargeerd Het Kamerlid drukte zich wat … uit.
gecharmeerd De voorzitter is weinig … van het akkoord met de minister.
gecompliceerd Deze materie ligt te … om zo een-twee-drie te begrijpen.
geconserveerde Het perfect … amfitheater in Plovdiv is uit de Romeinse tijd.
gecorrumpeerde Marokko haalt de bezem door het … bureaucratische systeem.
gedaante Vanaf maart 2006 verschijnt het VNG-magazine in een andere …
gedachte Vroeger leefde de … dat de Inspectie op afstand toezicht moest houden.
gedachtegang Amerika koestert een kromme … over rassenverhoudingen.
gedachtegoed Carrièretijgers hangen veelal het rechtse … aan.
gedachten Eerste Kamerleden laten nog eens de … gaan over wetsvoorstellen.
gedachtespinsels Professoren raken soms de draad kwijt en verliezen zich in hun …
gedegen Een … kijk op de slavernij ontbreekt in onze schoolboeken.
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gedeisd De studenten hielden zich … na de val van president Soeharto.
gedenkteken Het … van de door racisten vermoorde Mozambikaan werd vernield.
gederfd Omwonenden bij het asielzoekerscentrum klagen over … woongenot.
gedesillusioneerd De Nieuw-Zeelanders gingen … naar de stembus.
gedetailleerd Hij schetste een helder en … beeld van de situatie.
gedetineerden In de gevangenis is de meerderheid van de … allochtoon.
gediend Suriname is er niet van … door Nederland de les gelezen te worden.
gedienstig Bij de volksopstand stapte de politie iets te … aan de kant.
gedijen Alle partijen … het beste bij openheid van bestuur.
(in het) geding Als het koningshuis in het … is, lopen kabinet en Kamer op 

kousenvoeten.
gediskwalificeerd Hij heeft zichzelf volgens het CIDI … voor zijn functie.
gedistilleerd In 1890 dronken Nederlanders nog 4,46 liter … per jaar.
gedistingeerd In de voetbalstadions zoek je vergeefs een … publiek.
gedoe Anti-migrantenpartijen werken met een gedragscode en dat heeft te

maken met het … in de LPF.
gedoemd Een partij zonder achterban en doelgroep is … te mislukken.
gedol De vervoersbranche is het … met noodluiken beu.
gedonder Het … met de wielklemmen moet nu maar eens afgelopen zijn.
gedoodverfde Ook de … opvolger van de Bondskanselier liet het afweten.
gedragen Het kabinet ging voorbij aan de recente en breed … analyse.
gedragscode De … voor sponsoring van scholen blijkt in de praktijk een dode letter.
gedram Met zijn … kreeg hij het veiligheidsbeleid wél op de politieke agenda.
gedrang Door de wachtlijsten komt een goede gezondheidszorg in het …
gedreven De … ondernemers boeken succes in Rusland.

Giorgio Armani lijkt een eenvoudig man die door ijdelheid wordt …
gedrevenheid Het betoog over de armoede was vol idealisme en morele …
gedrukt De sfeer tijdens het Bijlmerdebat was … en gespannen.

De politie-informant liegt dat het … staat.
geducht Duitsland is vanouds een … tegenstander.
gedupeerd Veel beleggers raakten door het faillissement …
gedupeerden Uitzendkrachten stonden de … van Enschede te woord.
geduvel Als moslim krijg je … als je voor de Amerikanen wilt gaan werken in Irak.
gedwee In de VS lieten de ‘Uncle Toms’ zich … uit de bussen verwijderen.
geëigend Hij zocht een … antwoord op de slinkse aanval.
geëngageerd Een integer politicus dient … te zijn.
geest De oorlogsjaren staan de 100-jarige nog voor de …

De Serviërs waren het niet eens met de … van de tekst.
Door de vrijspraak van de racist werd de … uit de fles gehaald.
De computer van de Russische Mir gaf de …
Abbas voerde campagne in de … van Jasser Arafat.

geestdrift Met … heeft de senator zich achter de gouverneur geschaard.
geestelijke Willy Vandersteen is de … vader van de stripfiguren Suske en Wiske.
geesten Nederland roept … op die men straks niet kan bezweren.

Tussen de PvdA en de VARA lijkt er een scheiding der … te zijn.
geesteskind De bypass-hartoperatie is het … van de Argentijnse Favaloro.
geestig Zijn diplomatieke taal pakte … uit.
geestverwanten Zijn politieke … raakten opgewonden door de toespraak.
gefingeerd De namen van de misdadigers zijn om redenen van privacy …
geflopt Het wasmiddel is … en uit de handel genomen.
gefortuneerd Bill Gates is een … man.
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gefundeerd De angst dat Europa overspoeld zal worden met immigranten is niet …
gegadigden Er waren weinig … om de Syrische leider op te volgen.
gegeven Politici maken gebruik van het … dat mensen brood en spelen willen.
gegoede De … klant prefereert luxe goederen.
gegriefd De Engelsman was diep …, maar hield zich in.
gegrift De beelden van de massaslachting staan in ons geheugen …
gegrond De beschuldiging van marteling door de Franse politie bleek …
gehaaid Die jurist is een … politicus met een goede staat van dienst.
gehaat De werkende moeder is vaak … geweest.
gehad Suzuki had het helemaal … met concurrent Volkswagen.
gehakketak De afgelopen weken was er het nodige … tussen de verenigingen.
gehakt De premier maakte … van het rapport.
gehaktmolen De overheid werd door de enquêtecommissie door de … gehaald.
gehalte De wethouders in deze stad hebben te weinig bestuurlijk …
gehandicapt De asielzoeker raakte … door het dicht tapen van zijn mond.
gehannes Criminelen lachen om het … van de politie.
gehard De kinderarbeidertjes zijn … door tegenslagen.
geharnast De ex-burgemeester heeft zich … verweerd tegen de beschuldigingen.
geharnaste Er is sprake van een … relatie tussen huisartsen en zorgverzekeraars.
geharrewar Het intern … van de Republikeinen speelt de Democraten in de kaart.
gehavend Een door beschietingen … huis in Sarajevo wordt gesloopt.

De minister kwam … uit het debat.
geheid Kinderen van 12 jaar raken hun identificatiepas … kwijt.
(publiek) geheim Het is een publiek … dat de El Al privileges op Schiphol had.
geheim Samaranch maakte er geen … van dat zijn vrouw ernstig ziek was.
geheimzinnig De bank doet … over coderekeningen.
gehoor Zijn roep om hulp vond geen … in het Westen.

De Surinaamse dominee riep zijn … op om te gaan demonstreren.
gehore De groep bracht interessante muziek ten …
gehouden De overheid is … informatie niet langer te bewaren dan noodzakelijk.
gehuld Hun verklaring ging … in vaagheden.
geijkt Zijn verklaring klonk al te … en bleek later ook onjuist.
geil Martin Ros is … van boeken.

Veel mannen worden … van schaars geklede dames.
gein De voor de … gemaakte fotosessie is dierbaar voor de nabestaanden.
geintje Het … van de advocaat vond gelukkig geen gehoor.
gejoel Door het … van de gasten was de spreker niet te verstaan.
gejubel Veel Palestijnen achten het … over een zelfstandige staat voorbarig.
gek Boogert liet zich niet … maken door de 18-jarige tennisser.

Je kon het zo … niet bedenken, of het werd aan de Antillianen 
toegeschreven.
Het is toch te … voor woorden, dat illegalen met tbc niet behandeld 
worden.
Een dubbelstrategie voor Bosnië is zo … nog niet.
Het is te … om los te lopen dat gefortuneerden ook subsidie ontvangen.
Het moet heel … lopen als de Koreaan niet tot VN-secretaris-generaal
gekozen wordt.

gek Omdat ze weinig van de wereld wist, is ze als een … gaan lezen.
gekanker Het … van de Fransen over de euro verstomt.
gekant Fujimori blijft … tegen onderhandelingen met de guerrilla.
geketend Het kabinet van Italië is … aan extreem links.
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gekibbel Het … rond de eerste millenniumbaby was amusant.
gekissebis De organisatie wil het … binnen de eigen gelederen staken.
gekke Het is toch van de … dat zij geen werk kunnen vinden.
gekke-bekkentrekker André van Duin is een bekende komiek en … .
gekkenhuis De stad was een … na de overwinning van Nederland op Duitsland.
geklooi … in de marge frustreert veel vrijwilligers.
geklungel Hij ergerde zich dood aan het … van de Britse geheime dienst MI-5.
geknakt De reputatie van de beurs was na de inval flink …
geknapt Er is iets in hem … na die uitspraak.
geknecht De Palestijnen voelen zich reeds jaren … door Israël.
geknepen Met … stem gaf de Franse politieman toe te hebben gemarteld.
geknipt Hij is … voor de functie van voorzitter van de Europese commissie.
gekonkel Politiek … komt vaak voor en werkt contraproductief.
gekooid Medisch specialisten voelen zich … door een woud van regels.
gekort De school werd financieel …, omdat ze onder de maat presteerde.
gekortwiekt De macht van de Russische minister van financiën is verder …
gekrakeel De boodschap van de commissie werd overschaduwd door politiek …
geks Mensen hebben op de brug iemand met iets … zien lopen.
gekscherend De Huisartsenvereniging deed wat … over het rapport.
gekte De … en chaos binnen de partij gingen onverminderd voort.
gekuist Op verzoek van christelijke scholen wilde Van Dale met een … 

woordenboek komen.
gekunsteld Zijn liefde voor allochtonen kwam me … en onoprecht voor.
gekwalificeerde Grote groepen … allochtonen komen niet aan de bak.
geladen De sfeer tijdens het proces was zwaar …
gelag De middeninkomens betalen weer eens het … voor de bezuinigingen.
gelast Ankara … de imams het geweld te verketteren.
gelaten Rodney King reageerde … op de uitspraak van de rechter.
gelauwerde De meest … boevenvanger werd gisteren zelf gearresteerd.
geld Voor hetzelfde … was de uitslag andersom geweest.
geld (en goed) Je deelt … en goed en je zet je in voor de medemens.
geldbelust De advocaat heeft een duur en … imago.
gelde De bestuurder wilde zijn aandelenopties te … maken.
gelden De politieman liet zijn gezag …

Zij … als de meest toonaangevende recensenten in de literaire wereld.
geldhaaien De advocatuur heeft het imago van …
geldingsdrang Jonge politici in de gemeenteraden hebben nog veel …
geldinjectie Dat bedrijf beperkte het verlies door de … van het moederconcern.
geldklopperij De belofte van werk in de offshore voor langdurig werklozen bleek …
geldkraan Nederland draaide de … naar Suriname dicht.
geldschieters Oud-kanselier Kohl weigert de namen van de anonieme … te noemen.
geldsmijterij Ontwikkelingshulp aan dictatoriaal geregeerde landen is …
geldstromen Het ministerie heeft te weinig inzicht in de … naar de gezondheidszorg.
geldverslindend Renovatie blijkt vaak … en lapwerk te zijn.
geldverspilling Het MSTS vuil-inzamel systeem in Reigersbos was …
geldwolven De socialisten maakten de topmanagers uit voor …
geldzorgen De lokale omroepen dreigen grote … te krijgen.
gelederen De FBI vond een spion in de eigen …

Zijn rivalen binnen de partij sloten de …
Veel vrouwelijke politici achten het niet nodig in de voorste … te lopen.

geledingen Er kwamen honderden reacties uit alle … van de samenleving.
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geleerde Albert Einstein was een gedreven … met groot moreel gezag.
gelegen De minister liet zich niets … liggen aan het lot van sociaal zwakkeren.

Het bezoek van minister Van Aartsen kwam China niet …
gelegenheids- De afgetreden minister van landbouw was een … politicus
geletterde Onder … autochtonen redetwist men op ingetogen wijze.
gelid Een rij bulldozers stond keurig in het … in het regenwoud.
gelieerd De voorzitter van de voetbalclub bleek … aan de maffia te zijn.
geliefd Jef had niet de gave zich gemakkelijk … te maken.
geliefkoosd Het CDA was de afgelopen jaren een … doelwit van cabaretiers.
gelijke Volgens een prostitutiebaas kent zijn relaxconcept zijn … niet.
gelijkluidende De lidstaten van de EU gaven doorgaans … adviezen.
gelikte Bij dat bedrijf was de consument een … reclamemaker.
geloof Het gerecht heeft nooit … gehecht aan de onschuld van Pinochet.

Na zijn kritiek kreeg de fractievoorzitter te horen dat hij van zijn … was
gevallen.

geloofwaardigheid Zijn politieke … raakte hij kwijt door de Chinese leider te omhelzen.
gelouterd Als een … man herrees hij na alle tegenslag.
geloven Of je nu wilt werken of niet, eens zul je er aan moeten …
geluk Lenin mag van … spreken dat hij bij een rijke Groninger asiel heeft 

gekregen.
Met meer … dan wijsheid ging Suriname niet failliet.
De zwervers konden hun … niet op met bisschop Muskens.

gelukkig De trainer koos zijn woorden weinig …
gelukszoekers De Lijst Pim Fortuyn was een ratjetoe van brokkenpiloten en …
gelul “Geen …,” zei bakker Krul.
gemak De overlevenden van de ramp werden eerst op hun … gesteld.

… dient de mens, denken veel corrupte leiders en hun trawanten.
Zanger Bon Jovi vulde met … een voetbalstadion met publiek.
De Franse seriemoordenaar voelde zich op zijn … in Holland.
Voor het … wordt discriminatie van joden, moslims en homo’s 
weggemoffeld.

gemakkelijker Door de affaire werd de positie van de prins er niet … op.
gemakshalve Het opportuniteitsbeginsel wordt … in moordzaken vaak vergeten.
gemakzucht Beleggers lijden aan …, totdat ze een grote misser maken.
gemangeld De bevolking voelde zich … tussen regeringstroepen en separatisten.
gemankeerde De demagoog is een … intellectueel.
gemarginaliseerd De problemen van illegalen worden … en gezien als politiek irrelevant.
gematigd Analisten reageren … positief op de vermindering van de criminaliteit.
gematigde Ook de … leiders van de Ogoni’s werden geëxecuteerd.
gemeengoed Gedwongen sterilisatie van zwakzinnigen was … in Zwitserland.
gemeenschapszin Mensen zijn de individualisering beu en hebben aandacht voor …
gemekker In het commentaar op het terrorisme had men zich aan … aan de zijlijn

bezondigd.
gemêleerde De … samenstelling van de gemeenteraad schept veel vertrouwen.
gemengde De schrijfster dacht met … gevoelens aan haar jeugd terug.
gemiddelde De … burger bestaat niet.
gemis Het is een … dat de auteur het Nederlandse socialisme niet beschrijft.
gemoed Die regelingen stroken niet met het … van de vroegere kolonisator.
gemoedelijke Het museum wil de … open sfeer graag behouden.
gemoederen Na de aanslag was het moeilijk de … nog te sussen.
gemoeid Met de aankoop van de dienstauto’s was een miljoen gulden …
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gemopper Alleen het … van de eenzame man verschaft hem de nodige aandacht.
gemor Ook uit Aruba klinkt nu … over de Kustwacht.
gemuilkorfd Sommige Ministeries vrezen … te worden door de RVD.
gemunt We wisten niet waar de rebellen het op … hadden.
gemutst Onbekend is waarom de grapjes makende vliegtuigkapers goed …

waren.
genade De soldaten kenden geen … voor gewonde zwarte officieren.
genadeklap Dit is de … voor de Tilburgse wolindustrie.
genadeloos De tegenstellingen binnen de samenleving zijn hiermee … blootgelegd.
genadig Gesnapte agenten komen er over het algemeen … van af.
genageld De verdachten in de kinderpornozaak werden aan de schandpaal …

Hij stond als aan de grond … toen hij op heterdaad betrapt werd.
gênante De Nederlanders zijn het … gekrakeel van de kerkleiders zat.
gêne Zonder … lichtte zij haar T-shirt op om haar buik te laten zien.
genealogie Voor de … van de familie dook Yvonne in de archieven in Den Haag.
genegen Herman Boerhaave was Gerard van Swieten zeer …
genegenheid De … voor het koningshuis is tanende.
genen De ondernemingszin zit de Hollanders in de …
genept Hongkongers met een speciale pas voelden zich … door Londen.
generaal Een … pardon voor illegalen ligt politiek gevoelig.
generale Die wedstrijd was een … repetitie voor de start van de competitie.
generaliseren Ook prominente politici maken zich soms schuldig aan …
generalisten Huisartsen zijn bij uitstek …
generatie Binnen één … tekende zich een omslag af in het milieubewustzijn.
(zich) generen De zakenlui … zich er niet voor hun liefde voor Curaçao te ventileren.

Bovens is zich gaan … voor het beeld dat Nederland van de advocatuur
heeft.

genereren Die partij wilde met de actie een hoge opkomst van hun kiezers …
genereuzer Europa moet zich … betonen met de arme landen wat betreft hun 

schulden.
genesteld Hij heeft zich gerieflijk … in het politieke midden.
geneugten De moderne … zijn funest voor de cultuur van de indianen.
geneuzel Premier Kok vond het VN-gedoe over wie wat wanneer wist maar …
geniale Peter Sellers was een … komiek.
genialiteit Zoveel … van de Braziliaanse baltovenaar kon Heerenveen niet aan.
genie Chirac is een … in de verdeel-en-heerspolitiek.
geniep De paparazzi maakten in het … opnamen van de halfnaakte ster.
geniepig Heel … werd toestemming voor het DNA-onderzoek verkregen.
genieten Natuurproducten … de voorkeur bij vegetariërs.

Hij is niet te … als zijn elftal verliest.
genius De president is de kwade … achter het verbreken van de betrekkingen.
genocide Het is onbegrijpelijk dat deze … ongestoord kon plaatsvinden.
genoeg Journalisten kunnen geen … krijgen van het voorgenomen huwelijk.

Prins Friso heeft … van de roddels over zijn seksuele geaardheid.
genoegdoening De ex-burgemeester eiste … nadat hij voor fraudeur was uitgemaakt.
genoegen De Kamer neemt … met de excuses van de bewindsvrouw.

Haïtianen in de VS nemen met wel heel weinig …
genoegzaam bekend De betrokkenheid van de Europese leiders met wapenhandel is …
genomineerd Anita Brookner was … voor de prestigieuze Bookerprijs.
genoodzaakt Door alle aandacht was het bestuur … de ambtenaren te straffen.
genre De misdaadroman in Zweden geldt als een volwaardig literair …
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geobsedeerd De journalist was … door de perversiteit van machthebbers.
geoliede De Immigratie- en Naturalisatiedienst is geen goed … organisatie.
geoorloofd Deze opsporingsmethode is volgens Amnesty International niet …
georkestreerd De beestachtige moord op Lumumba werd … door België.
georkestreerde Israël aanvaardde het door Amerika … staakt het vuren.
(gaan) gepaard Tropische weerspatronen gaan … met natuurrampen.
gepassioneerd De schrijver leidde een … bestaan.
gepast Suriname kwam met een … antwoord op deze belediging.
gepeperd De ex-minister diende hem … van repliek.
gepermitteerd In de gangsteroorlog lijkt alles … te zijn.
gepiept In het Rotterdamse Oogziekenhuis was de staaroperatie binnen een 

half uur …
gepikeerd De directie is … over de represaillemaatregel van de vakbond.
geplaagd De bemanning van de krakkemikkige Mir werd weer door pech …
gepland De kabinetsbeëdiging mag … worden op een autoloze maandag.
geploeter Het meelijwekkende … ontroerde de mensen amper.
gepokt (en gemazeld) De softwaredeskundige was … en gemazeld in het computervak.
geporteerd De bezoekers van de Expo-2000 waren niet … voor een bezoekje aan de

hoeren.
gepreoccupeerd De pers lijkt … met de politieke situatie in Suriname.
geprofileerd De VVD heeft zich tijdens de verkiezingen duidelijk …
gepruts Feministen hebben een gloeiende hekel aan mannelijk …
geraden Het is je … rekening te houden met etnische zuiveringen.
geraffineerd De premier speelde een … dubbelspel.
gerechten De Nederlandse Kok riep op tot het koken van andere …
gerechtvaardigd Zijn vrees voor problemen met zijn visum bleek alleszins …
gerenommeerd Het onderzoek werd verricht door een … bureau.
gerespecteerde Ghanese schoonmakers willen als … burgers terugkeren.
gerichtheid De materiële … van jongeren veroorzaakt voortijdige schooluitval.
geridderd De bondsbestuurder werd … wegens zijn verdiensten voor de sport.
(ten) gerieve Troostmeisjes moesten in Japanse bordelen werken ten … van militairen.
(als) geroepen De Somalische vluchtelinge kwam als … om voor zwarte vrouwen op te

komen.
(als) geroepen Deze overwinning van zijn team kwam voor Rijkaard als …
geroezemoes Na de vrijspraak van de zwarte verdachte klinkt … in de rechtszaal.
gerucht Dit … waarde al enige tijd rond.
geruchtenmachine De … over zijn politieke toekomst draait op volle toeren.
geruchtenmolen De … draait niet meer op volle kracht.
geruchtmakend Hij schreef een … artikel over de oorlog.
geruggensteund Lebed heeft Jeltsin … in diens pogingen nuchtere politiek te bedrijven.
geruïneerd Het leven van de uitkeringsgerechtigde is door de sociale recherche …
gerust Amerika is er niet helemaal … op dat Engeland een bondgenoot blijft.
geruststellen De kreet alleen dat kernwapens de wereld uit moeten, kan mij niet …
geschenk De Bredase bisschop bleek een … uit de hemel voor de armen.
geschiedenis Het kabinet Kok schreef in het buitenland … met de nieuwe 

euthanasiewet.
geschiedvervalsing Het zwijgen over de slavernij in Suriname is pure …
geschift Het Kamerlid hekelde haar partij: ‘ze zijn … ’.
geschil Het ANC wilde zijn … met Inkata bijleggen.
geschoeide De maffia van de Balkan houdt een op militaire leest … structuur.
geschreeuw Tegenstanders kenschetsen het Zwart Beraad als veel … en weinig wol.
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geschud De kaarten waren snel … bij de portefeuilleverdeling.
geschut Het partijbestuur ging met zwaar … in tegen de duo-kandidaten.
gesel Coups zijn een … in de Centraal Afrikaanse Republiek.
geselen Ayatollahs in Iran laten veroordeelden in het openbaar …

Verscheidene stormen … grote delen van Europa.
gesettelde Het blad ‘Fair’ is voor … vrouwen.
geshockeerd Televisiekijkers reageerden … op de beelden van de ramp.
gesjeesde Een … student is een potentieel gevaar voor de maatschappij.
gesjoemel De rechter hekelde het … met overheidsgelden en eiste een zware straf.
geslagen Het laatste uur heeft … voor het failliete bedrijf.
geslepen De … journalist schreef een dubbelzinnig artikel.
geslingerd Agenten krijgen scheldwoorden naar hun hoofd …
gesloten Artsenorganisaties zijn … circuits.
gesluierde Afgetapte gesprekken zijn soms niet bruikbaar, omdat criminelen in …

taal spreken.
gesmeerde Dat was geen sprekend voorbeeld van een … decentralisatie van de

macht.
gesneden Het gebruik van wiskundige modellen leidt tot een op maat … analyse

van de effecten.
gesodemieter Jaren geleden begon het … met diefstal uit de parkeermeters.
gesoebat Na jarenlang politiek … zit er schot in het veilig maken van de wijk.
gesoigneerd De notaris heeft … grijs haar.
gesol De staatssecretaris was woedend over het … met de asielzoekers.
gespannen Het weigeren van hulp aan zieke illegalen staat op … voet met de wet.
gespeend De leider van Leefbaar Utrecht was niet van ordinaire demagogie …
gespierde Met … taal probeert de minister rust in de tent te brengen.
gespitst De politie is … op het traceren van drugsgeld.
gespletenheid Europa is bezorgd over de … van de VS.
gesponsord De amateurvoetballers werden ook …
gespreid Veel Surinamers dachten in Nederland hun bedje … te vinden.
gesprek Met de drie goals tegen Bolivia was Romario het … van de dag.
gespreksstof De buitenechtelijke affaires van de premier leverden flink wat … op.
gespuis In veel landen neemt het … de macht over.
gestaag Het aantal eenoudergezinnen in Nederland neemt … af.
gestadig De twijfel knaagt … aan die politieke partij.
gestage De … groei van de economie maakt de beleggers hebzuchtiger.
gestalte Amsterdam wil het diversiteitbeleid … geven.
gestand Hij is iemand die zijn woord … doet.
geste De … van de regering komt neer op een sigaar uit eigen doos.
gesteggel Het nieuwe CAO-beleid wordt bedreigd door … over lonen.
gesterkt Opposanten van Arafat en Barak voelen zich … nu er geen vrede komt.
gesternte Het nieuwe Franse vliegdekschip voer niet onder een gelukkig …
gesticulerend Druk … jaagt de seksrabbijn er een hele moppentrommel doorheen.
gestolen Zonder inkomen kon de belofte van een betere economie de armen …

worden.
gestrest Het dierenasiel zit elke zomer vol … personeel en dito kattenbevolking.
gestroomlijnde De Kamer wil van het Openbaar Ministerie een … organisatie maken.
getailleerd Het is een feit dat Engelse hemden minder … zijn.
getekend Miljoenen Cambodjanen zijn … door de misdaden van Pol Pot.
geteld Volgens de overloper zijn de dagen van de dictator …
getergd De minister reageerde … en zocht een uitweg uit de lappenmand.
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getij Werknemers en werkgevers willen gezamenlijk het politiek … keren.
getint De euro is bij uitstek een economisch … onderwerp.
getinte Er zijn meer academici met een blanke dan een … huidskleur.

In de Surinaamse politiek spelen ook meer persoonlijk … zaken mee.
getogen Olivia Newton-John is een in Engeland geboren en in Australië … 

zangeres.
getouwtrek Na veel … tussen de twee instanties werd de bejaarde opgenomen.
getraceerd In Zwitserland zijn diverse rekeningen met verdacht geld …
getraineerd Het bananenakkoord in de EU wordt … door Spanje.
getreuzel Vliegmaatschappijen dulden geen … en eisen uitbreiding van Schiphol.
getroosten Het Kamerlid moest zich veel moeite … om haar motie te mogen 

indienen.
getto De Gazastrook is nog niet veel meer dan een … met zeezicht.
getuigen Zijn woorden … van ongebroken geestkracht.
geur Links heeft zich van de … van geitenwollen sokken bevrijd.
geurtje Aan de dubieuze transacties hangt op zijn minst een verdacht …
geuzennaam Ed van Thijn blijft de term ‘politiek correct’ als een … koesteren.

‘Kut Marokkanen’ lijkt uit te groeien tot een …
gevallen Gloria Steinem is van haar geloof …

Met dat schandaal leek Lech Walesa diep …
Niek Teijken was meteen … voor de gerestaureerde salonboot Hilda.
De benoeming van H. van den Broek tot adviseur van Wahid is in 
Indonesië slecht …
Het kabinet Balkenende II is om de ex-asielzoekster Ayaan Hirsi ‘Ali’ …

gevang De vermogende weldoener wil de corrupte politici in het … hebben.
gevierd Sinds enige tijd is Guus Hiddink weer een … man.
gevleugelde ‘Niemand mag slechter worden van de ramp’ was de … uitspraak van

Kok.
gevlogen Toen een uitleveringsverzoek de VS bereikte, was Eichmann al …
gevolg De Chinese premier bezocht Afrikaanse landen met 800 zakenlieden in

zijn …
De uitgever gaf geen … aan de eis van de advocaat het boek uit de 
handel te halen.

gevolgen Wij waarschuwen voor de … van langdurige werkloosheid.
gewaagd Beide elftallen waren volkomen aan elkaar …
gewaande Een uitgestorven … wandelende tak is op een eiland ontdekt.
gewaardeerde Ouderschap is geen maatschappelijk … activiteit meer.
gewaarwording Het was een vreemde … om in de gevangeniscel wakker te worden.
gewaden Jongeren verruilen hun hindoestaanse … voor westerse kleding.
gewag De politie maakte geen … van de doorlevering van drugs.
gewapend … met grote spandoeken verzamelde het publiek zich op het plein.
gewapende De Noordzeevissers sloten een … vrede met de overheid.
gewauwel Premier Balkenende kan het … van zijn collega ’s niet regisseren.
geweeklaag Het Russisch … over de tegenvallende economie ergert het Westen.
geweer Het Haagse tribunaal komt regelmatig in het … tegen Serviërs.
geweld Politici doen de waarheid regelmatig … aan.

Hij moest zichzelf … aandoen om de boef niet aan te vliegen.
geweten De rover had ook een gewapende beroving van een vrouw op zijn …
geweten Ook militairen moeten naar de stem van hun … luisteren.
gewetensvolle De rechtbank vond de euthanasie door die arts geen … handelwijze.
gewezen Interviewer Paul Rösenmüller is de … Groen Links-voorman.
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gewicht Aan de Haagse drugszaak werd veel … toegekend.
Bij de stemming legde de fractievoorzitter zijn volle … in de schaal.

gewichtige De luisteraar baalde van het … geschreeuw door de microfoon.
gewiekst AC-Milan trok … en meedogenloos van leer tegen zijn rivaal.
gewillig De vakbondsleider leende een … oor aan de directeur.
gewin Hij stelde ordinair … boven de veiligheid van zijn medewerkers.
gewonnen De aangeklaagde topman van het bedrijf gaf zich niet …
gewoonte Voor de Surinamer is te laat zijn een …
geworteld De weerzin tegen extremisten zit gelukkig diep … in Nederland.
gewraakte De … verhoormethode werd door de politie heimelijk toegepast.
gewroet Het Kamerlid wil zijn gezin vrijwaren van … door de schandaalpers.
gezaaid Op het festival waren de bloemenmeisjes dun …
gezag Je verliest een stuk moreel … als vloeken tot je woordenschat behoort.

Jonge moslimschrijvers zetten zich af tegen het …
De opgraving was uitgevoerd op … van de minister.

gezaghebbend Volgens het … magazine kan de prins naar zijn centen fluiten.
gezanik Denen vinden dat er nu een eind moet komen aan het … met de 

spotprenten.
gezant Een Amerikaanse … pleitte voor een tribunaal in Congo.
gezapig Met een … gebaar wees hij de asielzoeker de juiste deur.
gezegend Die actrice die de rol kreeg in de musical voelde zich een … 

zondagskind.
gezeik De foute mannen wilden geen … met journalisten.
gezelschap Een bont … bezocht het Kwakoefestival.
gezet De sumoworstelaar was een … mannetje van 150 kilo.
gezeur Het Franse … over de softdrugs komt ons langzamerhand de strot uit.
gezicht Na de fout probeerde de arts zijn … te redden.

Op het eerste … leek de president een keurig type.
De VVD wilde zijn ware … niet aan Geert Wilders laten zien.

gezichtsverlies Beide partijen leden … door het kleinzielige gekrakeel.
gezien De monddood gemaakte pers in Kasjmir houdt het voor …

Minister Zalm heeft het wel … in de politiek.
gezind De G7 lijkt Rusland om politieke redenen goed …
gezindheid Enkele partijen tonen geen democratische …
gezindte In 2001 rekenden zes van de 10 inwoners vanaf 18 jaar zich tot een 

kerkelijke …
gezinsdier Er zijn veel vrijgezellen, maar een Nederlander is en blijft een …
gezond Met een … gevoel voor humor kun je heel oud worden in de politiek.
gezwam Multi-interpretabel … is een geliefkoosd wapen van vergadertijgers.
gezwets Wij prefereren een duidelijke politieke kleur boven slap …
gezwollen Dikdoeners bedienen zich graag van … jargon.
gezworen De legendarische generaal Giap en McNamara waren … vijanden.
Gideonsbende Hij behoorde tot de … die onze journalistiek vrijer heeft gemaakt.
giebelen Wie had ooit gedacht dat Catherine en haar ex-man zouden zitten te … ?
gieren De winst van het concern zal omlaag …

Bij het tonen van die scènes was het lachen, …, brullen in de zaal.
gieter Tijdens het debat ging hij af als een …
gifkikker Al Capone was een kleine …, maar een grote boef.
gift De basisschool investeerde de … van KPN in computers.
giftig Europa is … over het CO2-verraad van Bush.
giganten Katharine Graham was één van de … van de journalistiek.
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gigantisch Het GVB ging gebukt onder een … kastekort.
gillen Djinns … bij het horen van Allah’s woorden.
giller Anton Heyboer vond het een … om zijn etsen voor een prikkie te 

verkopen.
gimmick De UVA-hoogleraar gaf toe dat zijn verzinsels een … waren.
gispen De fractieleden … hun collega over de gouden handdruk.
gissen Het blijft … naar het aantal slikkende drugskoeriers uit Suriname.
gitzwarte Op de rijbaan zag men twee … remsporen na het auto-ongeluk.
glad De … pratende oplichter werd door de politie opgepakt.

De meeste jongeren waren de verjaardag van de koningin … vergeten.
gladjes De onderhandelingen verlopen niet …
gladstrijken De diplomaat wilde ook deze laatste plooitjes nog …
glamour Alleen succes en … tellen in de Amerikaanse samenleving.
glans Het poldermodel heeft zijn … aan de werkende vrouw te danken.

Venetiaan doorliep de middelbare school met …
De Indiase Congrespartij heeft aanzienlijk aan … ingeboet.

glansrijk Ajax won … met bij vlagen briljant voetbal.
glansrol Een … was weggelegd voor Tony Blair.
glas Voor de hackers is het helder als …: er zijn de goeden en de slechten.
glashard De moordende dictator beweerde … van mensen te houden.
glashelder Het Nederlandse asielbeleid is niet …, om een eufemisme te gebruiken.
glazen Door je werkgever te benadelen, gooi je je eigen … in.

In de discussie over goed onderwijs wilden politici half gevulde … leeg
praten.

glazige Met … ogen staarde hij voor zich uit.
glijmiddel Leugen is het … van de samenleving.
glijvlucht De euro zakte in een … naar een nieuw dieptepunt.
glimlachen Het publiek kon nog om de late opkomst van de artiesten …
glimmer De jeugd steekt zich in schulden voor … en glamour.
glimp Iedereen wilde een … van Mandela opvangen.
glippen De Nederlandse hockeyers lieten de titel uit hun handen …

Schijnhuwelijkspartners … door de mazen van het net.
De indringer in het huis van prins Charles kon langs de bewaking …

glitter De wereld van … en glamour betekent niets meer voor O.J. Simpson.
globaal … gezien heb je gelijk.
globalisering Ongecontroleerde … kan kwalijke sociale gevolgen hebben.
globetrotter Clinton trekt als een … de wereld rond.
gloednieuwe Marokkanen laten in hun buurthuis … lamellen hangen.
gloedvol Komische Ali verkondigde in een … betoog dat het Iraakse leger weldra

zou zegevieren.
gloeiend De rechters zijn het … eens: racisme dient bestraft te worden.
gloeiende Vrouwelijke politici hebben een … hekel aan gepruts door macho’s.
gloort Er … weer hoop voor de Japanse banksector.
glorie De LPF-artsen wilden de gezondheidszorg in oude … herstellen.

De portrettengalerij getuigt veelal van vergane …
De zwarte wereldkampioen schaatsen Davis wil geen … of een 
ontmoeting met duivel George Bush.

gloriëren Op de bigi jari van zijn partij mocht Desi nog even …
glorietijd De Surinamebrug stamt uit de … van Bosje.
glorieus De voetballers waren trots op een … resultaat.
glossy Multiculti kan ook behoorlijk … zijn.
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gluiperd De opposant gedroeg zich als een echte …
glunderen De fractieleden zaten stilletjes te …
gniffelen In Den Haag … politici over de seksuele voorkeuren van Kamerleden.
gnuiven Democraten … bij het zien van het geharrewar bij Republikeinen.
God Belastingontduikers leven soms als … in Frankrijk.
godfather Mahatma Ghandi is de … van de geweldloze strijd.
godganse De loopplank naar het schip kraste de … dag over de kademuur.
godgeklaagd Het is eigenlijk … dat niet alle vrachtwagens een dodehoekspiegel 

hebben.
godsgeschenk Het akkoord kwam als een … voor de veelgeplaagde president.
godsonmogelijk Voor het bestuur was het … de arme wijk leefbaar te maken.
goed De plastuit werd een schaars …

De Nobelprijs winnen is een hoger … dan veel geld verdienen.
goeddeels Hij heeft zijn schuld … terugbetaald.
goeddunken Dat bedrijf mocht naar eigen … handelen.
goeden De … moeten onder de kwaden lijden in de arme wijken.
goedgebekte De hoogopgeleide … moslimmeisjes zijn vastbesloten voor het voetlicht

te treden.
goedgehumeurd De jonggehandicapte werkte gemotiveerd en …
goedgemutst De Groenen werpen zich … in de schoot van Groen Links.
goedkeuring Pinochet sprak zijn … uit over de executies.
goedlachse Ronaldinho is een altijd … Braziliaanse voetbalheld.
goedpraten Israël zal de gewoonten van de Oostenrijkse politici niet …
goeds De bewolking en harde wind beloofden weinig … voor het 

voetbaltoernooi.
De Serviërs hadden weinig … in de zin met de moslims.

goedwillende De doping politie wil … sporters scheiden van bedriegers.
goedzak Sommigen zijn geneigd een domme … uit te buiten.
goeroe Hij afficheerde zich als de … van de schonehandenpolitiek.
gokken De Britse premier dreigt mis te … met de EU.
goklust Dankzij de … van de witten rijden enkele indianen in een BMW.
golf De … van sympathie uit Nederland deed Duitsers duizelen.
golfbeweging De invloed van zwarte voetbalspelers is onder Van Basten in een 

dalende … terecht gekomen.
golflengte Het Westen en China zitten niet op dezelfde … wat clandestiene 

immigratie betreft.
golven President George Bush kwam voortrollen op de … van zijn vader.

Het kabinet wilde meeliften op de … van de hoogconjunctuur.
gonzen Pekings wandelgangen … van de geruchten over Dengs gezondheid.
goochelen De Russen … met de dodentallen in Tsjetsjenië.
goochemerd Een … zei dat hij precies wist hoe je op het examen de hoogste cijfers

kon halen.
goodwill Medische specialisten verlangen … van collega’s.

Door het doden van kinderen in Irak verspelen de VS en de EU hun …
onder moslims.

googelen Google zegt dat … een beschermde merknaam is.
gooi Hillary Clinton doet een … naar een senaatszetel.
goor De gearresteerde bediende zich van een bijzonder … idioom.
gootsteen Moslims spoelen de wijn uit het kerstpakket door de …
gordel In plaats van hulp kreeg Suriname een trap onder de … van Nederland.
gordijnen Die onuitstaanbare vent jaagt iedereen in de …
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gort Een spiegel van het Auschwitzmonument is aan … geslagen.
gortdroge Met stijlvol voetbal maakte Senegal een einde aan het … spel van 

Zweden.
gortig De import van 15.000 kg cocaïne was het kabinet te …
goud Vele Russen willen voor geen … in een onderzeeboot.

Verzekeraars hebben jarenlang … verdiend aan lijfrentepolissen.
De anonieme getuige was voor justitie … waard.

goudeerlijk Men dacht dat het personeel van de ‘Keuken van 1870’ … was.
gouden De … handdruk aan de gemeentesecretaris wekte veel ergernis.

Het verzetsleger beloofde het volk … bergen.
De beveiligingsbranche in Amsterdam beleeft … tijden.
De gevluchte crimineel wachtte op een … kans
De farmacie houdt de academische wereld in een … omhelzing.

goudgerande De … Nederlandse economie blijft afhankelijk van het buitenland.
goudmijn Het Internet bleek vooral een … voor adverteerders te zijn.
goudschaaltje In het Westen worden uitspraken van imams op een … gewogen.
gozer De journalist was een geschikte …

De straatprostituee kende de … die haar arresteerde ergens van.
graadmeter De opkomst was een … voor het vertrouwen in de politiek.
graaien In sommige organisaties is … en snaaien gemeengoed geworden.

Nederlanders schamen zich er niet voor in uitverkoopbakken te …
graaier De failliete bank werd als … gezien.
graal Tot 2012 was die theorie de heilige … in de oorzaak van leukemie.
graantje De fiscus pikt een … mee tijdens het WK-voetbal.
graatmagere In navolging van Spanje willen andere landen … modellen weren van de

catwalks.
grabbel De Britse regering gooide haar morele autoriteit te …
graf Alle overlevenden van de moordpartij zwegen als het …

De gastouderorganisatie groef haar eigen …
Mandela prees de generaal het … in.
De hockeysters herrijzen op de valreep uit het …

graffiti De … van het Leids ‘studententuig’ bestond uit obscene teksten op 
tafelbladen.

grafrede Hij hield zijn politieke … na de teleurstellende verkiezingsuitslag.
grafstemming Er heerste een … onder de ontslagen Fokkerwerknemers.
gram Kluivert haalde zijn … met een prachtige treffer.
gramschap Taiwan heeft zich de … van China op de hals gehaald.
grand old man De 61-jarige Amitabh Bachchan is een … van de Indiase cinema.
Grande Dame Mary Dresselhuys was de … van het Nederlandse toneel.
grandeur De gemeenteraad trekt geld uit om de stad weer enige … te bezorgen.
grandioos Het was … dat de zieke illegaal geholpen werd.

Met dit wetsvoorstel ging het Kamerlid … de mist in.
graniet Van Gobbel was een Feyenoorder van …
grapjas De bankierende gedeputeerde was een overmoedige …
gras Hij sprak kort omdat het … al voor zijn voeten was weggemaaid.

De onderzoeksrechter liet geen … over de zaak groeien.
grasduinen WikiLeaks kon onbeperkt … in beveiligde netwerken op internet.
grasmat In het weekend staan de cafébezoekers op de … van de voetbalclub.
gratie De opleiding tot leraar is uit de …

Internetfondsen raken weer in de …
Tommy Soeharto kreeg geen … van president Wahid.
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Freek bestaat als cabaretier bij de … van de confrontatie.
gratiëringen Er was veel ophef over de … van gevangenen door Clinton.
gratificatie Leerkrachten zullen een … krijgen om het beroep aantrekkelijk te

maken.
gratuit De neokoloniale wijsheid van Holland was achteraf voor Suriname even

bitter als …
gratuite De burger is niet gebaat bij … oproepen tot weerbaarheid.
grauwe In de … straten van Moskou komt meer kleur.

Over het Oostblok hing een waas van … soberheid.
grauwen Houd je maar niet van den domme, … de agenten.
grauwsluier De armoe legt een … over alle scholen.
(ten) grave Het wereldcommunisme is ten … gedragen.
graven De AIVD wilde niet gaan … naar informatie over Mabel Wisse Smit.
grazen Een beller nam de talkshowgasten te …
greep De depressieve Alison kreeg geen … op haar leven.

Sicilië is nog steeds in de … van de maffia.
De penningmeester had een flinke … in de kas gedaan.

greintje De fascist had geen … medeleven met zijn slachtoffer.
gremium Het is raar als een ander … dan de fractie de fractievoorzitter aanwijst.
grens De allochtoon sprak een aardig woordje over de …

Het Kamerlid vond dat de Antillen met hun opstelling een … hadden
overschreden.

grensoverschrijdend De tentoonstelling in Museum de Waag was een … project.
grenzen Frederik Ruysch was tot ver over de … een bekend medicus.

Het is fijn wanneer je merkt dat je je … kunt verleggen.
gretig De kleurrijke hoofddeksels vonden … aftrek.
gretige Het Westen kijkt met … ogen naar de olievoorraden in de Kaukasus.
gretigheid Bij de aardbeving kwamen de Grieken de Turken met … te hulp.
grieven De artikelen over kernproeven … Parijs.
grievend Het artikel was … voor de Belgische premier.
griezel Voor die vaste aanstelling moest zij zes weken lang lunchen met een …
griezelig Je jawoord geven is …
griezelige De vraag naar aandelen neemt soms … vormen aan.
grif Medicijnen tegen griep en verkoudheid gaan … over de toonbank.
griffel De integere bestuurders kregen een tien met een … voor goed gedrag.
grijns Een triomfantelijke … nam bezit van het gezicht van Peper in de 

rechtbank.
grijnst De winnaar van het strafproces … van oor tot oor.
grijpen In de Zaanstad ligt in een op de vijf auto ’s de buit voor het …
(naast) grijpen Nederlandse sporters … soms naast de medailles.
grijpstuiver De aandeelhouders hebben een aardige … verdiend aan die overname.
grijs In een … verleden mocht die ambtenaar bordelen exploiteren.
grijze Werkgevers kunnen de gepensioneerde … golf domweg niet missen.

Slimme leerlingen gaan op in de … massa.
grillen De … van de besturen van de stadsdelen zijn moeilijk te voorspellen.
grillig De besluitvorming rond asielzoekerscentra verloopt erg …
grillige Zijn … carrièreverloop is exemplarisch voor zijn generatie.
grimmig Kaplan schetst een … toekomstbeeld voor de Derde Wereld.
grip De burgemeester wil meer … hebben eop de benoeming van de 

korpschef.
grissen De dieven … de autosleutels uit de hand van de eigenaar van de wagen.
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groeiend De burgemeester van Oss signaleerde een … zelfvertrouwen van de
mensen.

groeimarkt Door de grote vraag naar Hollandse winterkost is boerenkool een …
groeiproces Integratie in de grote steden is een …
groeistuipen De politieke participatie van allochtonen in Amsterdam vertoont …
groen Koeien in de wei vertrappen een deel van het

Voor het aanpakken van de werkloosheid krijgen particulieren … licht.
De insprekers ergerden zich … en geel aan de wethouder.
Frankrijk zette het sein op … voor de vijf kernproeven. …

groentje Het jonge talent is een … en denkt niet dat ze zal winnen van de 
veteranen.

groezelig Criminelen leiden maar een … bestaan.
grof Politici in Italië worden … in de mond.

Voor … geld deed hij alles.
Bij de ontruiming gebruikte de politie … geweld.

grofgebekte Wie Westbroek tegenspreekt treft een … stoomwals aan.
grofvuil Hoogopgeleiden die hun televisie bij het … zetten, kijken via het 

internet naar het nieuws.
groggy De uitgetelde Britse premier lag … in de touwen.
(grappen en) grollen In hun optreden maakten de toneelspelers veel grappen en …
grommen De Russische oorlogstaal bleek het … van een tandeloze beer.
grond De rechtshulp aan arrestanten komt niet van de …

De beschuldiging dat hij niet wil werken, mist elke …
Door de droogte zat Mali volledig aan de …
De boerderij is door blikseminslag tot de … toe afgebrand.
Het stadscentrum was met de … gelijkgemaakt.
De staatssecretaris boorde het rapport over criminele asielzoekers de 
… in.
De Franse Concordes blijven voorlopig aan de …
Euronext zette voet aan de … in de VS.
De straatrover smakte de toeriste tegen de …
Voor de kust van Australië liep een schip met illegalen aan de …
De kiezers dreigen de … onder de voeten van Paars weg te doen zinken.
De imam zakte door de … toen hij hoorde dat zijn dochter verkering had.

(te) gronde Los Angeles drinkt zich te …
grondhouding Loyaliteit is de … van de dienaren van de majesteit.
grondlegger Mahatma Ghandi is de … van de geweldloze politieke strijd.
grondrechten De imam en de rechtsfilosoof bekvechten over de botsing van …
grondslag Armoede ligt ten … aan de grote kindersterfte in de Derde Wereld.

Universiteiten willen een pan-Europese … voor alle academische 
opleidingen.

grondtoon Bij het CDA is er een negatieve … tegen de PvdA.
grondvesten Door dit arrest staat de rechtsstaat op zijn … te trillen.

Suriname schudt op zijn … door slecht bestuur en corruptie.
Sumitro kon de Economische Faculteit in Indonesië …

grootbrengen Er zit een element van levensvreugde in het … van kinderen.
grootheidswaan Chenjerai Hitler Hunzvi was een veteraan met …
grootmachten Amerika en de Sovjet-Unie blijven zich gedragen als …
grootmoedigheid … bij de rijken is ver te zoeken.
grootschalige Na de verdwijning van de peuter kwam er een … zoekactie op gang.
grootscheepse Een … speuractie werd op touw gezet om het ontvoerde kind te vinden.

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 97

G

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 97



grootse Het bedrijf had … plannen om kabeljauw te kweken.
grootspraak Met … jaag je de mensen tegen je in het harnas.
grootverbruiker Al Gore strijdt tegen de opwarming van de aarde, maar is zelf een … 

van energie.
grootverdieners Er zijn in de universitaire wereld … die meer dan twee ton verdienen.
gros Het … van de politici heeft het contact met het volk verwaarloosd.
grossieren Dopinggebruikende zwemmers en wielrenners … in medailles.
grosso modo … is een-derde van de allochtonen onvrijwillig werkloos.
grote De anesthesist zwichtte voor het … geld en begon een privékliniek.
grotesk De huisarts deed melding van een … voorval.
groupie In zijn column zet Koeleman de vrouw van Duisenberg neer als … van

Arafat.
grove Op … wijze maakte hij misbruik van zijn positie.
gruizel De bom sloeg alle hoop op vrede te …
grut Ouders met jonge kinderen sparen voor als het … groot is.
gruwel Leugenachtigheid van politici was hem een …
gruwelijke Het … geweld temperde de feestvreugde over de onafhankelijkheid.
gruwen De televisie toont soms beelden die om van te … zijn.
gruzelementen Zijn reputatie ligt aan … door die affaire.
gul Italië maakt een … gebaar jegens de illegalen.
gulheid Harry Oppenheim stond bekend om zijn grote …
gulle De … lach van de bisschop van Breda was oprecht.
gulzig Hij gedroeg zich als een … kind.
gunnen Als je zelf genoeg hebt, moet je anderen de kruimels van je tafel …
gunningen Corrupte bedrijven krijgen voor miljoenen aan onderhandse …
gunst Zij trachtte in de … van de intercedent te komen om werk te krijgen.
gunsten Limburgse bedrijven hebben last van ambtenaren die om … vragen.
guts Je moet … hebben om ervoor uit te komen dat je een LPF-stemmer bent.
gutsen Fotograaf Eddie Adams zag het bloed uit het hoofd van de Vietnamees …
guur … weer kan vooral voor vrouwen heel hinderlijk zijn.
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H
haag Edgar Davids werd omringd door een … van journalisten.
haaibaaien De ruziënde vriendinnen stonden tegenover elkaar als echte …
haaien Zijn reputatie is door de arrestatie naar de …
haaiiger Catherine was veel … dan haar zus.
haak Het was niet in de … dat de provincie Zuid-Holland voor bank speelde.

Vrouwen proberen een jonge en krachtige partner aan de … te slaan.
haaks Het studiebeursplan staat … op het regeerakkoord.

Eenoudergezinnen houden zich … in deze achterstandswijk.
haal De organisatoren van het piramidespel gingen met het geld aan de …
haalbaar Een rechtszaak tegen NNP leek niet …
haalbaarheid De minister wilde de … van die nieuwe wet onderzoeken.
haan Naar effectenhandel met voorkennis kraait meestal geen …
haantje Nederland speelt graag … de voorste, tot ergernis van andere landen.
haantjescultuur In de politiek bestaat er nog een witte …
haantjesgedrag De onrust bij de beboete wildplassers kwam door hun …
haar De Marokkaanse bourgeoisie is geen … beter dan de kolonialen.

Hij verweet zijn vrouw … op de tanden te hebben.
Op een … na is de financiering rond.
De skinheads zitten met de handen in het … na het demonstratieverbod.
De militairen beloofden geen … van de burgerbevolking te krenken.

haarfijn Een Turk kon … uitleggen hoe je zwarten kan betrekken bij feesten.
haarkloverij Dit argument kunnen wij afdoen als …
haarscherp De herinneringen van de veteranen zijn nog …
haarscheurtjes De regeringscoalitie vertoont …
haartje Op een … na is de klus geklaard.
haasje In Nederlandse moppen is nu de moslim het …
haast NS maken … met de vergoedingen voor vertragingen.
haat-liefdeverhouding De arts van Artis had een … met apen.
habbekrats Aziaten kunnen voor een … vliegen.
habitat Indonesië vernietigt de … van de chimpansees.
hachelijke Olieprijzen voorspellen is een … zaak.
hachje De vakbondsleider probeerde vooral zijn eigen … te redden.
hacken Lekken in computerprogramma ’s leiden tot … in strategische onderdelen.
hair-extensions Het afgeschoren haar van Indiase gelovigen wordt als … in Europa verkocht.
hak De oppositie kon het niet laten de regering een … te zetten.

Deze cabaretier neemt onderwerpen uit de politiek op de …
hakballetje Seedorf kon met een … een tegenstander van AC Milaan verschalken.
hakblok De kop van de korpschef ligt op het …
haken Aan het onderzoek naar de vliegramp zaten heel wat … en ogen.
hakkelende Regionale omroepen klagen over de … nieuwslezers.
hakken Journalisten … met de botte bijl bij de berichtgeving over moslims.

Met de … over de sloot won Poetin de verkiezingen.
Irak zet de … in het zand.
Verre vakanties … stevig in het gezinsbudget.

hakketakken Amsterdamse gemeenteraadsleden … nog steeds over de woonboot.
halfbakken Australië wil geen … republiek zijn.
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halfbloed In Batavia trouwde in de 17e eeuw de Nederlander Cnoll met een …
halfgare Het Beest van Alanya gedroeg zich als een … kip.
halfrond De Amerikaanse dollar is op het westelijk … dominant.
halfslachtig Het Nederlandse beleid ten aanzien van euthanasie is …
halfwas Op de racismeconferentie stelde men een … oplossing voor.
halfzacht Met … commentaar win je niemand voor je.
hallal Moslims controleren of de voorschriften voor het … slachten goed 

worden nageleefd.
hals Rushdie haalde zich de woede van veel moslims op de …
halsbrekend De ambtenaar verrichtte een … staaltje woordenacrobatiek.
halsoverkop Ze boekten … een ticket naar Istanbul.
halsstarrig De generaal bleef … weigeren het executiebevel te geven.
halsstarrigheid De ambassadeur verkeek zich op de … van zijn minister.
halszaak Voor het leger is het behoud van een seculier Turkije een …
halt De commissie wil discriminatie en intolerantie een … toeroepen.
halverwege Suriname werd … de jaren zeventig onafhankelijk.
hamer Een jasje van Jimi Hendrix kwam onder de …
hameren Peper blijft op zijn onschuld …
hamsteren In de weken vóór de prijsstijging ging de bevolking levensmiddelen …
hamvraag De … is: hoe kunnen we hun achterstandspositie wegwerken?
hand Door het parlement te gijzelen heeft Speight zijn … overspeeld.

De wethouder zal de gezondheidszorg met kracht ter … nemen.
Bekende tv-journalisten zullen nergens hun … voor omdraaien.
De overheid deed het verliesgevende bedrijf van de …
De amokmaker sloeg de … aan zichzelf met een pistool.
De depressieve man was al van jongs af zwaar op de …
In Italië werden de illegalen met harde … samengedreven.
In Kosovo werden commando-eenheden achter de … gehouden.
De strijd tussen Albanezen en Serviërs liep uit de …
Het ligt voor de … dat daklozen toegang tot Excelsior geweigerd wordt.
Voor de oprechtheid van de bisschop steek ik mijn … in het vuur.
De premier hield zijn partijgenoot de … boven het hoofd.
De Rotterdamse voetbalsupporters zijn niet meer in de … te houden.
Vaak gaan succes en tegenspoed … in …
Geweld tegen vrouwen neemt … over … toe in Zuid-Afrika.
De teleurgestelde ouders namen het recht in eigen …
Steek je … in eigen boezem voordat je met kritiek van wal steekt.
De BVD wist de … te leggen op partijgeheimen.
De VS wil de wereldhandel naar zijn … zetten.
De kunstenaar legt de laatste … aan de muurschildering.
De Tamils blijven zich met … en tand verzetten tegen uitzetting.
Met de strenge regels in de Bijlmerbajes wordt de … gelicht.
Die krant is sterk op de … van de regering.
Deze beschuldiging wees Bram met kracht van de …
De gemeente lichtte de … met bindende afspraken.
Het stuk over Nietzsche was van de … van Yoram Stein.
Aan de … van voorbeelden wil de overheid met de media over een code
spreken.
Door een tekort aan bestrijdingsmiddelen werd de epidemie in de … 
gewerkt.
Dat museum was een uit de … gelopen hobby van een medewerker.
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hand- en spandiensten Hij had … verleend aan de CIA.
handbereik Na maanden van onderhandelingen ligt een akkoord binnen …
handdoek Veel spijbelaars gooien al te makkelijk de … in de ring.
handel De financiële … en wandel van de ministeries werd doorgelicht.

Hij zei: “Stop lastige Marokkanen in een container en weg met die …”
Het boek over de moord op Trintignant moest uit de …
Op internet is een levendige … ontstaan in wuppies.

handelsmerk Confronterende vraaggesprekken zijn het … van de interviewer.
handen Israël brandde weer zijn … aan de Westoever.

De eigenaar van de seksclub waste zijn … in onschuld.
Irak is met … en voeten gebonden aan de VN-resoluties.
Volgens Kok is er een ontmoeting met Arafat op …
Alle underdogs moeten de … ineenslaan.
De meeste werklozen steken graag de … uit de mouwen.
De president wordt in eigen land op … gedragen.
Het schoolbestuur zit met de … in het haar met zoveel spijbelaars.
De Groenen laten zien dat de linkse coalitie vuile … durft te maken.
Bij ons zijn gasten altijd in goede …
Hij had zijn … vol aan zijn gesprekspartner.
Na Algerije kreeg De Gaulle zijn … vrij voor nieuwe ambities.
Het drankenconcern Bols kwam in Franse …
Het Nederlandse elftal gaf de winst uit …
De passagiers wreven zich in hun … na de redding.
Verpleegkundigen zullen huisartsen werk uit … nemen.
De KLM blijft keer op keer met lege … achter met de fusieplannen.
De arme creolen droegen Jopie Adolf Pengel op …
De presentator trekt zijn … af van de in opspraak geraakte Partij voor 
de Jongeren.

handenvol De voetbalfans bezorgden de politie … werk.
handgemeen Een … tussen de dader en het slachtoffer werd voorkomen.
handhaven De Beierse rechters … de verplichte crucifix in de schoolklas.
handicap Het was voor Al Gore een … dat hij niet als een leider gold.
handig Tony Blair wist de media … te bespelen.
handje Mannen hebben er een … van, jaloers te zijn op hun partner met een

baan.
De Libische leider hielp president Mugabe een … bij de verkiezingen.

handjeklap De vergadering was een partijtje … tussen liberalen en confessionelen.
handjevol Met een … vertrouwelingen herdachten de Surinamers de dag van de 

revolutie.
handlangers De VS heeft de omgekochte Russische … niet meer nodig.
handomdraai In een … kregen Westerse allochtonen wel toestemming te blijven.
handreiking De rijke landen behoren een … te doen naar de Derde Wereld.
handsfree Ook in het buitenland moeten vakantiegangers … bellen.
handtastelijkheden De speciale vrouwenbus in Karachi is een antwoord op …
handvat Een grote woordenschat is een … om je positie te verbeteren.
handvol Slechts een … scholen biedt de OALT-lessen op effectieve wijze aan.
handwerk Het edele … van de journalistiek is niet voor iedereen weggelegd.
hanenpoten Apothekers moeten steeds weer de … van artsen ontcijferen.
hang Ook in de politiek is een … naar meer eerlijkheid ontstaan.
hangen De werknemers lieten het hoofd meer en meer …

Met … en wurgen kon hij de eerste set nog winnen.
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De verhalen van de leugenaar … van onduidelijkheden aan elkaar.
In veel gezinnen … de mannen erbij en leggen het af tegen mama.
De actrice zorgde ervoor dat haar voorkomen niet in het imago van
femme fatale bleef …

hangende De voorlopige hechtenis werd … het onderzoek verlengd.
hangijzer Het zelfbeschikkingsrecht is in de euthanasiediscussie een heet …
hanig De minister vertoonde … gedrag en eiste harde cijfers.
hanteren Velen … voor vreemden andere maatstaven dan voor henzelf.
hap Het nieuwe beleid is maar een slappe …

Restaurants hebben veel last van de snelle … van de supermarkt.
haperen Het anti-sluipsysteem in Vianen blijft …
haperend Het … vredesproces in Noord-Ierland werd nieuw leven ingeblazen.
haperingen Britney Spears danste en bleef zonder … doorzingen.
hapklare De aandelen van dat bedrijf werden gesplitst in … brokken.

Voor de slechte gezondheid in de onderklasse waren geen … oplossingen.
happen Na de 100 meter sprint moest de verliezer naar lucht …

In Haarlem kan de toerist tussen de monumenten en musea cultuur …
happig Het bedrijfsleven is niet … om oudere werklozen in dienst te nemen.
happy Als je iets kunt doen om andere mensen … te maken, moet je het doen.
happy few De mooiste woningen zijn voor de …
hapsnap Veel bedrijven doen … aan charitatieve doelen.
hard De kritiek van de rijksinspecties kwam bij de brandweer … aan.

Het stropen wordt agressiever en het gaat weer … tegen …
Het is niet … te maken, dat de BVD in de Bijlmer infiltreert.
De Amerikanen speelden het in Irak erg …

hard disk De verdachte VVD-politicus gooide de … van zijn computer in de Vecht.
hard feelings Jegens zijn opponent koestert hij duidelijk geen … meer.
hardcore De … racisten in de wereld trekken zich niets aan van critici.
harde Die … woorden zijn alleen te begrijpen in hun politieke context.

De Kamer eiste van Kok … garanties.
Voor die beschuldiging had hij geen … bewijzen.

harden De stank in de krottenwijken was niet te …
De tafeltennisbond moet de talenten mentaal …

hardhandig De menigte werd door de politie … uiteengeslagen.
hardleers De gemeentelijke plannenmakers lijken …
hardliners De Servische ‘ … ’ zaten vast in Banja Luka.
hardmaken Justitie kon de verdenking op de dader niet …
hardnekkig De VS blijft zich … verzetten tegen een onafhankelijke aanklager.
hardop Dat criminaliteit gebaseerd is op armoede mag je niet … zeggen.

Hij zei … dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft.
hardvochtig De Duitsers voerden in de oorlog een … beleid.
haren De Iraanse collectanten deden de mensen de … te berge rijzen.

Irak streek Amerika tegen de … in.
Dat argument wordt er wel met de … bijgesleept.
De politici vlogen elkaar in de …
De … van artsen gingen overeind staan toen ze bekritiseerd werden.

hark Die stijve … lijkt niet de meest ideale bemiddelaar.
De korpschef haalde de … door Twente.

harmonie Tussen Chirac en Jospin is de … ver te zoeken.
harmoniemodel Het … vertoont de eerste barstjes door het zwartgeldschandaal.
harmoniseren Chirac wil het drugsbeleid binnen de EU …
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harnas De politiechef van Rotterdam jaagt zijn korps tegen zich in het …
De filmacteur Oliver Reed stierf in het …

hart Ciller stak zijn ‘broeders’ op Cyprus een … onder de riem.
De man wilde zijn … ophalen bij zijn ex-vrouw.
Hij heeft zijn … op de tong.
Die politicus heeft het … op de goede plaats.
Het Leger des Heils draagt de daklozen een warm … toe.
De schrik sloeg ons om het … na de winst van extreem rechts.
De minderheden houden hun … vast voor een extremistische opmars.
De bibliotheek ging Van Swieten aan het …
Hulpverlening ligt bisschop Muskens nauw aan het …
Kok is een socialist in … en nieren.
De winkelier streek de hand over het … en haalde er geen politie bij.
De minister maakt van haar … geen moordkuil.
Joop den Uyl zette zich met … en ziel in voor de linkse zaak.
Bij het zien van zoveel armoede bloedt je …
De dief kon het niet over zijn … verkrijgen de kinderwagen te stelen.
Veel homoseksuele priesters bellen de Gay Krant om hun … te luchten.
De vriendinnen van die acteur eindigden meestal met een gebroken …

harteloos Het was … om je moeder geen kaartje te sturen.
hartenlust De jongeren konden naar … dansen.
hartenbreker In India en Den Haag is filmacteur Roshan een …
hartenkreet Een jaar na zijn … over zwarte scholen werd Sjamaar ontslagen.
hartenwens Participatie van meer allochtonen in de media is een … van velen.
hartgrondig Van de dominee mag men … vloeken tegen onrecht.
hartige De raad leverde … kritiek op het gemeentebeleid.
hartje De sneeuwruimers op Schiphol staakten in … winter.
hartstikke Volgens mij is hij … gek.
hartstocht Politieke … is in dit land ver te zoeken.
hartsvrienden Aan haar … durfde ze haar geheimen te vertellen.
hartverscheurend Dagelijks storten de media bakken vol … nieuws over ons uit.
hartverwarmend De relatie tussen Nederland en het symbool van Zuid-Afrika is … goed.
hatelijkheden De aftrap van de campagne voor de Statenverkiezingen ontaardt in 

kritiek en …
hate mail (haatmail) Veel bedreigde politici ontvangen kogelbrieven en …
hausse De … op de huizenmarkt geeft reden tot zorg.
hautain De wethouder stond de oppositie … en arrogant te woord.
haute finance De … krijgt de bibbers van de linkse president.
haute cuisine In de … wordt de truffel maar mondjesmaat aangevoerd.
have De dorpelingen wilden … en goed beschermen.
havenots De … rest nauwelijks iets anders dan het geloof.
haveloze Het Mercatorplein met veel zwarten is niet afgezakt tot een … 

stadswoestijn.
haven Nederland is voor joden geen veilige … geweest.
havenarts De Rotterdamse … Henk Veldhuizen onderzocht de schepelingen ook in

zijn praktijk aan de wal.
haver Patijn kent Amsterdam van … tot gort.
haverklap Om de … worden commissies ingesteld om fraude te onderzoeken.
haves Het verschil in gezondheid is groot tussen de … en de havenots.
hazen De redacteur van die krant weet hoe de … in journalistiek Nederland

lopen.

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 103

H

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 103



hazenpad Groen Links verweet Peper dat hij het … koos.
headhunters Er is een groeimarkt van … die hoogopgeleide allochtonen zoeken.
healing De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt de … van Jomanda 

levensgevaarlijk.
hebbedingetjes Sommige ouders nemen kinderen, als waren het …

Mobiele telefoons zijn … die straatrovers interesseren.
hebben De patiënt moest met haar hele … en houwen bloot bij de psychiater.
hebberig In achterstandswijken zijn er weinig dingen om … van te worden.
hebzucht De … van bedrijven leidt tot wantoestanden in de arme landen.
hechte Een regering moet als een … club kunnen werken.

De Franse premier Jospin had … banden met de trotskisten.
hechten Werklozen … veel waarde aan de huursubsidies.
hectiek Krajicek is weer weg uit de …
hectisch De president leidt een … bestaan.
hedendaagse Bij een … Indiase roman verwacht men een dik boek.
heel De raad liet weinig … van het collegevoorstel.
heelhuids Na de crash stapten de autocoureurs … uit hun wagens.
heen Doelloos … en weer discussiëren is alleen maar hinderlijk.

Op het laatst viel iedereen over de president …
De minister liet de kritiek gelaten over zich … komen.

heenkomen De belaagde straatrovers zochten een veilig …
heenlopen De linkse partijen laten door het kabinet over zich …
heenzenden Na verhoor zal de politie de witteboordencriminelen …
heer Duitsers zijn een … in het verkeer.

In het zuiden zijn de rebellen nog steeds … en meester.
heersend Het … geloof in Arabische landen is de islam.
heet De grond werd de oplichter te … onder de voeten.

Dit agendapunt is een … hangijzer in de onderhandelingen.
Het leger stond voor een … vuur.
Vakbonden dreigen met een … voorjaar over de lonen.

heetgebakerde De agent kon het … familiehoofd niet tot bedaren brengen.
heethoofd Die nationalist gedraagt zich als een … tijdens vergaderingen.
heetst In het … van de strijd trokken de Fransen zich uit Vietnam terug.
heffen Op de receptie wilde het bedrijf het glas … in een historische setting.
heft Bewoners uit probleemwijken nemen het … in eigen handen.
heg (noch steg) In dat doolhof weet de taxichauffeur … noch steg.
hegemonie Duitsland en Frankrijk strijden om de … in Europa.
hei Bestuurders gingen naar de … om het teamverband te versterken.
heibel De demonstranten wilden geen … maken en bliezen de aftocht.
heidens De antiterreureenheden moesten een … karwei klaren.
heikel Parkeren is een … punt voor de bedrijven in Amsterdam.
heil Veel goede leerlingen zoeken hun … buiten de grote steden.

De politie ziet geen … meer in het opjagen van junks.
heilig De Afrikaanse blanke boer gelooft … dat zwarten inferieur zijn.

Wij zijn er … van overtuigd dat de slavernij misdadig was.
heilige De bisschop schopt tegen … huisjes.
heiligen Niet alle doelen … alle middelen.
heiligs Een onderpand is voor de bank van lening iets …
heilloos De terrorist leidde een … bestaan.
heilzaam Het werkt niet … om moeders van spijbelende kinderen op te sluiten.
heimelijk Syrië en Israël voeren … onderhandelingen over Libanon.
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heimwee Vanwege … wil de verpleegkundige terug naar Rusland.
heinde Veel pelgrims reizen van … en ver naar de plechtigheid in Mekka.
heisa Na de brand was er opnieuw … rond Schiphol.
hek Als ook musea winst willen maken, is het … van de dam.
hekel Uiteraard hadden de slachtoffers een … aan pottenkijkers.
hekelen Pacifisten … het geloof in militaire oplossingen.
hekkensluiter Barcelona gaf bij … Sevilla de winst opnieuw knullig weg.
heksenjacht Het Leger des Heils verzoekt geen … op de illegalen te openen.
heksenketel De geheimzinnigheid rond de lading veroorzaakt een ware …
heksentoer Het was een hele … om mijn benen in mijn nek te leggen.
hel Mugabe maakt het leven voor de blanke boeren in Zimbabwe tot een …

In 1900 preekte de dominee van Hoekse Waard … en verdoemenis over
vaccinatie.
Zwerfkinderen leven in een … op aarde.
De veelgeplaagde ex-minister ging door een …
Bij het ministerie brak de … los.
Veel openbare toiletten stinken als de …

helder Het is … dat deze zienswijze voldoende draagvlak heeft.
heldere De debater gaf een … uitleg over haar standpunt.
hellend Nederland begeeft zich op een … vlak met de drugswetgeving.
helling De vorming van een Noord-Ierse regering staat op de …
hels Het is een … karwei verkiezingen in Suriname te organiseren.
helse Controleur bij de VN lijkt mij een … baan.
hemd Door het rapport voelt de wijkagent zich in zijn … gezet.

De rechter vroeg de euthanasiearts het … van het lijf.
hemel De omstandigheden in de gevangenis waren ten … schreiend.

Mandela’s vrijlating kwam voor zwarten als een geschenk uit de …
President Clinton prees Groot Brittannië de … in.
De presidentskandidaat beloofde de mensen een … op aarde.
Om thuis te mogen bevallen, moesten ze … en aarde bewegen.
De zangeres van Waylon zong de sterren van de …

hemelsnaam Hoe heeft in … de vuurwerkramp in Enschede kunnen gebeuren?
hemeltergende Het niveau van de voetballers was van een … middelmaat.
Hendrik Een bisschop hóéft geen brave … te zijn.
hengst De politie mag een crimineeltje geen … verkopen.
(gekke) Henkie Nederland is de gekke … van Europa met het drugsbeleid.
(alle) hens (aan dek) Het bestuur van dat verliesgevende bedrijf wilde nu alle … aan dek.
her (en der) De BVD had … en der informatie ingewonnen.
herbergen Die steden … gevangenissen van ter dood veroordeelden.
herbezinning Criminele jongeren zochten een vluchthaven voor een grondige …
herboren De … Biaggi was heer en meester op het circuit van Brno.
herculische De regering Venetiaan staat een … taak te wachten.
herdenking De … van de Bijlmerramp vindt jaarlijks plaats.
herenakkoord De in onmin levende taxibedrijven tekenden in het gerechtshof een …
herenhuis De multimiljonair bewoont een statig … aan de Ringbaan in Tilburg.
herenigen Eindelijk konden wij ons weer met onze familie …
herijking De overheid wil een … van de Vinex-woningbouw.
herintreden Veel moeders willen in de zorg …
herkomst Het tulpje in het watermerk verried zijn Nederlandse …
hermetisch Na de bomaanslag werd de Westelijke Jordaanoever … afgesloten.
heroïek De wat overtrokken … van het krantenvak blijft aanlokkelijk.
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heroïnelook De … van graatmagere modellen van de jaren negentig is voorbij.
heroïsch Om Kasjmir brak een … gevecht uit.
herontdekt Elke paar jaar wordt een gestorven popmuzikant …
heroriëntatie … op lokale problemen dient jaarlijks plaats te vinden.
herrie Over de dure dienstreizen ontstond een … van jewelste.

Vanwege de … van de AWACS had een ziekenhuis onderzoeken stopgezet.
Als zwarte moet je met racistische Russische agenten geen … krijgen.

herriemaker In de Bijlmer krijgt een … geen huis meer.
herrijzen Ex-bondskanselier Kohl wilde uit het politieke graf …
herroepbaar Asielverlening is … wanneer deze onterecht blijkt te zijn verleend.
herroepen De getuigen willen hun verklaringen …
herschikken Het wordt tijd dat de bureaucraten in Brussel hun prioriteiten …
hersens Serviërs en Albanezen slaan elkaar de … in.

Hou je … bij elkaar voordat je een besluit neemt.
hersenspinsel Dat de situatie militair kan worden opgelost, is een …
hersteld De politie-inspecteur werd in ere …
herstructureren Rusland gaat het belastingstelsel ingrijpend …
herstructurering Sabena wil in het kader van de … veel personeel afdanken.
hertalen Univé heeft haar polissen laten … in simpele, heldere taal.
heruitgeven Men zal de memoires van De Gaulle …
hervatten De strijdende partijen … hun steekspel.
hervormen De VN moeten hun vredeshandhaving ingrijpend …
hervormingen De … binnen het ambtenarenapparaat worden gefrustreerd.
herziening De geschiedschrijving over Anton de Kom was aan … toe.
(welkom) heten De Russen zullen president Bush hartelijk welkom …
heterdaad De inbreker werd op … betrapt.
hetero De homopriester deed alsof hij een … was.
heterogene Nasutions leger wilde de … natie bijeen houden.
hetze Nederland voert een … tegen Surinaamse politici.
heug (en meug) Balkenende nam tegen … en meug het lijsttrekkerschap van het CDA op

zich.
heugen De wereld zal zich de beelden van hoe het doodsbange kind werd 

vermoord, nog lang …
heulen Het … met de vijand werd de collaborateur na de oorlog fataal.
heupen Bij de miltvuurbesmetting van de baby kregen de New Yorkers het op

hun …
heuse Chirac ontpopt zich als een … Europeaan.
hevige Het … protest werd door de bank koeltjes beantwoord.
hevigheid De smeulende discussie laaide in alle … op.
hiaat Hij kreeg de gelegenheid het administratieve … te verduidelijken.
hielen De Keniaanse marathonloper liet alle concurrenten zijn … zien.

De twee veroordeelde ontvoerders lichtten hun …
De boeren zaten de minister van landbouw op de …
De Surinaamse politicus liet Nederland zijn … zien.

hielenlikken Voor een goede loopbaan heeft … nauwelijks zin.
hielenlikkerij In de politiek is … troef.
hiërarchie De … bij de Koninklijke Marechaussee is feodaal van structuur.
hiernamaals Er gaan minder mensen naar de kerk, maar het geloof in het … groeit.
high five De kwieke Julio Iglesias gaf de verslaggever een … in plaats van een

hand.
hightech Ook in het huishouden heeft … zijn intrede gedaan.
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hijgerige Media in de VS maken van het Emron-vonnis een … televisieshow.
hijsen De Papoea’s zijn doodgeschoten tijdens het … van hun vlag.

Steeds minder Amsterdammers zijn bereid zich in een sinterklaaspak 
te …

hilarische De voorstelling van die toneelgroep had veel … scènes.
hilariteit Jeltsins opmerking zorgde voor grote …
hinder Op het platteland is de … van een bordeel beperkt.
hinderlijk De politie zou Erik de Vlieger … achtervolgen.
hindernis Deze bureaucratische … moet nog worden genomen.
hinken Je kunt niet je hele leven op twee gedachten blijven …
hip In de studententijd was het … om met Che te dwepen.

Haarlem is …, want je kunt daar uitgaan en cultuur happen.
hipper De stranden worden steeds … en luxer.
historie Ajax is een club met een grote … in de eredivisie.
historisch De maanlanding betekende een … moment voor de mensheid.
hit Met 70 000 recepten per jaar is Viagra een … in Nederland.
hit and run De strijd tegen het terrorisme zal langdurig zijn en geen … actie worden.
hits De website van de Iraniërs in Nederland kent dagelijks zo ’n 40.000 …
hitsige De jonge ontwerper maakte heel blote en … ontwerpen.
hittegolf De … eiste zijn tol onder de ouderen.
ho maar Je hoort genoeg, maar oplossingen voor de problemen …
hobbel We moeten nog een procedurele … nemen.
hobby De mensen die van hun … hun beroep maken, zijn gelukkig.
hobbyisme Ontwikkelingshulp is een uit de hand gelopen … van Europa.
hocus pocus Reguliere artsen werken niet met …
hoed De onderzoekscommissie wist van de … en de rand.

Wat die voetbaltrainer uit de hoge … toverde, verraste iedereen.
hoedanigheid Lubbers gaf in de … van premier leiding aan coalitieregeringen.
hoede In het stadscentrum moet je ‘s avonds op je … zijn.
hoeden Volgens een Amerikaanse filosoof moet Europa zich … voor de Fransen.
hoeder De staat is de … van de publieke zaak.
hoedje De tiener schrok zich een … toen ze hoorde dat dit weeën waren.

De wethouder en de aannemer speelden onder één …
hoegenaamd Schoolboeken besteedden … geen aandacht aan ons slavernijverleden.
hoek John Leerdam brengt mensen uit de Surinaamse … bij de politiek.

Kastentegenstellingen komen in India nog overal om de … kijken.
Homo’s laten zich niet langer in een … drukken.

hoeken De burgemeester liet de wethouder alle … van de vergaderzaal zien.
De gewelddadige stiefvader liet haar moeder alle … van de kamer zien.

hoekje De patiënt is het … omgegaan na een fout van de hartchirurg.
hoeksteen Het gezin is de … van de samenleving.
hoenderhok De minister gooide de knuppel in het …
hoentje Na de medische controle voelde premier Blair zich zo fit als een …
hoerastemming Echte supporters kwamen in een … na het afvoeren van de hooligans.
hoerenlopers De Eindhovense politie slingerde de … op de bon.
hoerenmadam Matild Manokyan, de bekendste … van Turkije, had 32 bordelen.
hoereren Er zijn journalisten die … met hun vaardigheden.
hoeven Door de rel met de Hezbollah waren oud-verzetsstrijders van hun … 

van verbazing.
hoeverre Het is niet bekend in … België achter de coup in Congo zat.
hoge De … heren nemen het er veelal goed van.
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hogerhand Van … werd de opposant tot de orde geroepen.
hok Grootmeester Sijbrands verliet na 19 uur simultaandammen zijn …

Na het Schipholbrandrapport zal het niet lukken Van Vollenhoven weer
in zijn … te krijgen.

hokjesdenken Humanisten verafschuwen het politieke …
hokjesgeest In het multicultureel stadspark bestaat een … tussen de verschillende

groepen.
hokken Een kwart eeuw geleden was … alleen iets voor de trendsetters.
hol Door de inflatie zijn de prijzen op … geslagen.

De Nederlandse darter sloeg toe in het … van de leeuw.
De Spartanen lieten zich het hoofd niet op … brengen.
Door een technisch probleem sloeg de trein zonder machinist op …

holle Suriname herinnert zich van regeringen vooral … woorden.
De … taal van debaters wordt soms geestig gefileerd door jongeren.

hollen De inkomens van de meeste boeren … achteruit.
Schepen repareren is een kwestie van … en stilstaan.
Vaak … artsen achter de feiten aan.

holocaust Technologie van IBM maakte van de … een soepel draaiende 
moordmachine.

holst In het … van de nacht werden de bewoners beroofd.
hom of kuit De Tweede Kamer eiste … over het verleden van prins Johan Friso.
hommage Die film is een … aan de slachtoffers van de politieke moorden.
hommeles Sinds hij zijn vader de rug toekeerde, is het … in de familie.
hond De hulpverlener is de gebeten … in de daklozenfilm.

Geen … lustte de met styreen besmette vis.
Op de manifestatie van White Power was geen … te zien.
De van corruptie beschuldigde president Wahid is nu de geslagen …
Schrijfster Bourgonje gedraagt zich wel eens als een lastige …

honden De regering wil geen slapende … wakker maken.
hondenbaan Wethouder Bakker neemt afscheid van ‘de leukste … ’.
honderd De vredesonderhandelingen liepen in het …

De kandidaat kon niet voor … procent op de campagneleider bouwen.
honderduit De eens zo meedogenloze maffioso praatte plots …
honds Het is … moeilijk de gedachtenkronkels van verkrachters te doorgronden.
hondsbrutaal De Amerikaanse zionist vond Arafat …
hondstrouw De bisschop van Haarlem is … aan Rome.
honen De coalitiepartners … de moties van Groen Links.
hongeren De immigranten … naar betere informatie in de eigen taal.
honk De politie kreeg een tip dat in het … van de Angels wapens lagen.
honkvast Wat maakte Gilliams, die zijn hele leven in Antwerpen bleef, zo … ?
honorarium De hoogleraar bedong een riant …
honoreren De rechter zal dit verzoek van de dader niet …
hoofd De Molukse jongeren zullen het … koel houden.

Milošević heeft het … nog niet in de schoot gelegd.
Clinton kende de tekst van zijn speech uit zijn …
De leerkracht kreeg diverse verwensingen naar het … geslingerd door de
scholier.
De soldaten waren er op getraind onverwachte moeilijkheden het … 
te bieden.
In Afrika kunnen velen het … niet boven water houden.
De corruptiezaken groeien Italië boven het …
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De lof voor de Nederlandse aanpak begint hem naar het … te stijgen.
Politici breken zich het … over de status van het Groene Hart.
De politicus durfde zijn aanhangers niet voor het … te stoten.
Er hangen de rekeninghouders procedures boven het …
Studenten hebben een hard … in de meerwaarde van een tweede studie.
Het raadslid had wat anders aan zijn … dan feestvieren.
De regeringspartijen eisten niet het … van de minister.
De voedselrantsoenering diende om de hongersnood het … te bieden.
De president leek niet goed bij zijn …
Niemand haalde het in zijn … de corruptie werkelijk aan te pakken.
Als enige hield hij zijn … koel.
De VS zette 25 miljoen dollar op het … van de terrorist.
De jonge maîtresse bracht het … van de bejaarde penningmeester op hol.
Beatrix is in Turkije druk aan het werk en haar … staat niet naar het 
vertrek van de buis van Maartje van Wegen.

hoofdbrekens De begroting kostte het kabinet weinig …
(uit) hoofde (van) Uit … van zijn functie kon hij dat het beste bepalen.
hoofden Er werd over de … van de woonwagenbewoners beleid gemaakt.

Om dit probleem op te lossen moeten we de … bij elkaar steken.
hoofdknik Met een … maakte zij duidelijk dat zij niet wilde dansen.
hoofdlijnen Het debat in de Kamer vindt niet op … plaats.
hoofdmoot Allochtonen vormen de … van het leerwegondersteunend onderwijs.
hoofdpijn Terrorisme bezorgde de Grieken …
hoofdschuddend Analisten zien de korte beurspaniek weer … aan.
hoofdstroming Op levensbeschouwelijk gebied is het protestantisme een … in Nederland.
hoog De premier speelde … spel over de landrechten van de Aboriginals.

Bij … en bij laag bezwoer de kwakzalver zijn integriteit.
De regering neemt de zaak zeer … op.
Met de brug over de Surinamerivier greep de regering niet te …
Het conflict tussen India en Pakistan liep … op.
De schorsing van Davids door de Fifa zit de KNVB erg …
De woordvoerder van de premier heeft de BVD … zitten.

hoogbegaafden Er komen speciale scholen voor … die bovengemiddeld presteren.
hoogconjunctuur De … brengt meer Porches op de weg.
hoogdravend Met … jargon verhulde de manager zijn ware intenties.
hooggespannen De bevolking had … verwachtingen van de nieuwe leider.
hooggestemd De idealen van Ernesto Che Guevara waren …
hooghartig Sommige journalisten gedragen zich … tegenover het gewone volk.
hooghouden De filmregisseur wilde zijn reputatie …
hooglopende ruzie Door dit akkefietje kregen zij …
hoogmoed … komt voor de val.
hoogopgeleide Jonge … allochtonen krijgen geen baan van werkgevers.
hoog oplopen Vetes tussen Turkse families kunnen …
hoogspanning De Rotterdamse achterstandswijk Charlois stond onder …
hoogst Kok is een … betrouwbaar politicus.
hoogstaande Het was ondoenlijk de … idealen van die activist te koesteren.
hoogstandje Amsterdam krijgt er een architectonisch … aan het water bij.
hoogstpersoonlijke Geloof is een … zaak.
hoogte China staat op eenzame … met het aantal doodvonnissen.

De gearresteerde werd op de … gebracht van zijn rechten.
hoogten In de jaren na 1619 steeg het aanzien van het Oranjehuis tot grote …
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hoogtepunt Het gebruik van xtc lijkt over zijn … heen.
hoogtij Onder sommige allochtonen viert nostalgie …
hoogtijdagen Egyptologen beleven …
hoogvlieger Premier Kok was niet meteen een electorale …
(te) hooi en te gras Sommige jongeren gebruiken te … alcohol en drugs door elkaar.
hoon De tegenbegroting oogstte slechts …
hoongelach Links oogst … met het voorstel de hypotheekrenteaftrek af te schaffen.
hoop Alle problemen werden op één grote … gegooid.

Tussen … en vrees deed de idealist zijn intrede in de politiek.
De advocaat wilde geen valse … wekken.
De luchtvaartbedrijven liepen te … tegen de aanpak van het lawaai.
In de slijterijen moet nog een … gebeuren om de klant aan de wijn te
krijgen.

hoopgevend De winst van de oppositie in Chiapas is …
hoorndol De dokter werd … van al die richtlijnen.
hoosbuien Hevige … hinderden de Drakenbootraces niet.
hopeloos De oppositie in Servië is nog … verdeeld.
hoppen Hulpverleners … van brandhaard naar brandhaard.
horde Deze … in het adviescircuit moet worden genomen.
horden Niet-versierde vrouwen vinden Nederlandse mannen kouwe …
hordes Regeltjes en onwetendheid vormen vele … naar een eigen huis voor 

allochtonen.
De fabrieksrestanten lokten … koopjesjagers.

horen …, zien en zwijgen lijkt de bedrijfscultuur te zijn.
Maar dat hebt u mij niet … zeggen.

horendol De politie wordt … van criminele illegalen.
Het gejodel van de zangers maakte de bewoners …

horizon Kamerlid Karimi wilde buiten de politiek haar … verleggen.
horizontaal In deze glasplaten ontwikkelen scheuren zich …
horken Burgers en politie gaan … het leven zuur maken.
hort In Londen ging de Arabische prins met veel vrouwen de … op.
horten Met … en stoten komt het vredesproces op gang.
hosanna Het is niet allemaal … in het onderwijs.
hosannastemming In de kantine heerste een … na de overwinning op het Ierse elftal.
hospice Het … is bedoeld voor zieken die in hun laatste levensfase verkeren.
hot In de media is agressie een … item/issue.

Actrices boven de 40 kunnen nog … zijn.
hot (naar her) De verslaggever zat over de hele wereld en reisde van … naar her.
(van) hot naar haar Om zijn gelijk te krijgen moest hij van … lopen.
hot topic In het westerse bankwezen zijn de overboekingen naar het thuisfront …
hoteldebotel De psychiater was helemaal … van de patiënte.
hotemetoten De prins bewoog zich tussen de … als een vis in het water.
hotline Het C.I.D.I. opende een … over Israël.
houdbaar Ook de uitleg in de brief van de premier was niet … .
houden Ballast Nedam wil Suriname aan het brugcontract …
houdgreep Eritrea blijft in de … van Ethiopië.
houding Hij wist zich aanvankelijk geen … te geven.
house Op … kunnen jongeren uren dansen.
hout Dat argument van de spijbelaar snijdt geen …

De voetballer met de grote mond bracht er geen … van terecht
Van een aantal vragen snapten de leerlingen geen …
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houten Is Al Gore een hopeloze … klaas, of kan hij toch nog winnen?
houterige De … kandidaat Al Gore wil president Clinton opvolgen.
houtje Werkloze boswachters moeten op een … bijten.

De daders van de bomaanslag hebben op eigen … gehandeld.
houtkap Illegale … leidt tot het vrijwel volledige verlies van tropische 

oerwouden.
houvast De samenleving moet mensen … bieden.
hozen Minister Donner vergeleek de drugsbestrijding met ‘ … in een lekke

boot.’
Tijdens de regenbuien moesten de gasten naar het feest …

hufter Hitler was een grote …
hufterig De minister van Onderwijs wil … gedrag al in de kleuterklas aanpakken.
hug De spermadonor kreeg een … van zijn nakomeling en een omhelzing van

zijn vrouw.
huichelen De democratische running mate kan niet …
huid Tijdens de brand moesten de kinderen zelf hun … zien te redden.

Justitie blijft de huisjesmelker op de … zitten.
De Indische troostmeisjes konden hun … niet duur verkopen.
De medewerker van de arrogante chef had gelukkig een dikke …
Een onbekende schold de telefoniste van de alarmcentrale de … vol.
Dagelijks werd de conducteur zijn … vol gescholden.
Suriname en Nederland zitten elkaar niet meer zo dicht op de …
Voor allochtonen is er werk zat, tot werkgevers hun … zien.

huid De vogelaar kroop in de … van de gierzwaluw (apus apus).
huid (en haar) Politici hebben zich met … en haar overgeleverd aan programmamakers.
huidige Het … kantoorpand stamt uit de glorietijd van het bedrijf.
huilen De economie van Suriname is om te …
huilens Mensen worden tot … toe vernederd door de Vreemdelingendienst.
huis De bekroonde scriptie stond wetenschappelijk als een …

Premier Kok heeft altijd goed op het … gepast.
Real Madrid verloor in eigen … van de Duitse voetballers.
Voetbalsupporters hielden flink … in Schiedam.
De Noren sturen hun regering naar …
Als je je diploma niet haalt, ben je nog verder van …
Het boek staat bol van … -, tuin- en keukenwijsheden.
Ambtenaren hebben de specifieke kennis van het beleggen niet in …
Israël kamde een wijk in Nabloes … aan huis uit.

huisarrest Ex-president Soeharto had …
huishouden De man moet eindelijk volledig meedraaien in het …

Het Rwandese leger zou afschuwelijk … in het dorp.
huishouding Tijdens de zwangerschap verandert de hormonale …
huisjes Pim Fortuyn haalde heilige … omver.
huismus De … Bandaranaike werd een politica van formaat.
huisvesten Turkije kan een jaar na de aardbeving de slachtoffers nog niet …
huisvredebreuk Politieonderzoek bij een thuiswerkende prostituee wordt als … gezien.
huiswerk De politicus moet zijn … beter maken.
huiver De Nederlandse … voor erkenning van het slavernijverleden is niet 

terecht.
huiverig Veel allochtonen zijn … voor het opkomend extremisme.
huize Je moet van goede … komen om die regisseur te bekritiseren.
huizen In zijn geest … meerdere persoonlijkheden.
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hulde Het werk van de verpleegkundigen verdient alle …
huldigen De KNVB zal Winter en Bergkamp wegens hun verdiensten voor 

Oranje …
Monarchisten … de beginselen van de reformatie.

hullen Na de affaire met de schrijver … zijn collegae zich in stilzwijgen.
huls Dit topmodel blijkt een fraaie, maar slechts lege …
humaan Deze regering voert een … beleid ten aanzien van vluchtelingen.
humanitair De hulp aan de daklozen was vooral een … gebaar.
humbug De witte arts vindt dat de allochtone geneeskunst … is.
humeur Het lollig bedoelde memo maakte zijn … er niet beter op.
humeurig De voetbaltrainer gedroeg zich zeer … tegenover de pers.
humor Van de condoomballonnen zag de paus de … niet in.
hunkeren Moslims en christenen … naar vrede.
hunkering De … naar erkenning wordt Taiwan soms te machtig.
hurkend Met haar stramme lijf kon ze moeilijk … plassen.
husselen Spelers kunnen kaarten raden na slecht …
hutjemutje De Chinezen leven … in Hong Kong.
hutspot en haring Met het eten van … en wittebrood herdenken Leidenaren hun bevrijding

van de Spanjolen.
huwelijksbootje De Belgische regering helpt de homo’s het … in.
huzarenstukje De redding door de mariniers van de gegijzelden was een waar …
hybride De premier was een meester in het smeden van … compromissen.
hyena’s Voor een rit boven de 30 euro storten taxichauffeurs zich als … op de

passagier.
hype Het beleggen via de beurs is een … geworden.
hypermodern De gift van de KPN maakte een basisschool in De Bilt …
hypothese De rassentheorie is een … waarmee onderzoekers blijven worstelen.
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I
icoon De foto van Che Guevara werd een … voor vrijheidsstrijders.
idealisme Uit … ging hij in de politiek.
idealist Een … moet ook een doorzetter zijn.
idem (Latijn) Wim vinden wij integer en van Bram dachten we …
identieke De indianendorpen in het binnenland hadden … problemen.
identificeren Men kon de geborgen lijken niet …
idioom De rangschikking van die cd-serie werd niet bepaald door het muzikale …
idioot G.J.B. gedroeg zich soms als een potsierlijke …

Ik vind het … dat je geen baan kunt vinden.
idolaat Het publiek was … van zanger Bon Jovi.
idool Op het filmfestival wilden de fans een glimp opvangen van hun …
idylle Door de kwestie Cyprus is de … tussen Athene en Ankara voorbij.
idyllisch De Brabantse rivier De Beerze heeft een … aanzien.
iel De verzekeringsagent was een … mannetje met een iets te groot pak.
iele De woning van de werkloze had kale ruimtes met … meubeltjes erin.
iets Heb ik soms … van u aan?
ijdele Het … meisje bekeek zich wel twintig keer per dag in de spiegel.
ijdele hoop Het geloof in zijn integriteit berust op …
ijkpunten Er zijn meer … in de moderne geschiedenis dan de Tweede 

Wereldoorlog.
ijlings Het ministerie moest … de verklaring weer intrekken.
ijltempo In … werd de snelweg alsnog aangelegd.
ijs Met die bewering begaf de minister zich op glad …

De premier kwam voor het debat goed beslagen ten …
Voor de benoeming wilde de commissie niet over één nacht … gaan.
Toen het … eenmaal gebroken was, zagen ze elkaar vaker.

(topje van de) ijsberg Het aantal opgeloste misdrijven vormt slechts het topje van de …
ijskast Na de aanslag zette de president het vredesberaad in de …
ijskoud Actrice Carrie-Anne Moss is bloedmooi en …

Zijn pacifistische woorden lieten zijn tegenstander …
ijveren Enkele artsen … al lang voor de legalisering van daga (hasj).
ijzer Je moet het … smeden als het heet is.
ijzeren Drugs hielden het volk in een … greep.

De dictator regeerde zijn volk met … vuist.
Journalisten kennen een … wet dat vermoeden geen grond voor 
publicatie is.

ijzersterk De positie van het bedrijf is …
ijzervreter De … drilde zijn soldaten tot hersenloze moordmachines.
ijzig De relatie tussen de landen laat zich het beste met het woord … 

omschrijven.
ijzingwekkende De trapezewerker vertoonde zijn … kunsten zonder vangnet.
illusie De Groningse burgemeester is een … armer.
illustere De club liet het … duo node vertrekken.
illustreren Die woorden … zijn gebrek aan visie.
imago Door de eenzijdige berichtgeving ligt zijn … aan diggelen.
imiteren Het kritiekloos … van succesvol beleid kan schadelijk zijn.
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immateriële Ons welvarend land is zijn … waarden in rap tempo aan het verliezen.
immens Het is van … belang dat op scholen cultuurkennis een hoofdvak wordt.
immense De Taliban vernietigde twee … Boeddhabeelden.
immoreel Het is … een gewonde geen hulp te bieden.
immuniteit Een parlementslid zonder … kan vervolgd worden.
impact De … van die antisemitische beweging is nu al merkbaar.
impasse De onderhandelingen in Noord-Ierland raken in een …
impats De … zijn de buitenlanders die hier zijn komen werken.
imperium Het … van de Sovjet-Unie desintegreerde heel snel.
implicatie Deze … in de rechtszaak leidde tot een opschorting.
impliciet De redacteur geeft … toe dat hij gefaald heeft met dat bericht.
imponeren Het Duitse team kon Ajax niet …
impopulair De woningcorporatie maakt zich … bij de bewoners.
imposante In de Bijlmer staat een … moskee.

Jones liep een … race op de 100 meter.
impressie De gevangenbewaarder gaf een … van heer Olivier.

Op de foto zag je een … van het nieuwe stadion in Almere.
improvisatie Binnen twee jaar kampioen willen worden vergt …
improviseren De Nederlandse troepen in de Sinaï moesten vooral …
impuls De parlementaire enquête heeft de democratie een nieuwe … bezorgd.
impulsief Het … handelen van de agent kwam hem duur te staan.
in Het wil er bij mij niet … dat hij een verrader is.

Tweedehands kleding is … bij jongeren.
inachtneming Vertrekkende spelers moeten rekening houden met de … van een 

opzegtermijn.
inauguratie De … van de eerste Belgische koning vond in 1831 plaats.
inbakeren Het in doeken wikkelen van huilbaby’s noemt men …
inbedden Men kon de werf … tussen de zusterbedrijven.

Suriname wilde de relatie met Nederland in een verdrag …
(zich) inbeelden Het zich … van ziekten veroorzaakt vaak stress.
inbeuken De centrale bank wil met steunaankopen op de valutamarkt …
inbinden Griekenland en Turkije moesten … na druk van de VS.
inblazen De fractievoorzitter wil de democratie weer nieuw leven …
inboeten Door de Lockheed-affaire zou de prins aan gezag …
inboezemen Het is niet vreemd dat relletjes en hangjongeren de burger angst …
inboorlingen De Hollywoodfilm over wilde Chinese … werd een kaskraker.
inboren Helaas moet ik je hoop op een hindoestaanse partij de grond …
inborst De criminele … van die groep is een fictie van de media.
inbraak De … door de hackers in het netwerk van de bank maakte de klanten 

ongerust.
inbreken De journalist liet op het computernetwerk van de ABN-Amro …
inbreng Spits Huizingh had een goede … in de wedstrijd.
inbreuk Hier was sprake van een grove … op de privacy van de patiënt.
inburgering De verplichte … voor alle nieuwkomers lijkt vertraging op te lopen.
inburgeringscursus De regeling voor een verplichte … is niet waterdicht.
incalculeren Te voorziene veranderingen moet je …
incarnatie Die figuren waren een … van een diep pessimistisch wereldbeeld.
incasseren De patiënt had grote moeite het bericht te …

Filipijnse rebellen … miljoenen aan losgeld.
incest Importeren van een partner uit het thuisland is geen culturele …
incident Het doodschieten van de Algerijnse asielzoeker was een …
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incluis Justitie, de minister …, is tegen een vrijgeleide van de verdachte.
incognito Na een paar onfrisse manipulaties ontdeed de actrice zich van haar …

De ontvoerder van Kampusch is … op een geheime begraafplaats 
begraven.

incompetent De gemeentesecretaris bleek … en werd naar huis gestuurd.
inconsequent De conclusie van de onderzoekscommissie is …
inconsistent De wispelturige criticus is … in zijn boekbesprekingen.
incorporeren Religieuzen moeten de seculiere uitgangspunten van landen in hun 

geloof …
indammen Gerichte ontwikkelingshulp zou de stroom vluchtelingen kunnen …
indamming De VS beschouwt … van het fundamentalisme van strategisch belang.
indekken De effectenhandelaar wilde zich … tegen schadeclaims.
inderdaad Een klapband leidde … tot de ramp met de Concorde.
inderhaast Bij zijn … ondernomen bezoek aan Napels was de premier geschrokken

van het geweld.
indianenverhalen U moet geen geloof hechten aan die …
indicatoren In dat bos waren weinig … om te kijken of het goed gaat met de planten.
indiscreet Chinezen vinden westerse kussen …
individualisme Extreem … leidt vaak tot sociaal isolement.
indoctrinatie Een middel tot totalitaire macht is … van de bevolking.
indoctrineren Religieuze fascisten krijgen gelegenheid de jeugd te …
indommelen Door het … van de chauffeur verongelukte de bus.
indraaien Door de gijzeling kan George Speight de bak …
indringend De staking werd afgeblazen na een … gesprek met de vakbondsleider.
indrinken Jongeren gaan eerst uitgebreid thuis … voor ze uitgaan.
indruisen Op de luchthavens mogen geen zaken gebeuren die … tegen de regels.
indruk De varkensboer was niet onder de … van de perikelen in zijn branche.

Ik heb de … dat zelfs legale wapenhandelaren niet blij zijn met vrede.
De vier Nederlandse gevangenen in Servië maakten een sombere …
Amsterdammers kunnen niet aan de … ontkomen dat de stad 
multi-etnisch is.

indrukken De bestuurder van een gestolen auto wilde de motoragent de berm …
indrukwekkend Dankzij de nieuwe coach werd er weer … gespeeld.
indutten Het succesvol beleid en de machteloze oppositie deden de regering …
ineenstorting De hyperinflatie zal tot … van het regime leiden.
inert De hulporganisatie is … en totaal verziekt.
inertie Die betrokkenen weten van de hoed en de rand en ergeren zich aan de

…
infaam Het optreden van de dronken vrouw was …
inferieur In België leiden buitenlanders een … bestaan.
inferno De woonwijk Roombeek is in een … veranderd.
infiltrant De bewijzen tegen de verdachte werden door een … geleverd.
infiltreren De maffia kon op Wall Street …
inflatie Pensioenen van AOW’ers stijgen langzamer dan de …

Het woord allochtoon is aan … onderhevig.
informaliteit Het Britse politieke systeem wordt gekarakteriseerd door …
informele In de Kamer zijn veel … afgezanten van traditionele 

belangenorganisaties.
infrastructuur Door de oorlog is de … van het land totaal vernietigd.
ingang De spreker vond geen … in de hectische discussie.
ingebakken Volgens Raman hebben Duitsers een … afkeer van buitenlanders.
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ingegeven Het protest was … door de angst voor extreem rechts in eigen land.
ingehouden Het Westen reageerde … op de verkiezingszege van Poetin.
ingelichte (kringen) Uit goed … kringen hebben we vernomen dat hij ontslag zal nemen.
ingenieus … leidde Ho Chi Minh de onderhandelingen met de Fransen.
ingenomen De Arabische landen zijn erg … met hun islamitische atoombom.
ingeslagen De opposanten zijn door aanhangers van Milošević het ziekenhuis …
ingeslagen (weg) We gaan door op de … weg.
ingeslepen Screenen van zwangeren is een … gewoonte voor verloskundigen.
ingesleten Leefbaar Nederland maakt de … routines bij de partijen zichtbaar.
ingestelde AZ is een van de meest aanvallend … ploegen in de eredivisie.
ingetogen Frank Rijkaard nam op … wijze afscheid.
ingevoerde Op basis van zeer goed … bronnen meldt de krant dat Piet de dader is.
ingewijden Volgens … wordt zij de nieuwe directrice.
ingraven Vermeden moet worden dat beide partijen zich …
ingrediënt Een langdurige relatie is een onmisbaar … voor een stabiel bestaan.
ingrediënten Truffels zijn kostbare … van de Franse keuken.

Voor de rassenrellen in Antwerpen waren de … al lang aanwezig.
ingreep De minister vindt de … in de sociale voorzieningen aanvaardbaar.
ingrijpen Bij het beschermen van kunst kan het rijk sneller …

Militair … voorkwam genocide op de zigeuners in Kosovo.
ingrijpend De in het verleden ondergane abortus vindt ze nog steeds …
ingrijpend Het verliesgevende bedrijf moest … saneren.
inhaalslag De financiële … in het onderwijs kan een tweedeling voorkomen.

Er is sprake van een … van allochtonen op de arbeidsmarkt.
inhaken De overheid zal … op de ideeën van de bisschop van Breda.
inhakken Een terrasje met champagne kan … in je portemonnee.

Tijdens de verkiezingscampagne gingen de partijen op elkaar …
De dood van Sylvana’s vader kon dieper bij haar … dan zij had gedacht.

inhalen Met nieuwe investeringen wil het Chinese platteland de achterstand …
inhalig Rijke mensen zijn soms te …

Van de vijf Heinekenontvoerders was Meijer het meest …
inhameren De schrijfster schamperde over het … van de Amerikaanse droom.
inheems Met autochtoon bedoelen we gewoon …
inheemse De exoot verdringt de … waterplanten.
inherent Conflicten zijn … aan de menselijke natuur.
inhoud Eldridge Cleaver gaf radicaal … aan de strijd tegen racisme.
inhoudelijk De regering wil niet … ingaan op de kritiek.
inhouden Ongecontroleerd kapitalisme zou een staat binnen de staat …

Wegens fraude bij de stichting zal de overheid de subsidie …
Bisschop Muskens zal zich in Rome … en zwijgen.
Haagse politici zullen hun adem … bij het lezen van het 
Schipholbrand-rapport.

inhuldiging De … van president Joseph Kabila voltrok zich zonder incidenten.
inhumaan Regeringsleiders denken soms een … besluit te moeten nemen.
initialen De krant vermeldde niet de naam, maar wel de … van de verdachten.
initiatief De partij nam het … het tij te keren.
initiëren De orthopedagoog kon het project ‘Spelen aan huis’ …
injectie Sabena werd gered door een … van een miljard gulden.
inkapselen Betekenissen verrijken de mens maar kunnen hem ook …
inkeer De inbreker kwam tot … en werkt nu als slotenmaker.
inkijk De kiezer kreeg een ontluisterende … in het leven van Clinton.

116 | WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S

I

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 116



inkijken Psychologen wilden gegevens over het turbulente leven van Michael
Jackson …

inkrimpen Rusland zal zijn arsenaal kernwapens …
De KLM wil … om een crisis het hoofd te bieden.

inkrimping Ook de varkensboeren bepleiten een … van de veestapel.
inktzwarte Het Duitse naziregime beslaat een … periode in onze historie.
inlaten Diplomaten mogen zich niet … met spionageactiviteiten.
inlegkruisjes In de gevangenis vouwde de vrouwenmoordenaar …
inleven Moslims kunnen zich … in het leed van Palestijnen.
inleveren Bij de amnestie moesten de guerrillero’s hun wapens …

Als het aan de PvdA ligt, zullen rijke gepensioneerden een deel van hun
inkomen moeten …

inleving Met de Roma-zigeuners is … nodig.
inlichten Ik zal hem over zijn positie …
inlijven Het bedrijfsleven zal goed opgeleide jongeren graag …
inlopen Zwarte Nederlanders zullen hun achterstand op de universiteiten …
inlossen De kolonisators zouden hun vredesbeloften nooit …
inluiden Het bezoek van de paus zou een zeker eerherstel voor Clinton …
inluizen De ontslagen verkoper wilde zijn baas er bij de fiscus …
inmenging Ons volk duldt geen … in onze binnenlandse politiek.
innemen Met zulk gedrag zul je niemand voor je …

Islamoloog Tariq Ramadan mocht zijn leerstoel in Indiana niet …
innemend Die topambtenaar is … en creatief.
innen Een Zwitserse firma wilde 27 miljoen dollar van de Russische Federatie …
inner circle Mensen uit zijn echte … ontbraken om zijn profiel te schetsen.
innig Rechter Hugo Pos had nooit een … contact met oud-collega Stam.
innige Beatrix had Gretta Duisenberg haar … deelneming betuigd met de dood

van haar man.
innovatie De … in de Bijlmer is in volle gang.
inpakken Het Kamerlid liet zich in Bagdad niet … door Saddam.
inpalmen De demagoog wilde zijn gehoor … met loze beloften.
inparkeren Schade aan de auto komt vooral door het …
inpassen Op zoek naar de EU-subsidies zullen onderzoekers zich creatief gaan …
inpeperen Die rotstreek zal ik je nog … !

We moeten de jongeren … dat alcohol schadelijk is voor hun hersenen.
inperken Het … van autodiefstallen zegt niets over de veiligheid en leefbaarheid.
inpraten De politie moest lang … op de moeder van het slachtoffertje, voordat ze

aangifte deed.
inprenten Alle ouders moeten hun kinderen … zich sociaal te gedragen.
inrammen Tijdschriften en tv willen het slankheidsideaal er …
inrekenen Heinekenontvoerder Meijer wilde zich graag laten …
inrichten Het bouwen en … van scholen is per 1 januari 1997 gedecentraliseerd.

Rijke vrouwen willen hun liefdesleven dwars tegen de ongeschreven 
regels in …

inrichting Al dertig jaar houdt hij zich bezig met de … van onze samenleving.
Voor sommigen is de LPF echt een open …

inruimen Op de expositie in China zal men ereplaatsen … voor dubieuze leiders.
inrukken In 1973 bij Barcelona zei Johan Cruijff “hijo de puta” tegen de 

scheidsrechter en kon meteen …
ins (en outs) Zet alle … en outs op een rijtje voordat je gaat emigreren.
inschatten Je moet de risico’s goed … voordat je je spaarcenten investeert.
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inschatting Volgens het Groen Links-Kamerlid had het kabinet een foute … gemaakt.
inschattingsfout De voorzitter gaf grif toe een forse … te hebben gemaakt.
inschieten Het aanvragen van een verblijfsvergunning kan er bij minderjarigen wel

eens bij …
Met Melkert als lijsttrekker zal de PvdA er zes zetels bij …

inschikkelijk De Serviërs toonden zich weinig …
inschikkelijkheid Ook de Irakezen toonden geen tekenen van …
inschikken De nationalisten willen niet altijd maar … voor de nieuwkomers.
inschrijven Nieuwe verstrekkers van medicijnen kunnen zich … voor de distributie.
inseinen Het Duitse blad kon zijn correspondent in Nederland …
insider Deze mores werden mij verklaard door een …
insiders … beschouwen FC Volendam opnieuw als kanshebber.
insigne Minister Kamp van Defensie reikte het … uit aan Dutchbat militairen uit

Srebrenica.
insinuatie Die … van verraad bezorgt hem een slechte naam.
insinueren Critici … dat verslaggevers de NPS-perskaarten misbruiken.
inslaan Het bericht van de moord zou … als een bom.

Minister Herfkens zal een andere richting …
De overheid gaat op grote schaal griepvaccins …

inslag Het programma van het toneel had een romantische …
inslapen De dierenarts liet het bejaarde politiepaard …
inslikken De premier heeft zijn bezwaren tegen samenwerking moeten …
(zich) inspannen Schoonmakers moeten zich … om het hoofd boven water te houden.
inspanningen De minister van Justitie stond ten volle achter de … van het Hof van 

Justitie.
inspelen In de zorg kan men onvoldoende … op individuele behoeften.
inspiratie Martin Luther King jr.is een bron van … voor alle mensen.
inspirator Friedrich Nietzsche was een … voor de moderne dans.
inspireren Mandela kon mensen van alle rassen …
inspraak … is een logisch uitvloeisel van democratie.
inspringen De media kan … op onaangekondigde nieuwshypes.
instaan Niemand kan … voor de gevolgen van dit onderwijsbeleid.
installeren Het … van de raadsleden werd met feestelijkheden omkleed.
instampen Vrienden zouden Singh Varma de grond …
in stand houden De meerderheid van de Engelsen wil de monarchie …
instant Momofuku Ando is de uitvinder van … voedsel, dat ook voor astronauten

geschikt is.
instantie De Raad van State wees in laatste … zijn verzoek af.
insteek De … van de overeenkomst was dat beide landen er voordeel aan zullen

hebben.
instellen Het … van commissies moet op onpartijdige wijze plaatsvinden.
instelling Deze maatschappelijke … is niet berekend op zoveel nieuwkomers.

Tennisdiva Williams gaat met een goede … de wedstrijd in.
instemmen Het Europese Parlement zal … met de autoschaderegeling.
instemming De uitspraken van de liberale leider worden nu met … begroet.
instigatie Op … van Nederland kreeg Oltmans geen visum voor Indonesië.
instigator Een militair attaché was de … van de staatsgreep in Suriname.
instigeren Malan werd beschuldigd van het … van rivaliteit tussen het ANC en de

Inkatha Freedom Party.
instinct De topambtenaar zit al jaren in het vak, maar ontbeert politiek …
instinken Door zijn gladde praatjes zouden de bankiers er lelijk …
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institutionele De … beleggers werken goed samen.
instorten De St. Jeroen-kerktoren in Noordwijk stond op …

Het … van burgemeester Peper in Chili kwam door uitputting en drank.
Het vredesproces staat op …

instroom De … van asielzoekers veroorzaakt spanningen in de samenleving.
instrueren De directie zal de catering … hoe er voor Volkert gekookt moet worden.
instrument De landloze boeren werden een willig … voor Lenin.
insubordinatie De … van de militairen bleef onbestraft.
inteelt Als gevolg van … komen bij joden bepaalde ziekten vaker voor.
integer Hij heeft zelfs niet de pretentie … te zijn.
integraal De schuldhulpverlening zal een … onderdeel van het beleid uitmaken.
integratie … van alle bevolkingsgroepen kan etnische spanningen voorkomen.
integriteit De … van het lichaam wordt wettelijk beschermd.

De kandidaten kunnen de toets van de bestuurlijke … doorstaan.
intekenen Scholieren van de Summer School wilden voor alle computerspelletjes …
intens De vliegramp veroorzaakte … verdriet en dito medeleven.
intensief De actiegroepen zoeken … naar een oplossing voor het probleem.
intensiteit De … van zijn emoties was bijzonder heftig.
intensiveren Beide landen willen de onderlinge betrekkingen …
intentie De arts had alleen de … haar lijden te bekorten.
intenties Moskou wantrouwt de ware … van het westerse bondgenootschap.
interactief Veel bedrijven zijn … omdat ze bij de tijd willen zijn.
interen De bank moest op haar reserves …
interieur De hotelkamer had een … uit de jaren zeventig.
intermediair Le Soir is de krant die de rol van … vervult tussen Afrika en België.
interne Zimbabwaanse veteranen voerden een … machtsstrijd.
internetters Driekwart van de … mailt wekelijks met vrienden en kennissen.
interpretatie De eigenzinnige … van Jezus’ kruisdood wekte beroering.
interpreteren De verdediging wilde de bewering royaler …
interrumperen Het … in het heetst van het debat getuigde van een slechte timing.
interruptie De … riep een gevoel van irritatie op.
interveniëren De minister wil kunnen … in sommige strafzaken.
interventie Zijn … bij het arrestatieverzoek wekte verbazing op.
interview Tijdens de zonsverduistering gaf hij geen …
intiem Dossiers over haar liefdesleven waren net zo … als dagboeken.

Stewardessen worden door de douane soms … gevisiteerd.
intimi Volgens … wilde prinses Irene de politiek in.
intikken Inbrekers kunnen makkelijk ruiten van achterdeuren …
intimidatie Veel slachtoffers van … durven geen aangifte te doen.
intimideren De Chinese leiders trachten Taiwan te … met marine oefeningen.
intimiderend Verhalen over … optreden van de sociale recherche zijn schokkend.
intimiteit Bomen op een plein zorgen voor de nodige …

De minnaar wilde de vrouw van zijn vriend in besloten … beter leren
kennen.

intimus Een … karakteriseerde Peper als machiavellist pur sang.
intocht Rond 5 december heeft Amsterdam de … van Sinterklaas.
intolerantie Het baart me zorgen dat een zekere mate van … de wijk binnensluipt.
intomen Wahid wil de macht van het leger …
intrappen Kinderen fietsen soms langs wegen waar automobilisten het gaspedaal

stevig …
intrede Met de marktwerking hebben ook fusies hun … gedaan.
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intrek Hillary Clinton heeft haar … genomen in Chappaqua.
intrekken De SCR zal de reisverboden voor Zimbabwe en Fiji …
intrigante Volgens de ex-secretaris was prinses Diana een opstandige …
intrige De minister raakte verstrengeld in een … van huurlingen.
intrigerend Maya Rasker maakte een … debuut met haar boek.
intriges De briljante en omstreden lobbyist was niet wars van …
introduceren De activiste wilde een opvoedingscursus voor immigranten …
introductie De … van het rekeningrijden verliep niet soepel.
introverte De gezondheidszorg koestert haar … organisatiestructuur.
intuinen Kettingbrieven hebben een slechte naam, toch zijn er altijd weer 

mensen die er …
intuïtie Dokter Robert Darwin was een man met een betrouwbare …
invalshoek Je moet de zaak bezien vanuit een politieke …
invasie Montenegro was bang voor een Servische …
inventaris Na het ontslag van zijn minister maakte de Britse premier somber de 

… op.
inventariseren Het onderzoek begint met het … van de gezondheidsklachten.
inventief Oma was … en mepte de inbreker buiten westen met de tuinkabouter.
inventiviteit Vogelliefhebbers proberen met veel … de flamingo’s in Nederland te

houden.
investeren Veel idealisten … in het vrijwilligerswerk.
inviteren De minister wilde de columnist niet … voor zijn party.
invloedrijk De politicus bleef ook na zijn aftreden een … persoon.
invoegen De media-adviseur wilde een extra passage in de toespraak …
invullen Prinses Diana kon haar vrije tijd nuttig …
invulling De bewoners willen … geven aan het leefbaar maken van de buurt.
inwerken Ik liet zijn woorden goed op mij …

Ik wil me liever eerst … voordat ik hierover mijn mening geef.
inwijden De FNV wil allochtonen … in de ambtelijke taal.
inwilligen Met plezier zal ik je verzoek …
inwonend Welgestelden hebben soms … personeel in huis.
inzage Minister Peper moest binnen tien dagen … geven in de declaraties.
inzakken De Amerikaanse economie is gebouwd op drijfzand en kan …
inzegenen De sfeer in de kerk was gespannen toen de priester Mirna Godett tot

premier wilde …
inzet … bij de Europese verkiezingen vormde het asielzoekersbeleid.

Met haar onstuitbare … kwam het project toch van de grond.
inzetten Het … van politie bij voetbalrellen is op kosten van de overheid.

Het Britse electoraat wilde niet … op een dood paard.
De zanger wilde bij de oratie het lied Gezegend Nubië uit Aïda …

inzicht De arts had te weinig … in de achtergrond van zijn allochtone patiënt.
inzien De Romafamilies waren bij nader … niet bereid de gemeente terug te

betalen.
Alle medewerkers konden de slecht beveiligde medische gegevens …

inzinking De economische … vormde een obstakel voor de integratie.
inzinkingen Ex-president Jeltsin stapte af en toe over zijn diepste … heen.
ironisch Goedbedoelde noodhulp verdient geen … commentaar.
irrationeel Hij koestert een … wantrouwen jegens allochtonen.
irrelevant Vaak duren vergaderingen lang door … geleuter.
irreversibel Zijn misdaad was … en onvergeeflijk.
irritant De leider van het Vlaams Blok is …
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irritatie De laatkomer in de kerk wekte onchristelijke … op.
islamisering Door de … is het varken geen mikpunt meer van spot.
isolement Niet mogen werken leidt ook tot een sociaal …
isoleren Met verzuilingspolitiek zullen groepen zich maatschappelijk …
issue De kwaliteit van het onderwijs is in Nederland een belangrijk …
item (Engels) Voor journalisten is dat geen … meer.
it sells Er is maar één reden voor de nadruk op emoties: …
ivoren (toren) Vanuit je … toren bereik je je achterban niet.
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J
jaar Sinds … en dag maken gangsters de dienst uit in Macao.
jacht De Nederlandse politie maakt … op de drugsbaronnen.
jagen Bosje kon het geld van Suriname er in een jaar doorheen …

Het door de versnipperaar … van eekhoorns was beestachtig.
De milieuvervuilers … de consument op kosten.

jakkeren We … maar door om vooral op tijd bekaf televisie te kunnen kijken.
Politieauto’s … vaak om onduidelijke redenen door de stad.

jammeren Den Haag moet ophouden met … dat het zo arm is.
Jan Doedel De politie vindt dat ze voor … werken als hun adviezen niet opgevolgd

worden.
Jan Modaal Ook … wil op wintersport.
janboel De regering van Malawi maakte er een economische … van.
janken Ik kan wel … bij het horen van zoveel onzin.
jantje-van-leiden Met de armoedebestrijding maken gemeenten er zich met een … van af.
jargon Hij bedient zich graag van het gezwollen … uit de jaren tachtig.

Een ontslagbrief voor de patiënt vereist een vertaalslag van medisch …
naar heldere taal.

jasje Het jubilerend Schiphol groeit uit zijn …
Het tijdschrift werd in een nieuw … gestoken.

jassen De coalitie probeert de belastingwetgeving er doorheen te …
jatten De geschrokken dief zal voorlopig geen portemonnees meer …
jawoord Na vijftig jaar te hebben samengewoond, gaven zij elkaar alsnog het …
je (van het) Ons klimaat is niet bepaald … van het.
jengelen Kinderen kunnen voortdurend … om een merktrui.
jennen De oppositie is premier Kok aan het …
jeremiëren De armen mochten over hun geldgebrek bij diverse instanties …
Jeruzalem Die nieuwe zanger was een vreemdeling in het … van de 

muziekindustrie
jetset Tijdens het bezoek van Mandela zat de … weer op de voorste rij.
jewelste Over de dienstreisjes is een herrie van … ontstaan.
Jiddisch Nu vinden ze … in Israël weer leuk.
jihad Door de islamofobie kan ons land een voedingsbodem voor de … 

worden.
jobhoppen Werkgevers vrezen dat geschoolde werknemers gaan …
jochie Het … van zes jaar reed de auto van zijn vader in de prak.
joekel De yup had een … van een leaseauto.
joelende De zanger werd door de … meute vrijwel geheel aan het oog 

onttrokken.
jofel Het gedrag van Karel Appel komt tof en … over.
joggen We kunnen … tot we een ons wegen.
joint Een vader in België die een … rookte, verdween achter de tralies.
jojo De roebelkoers ging als een … op en neer.
jojobeleid De Kamer keurde het … van de minister van landbouw af.
jojoën Veel vrouwen … met hun gewicht voor en na de vakantie.
joker Het wordt vervelend als je als … wordt ingezet in dat bedrijf.

Kamerleden willen niet voor … in de Kamer zitten.
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jokken Mensen die zeggen dat oorlog zo verschrikkelijk is, … meestal een
beetje.

jolige Adjudant Van de Pol wees naar het groepje … militairen in onderbroek.
jong Orang oetan Tjinta heeft in het dierenpark in Rhenen haar eerste … 

gekregen.
jongensdroom Met het gouden toilet heeft de juwelier een … verwezenlijkt.
jongs (af aan) Rijk de Gooyer etaleerde van … af aan een spannend leven.
jongste In de … editie van het weekblad worden moslims te grazen genomen.
Joost … mag weten hoe de werkloze Hellen de sociale dienst terugbetaalt.
jota Het religieus slachten van een lam heeft geen … te maken met 

zondevergiffenis.
journalistiek … is in Iran een riskante baan.
joviaal Koning Carlos is … en vriendelijk.
joyriden Het 12-jarige jochie ging … met de auto van zijn moeder.
jubelen De werkgevers … over de winst- en banengroei.
jubelstemming Na het vredesakkoord verlieten de partijen in een … de vergadering.
jubilerend Het … Rijksmuseum verdient een koninklijk predicaat.
judaskus Deze politieke … betekende het einde van zijn carrière.
juichen De autochtone ouders stonden niet te … om een allochtone schoonzoon.
juichen (en jouwen) Tijdens het debat … en jouwen de leden voor de winnaar.
juichstemming Paars verkeerde in een …
juk Ook Montenegro wil het Servische … van zich afschudden.
jungle Jeugdbendes trachten te overleven in Zuid-Afrika’s … van beton.

Iran heeft een rechtssysteem waar de wet van de … lijkt te gelden.
junkfood Veel dikke jongeren eten dagelijks …
junkie Kamerlid Bert Bakker van D66 is een politieke … die alle debatten 

afrent.
junkie-look De uitgeteerde … kon de vrouwen niet bekoren.
jurisprudentie In de … had de kostenpost van de arts met het vliegtuig veel stof doen

opwaaien.
jury Een gemengde … sprak O.J. Simpson vrij.
just-do-it De ondernemingszin en … -mentaliteit zit de Amerikanen in de genen.
(kop van) Jut De ex-minister voelde zich een kop van …
jutten Het … was voor de eilandbewoners een excuus om uren op het strand 

te zijn.
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K
kaak Het weekblad stelde enkele duistere zaken aan de …
kaalplukken Engeland wil het internationale terrorisme …
kaalslag Er heeft een ware … plaatsgevonden in het bestuur van de partij.
kaarsrecht De grenslijnen die dwars door Afrika zijn getrokken zijn …
kaart De actie tegen de asielzoekers speelt rechts-radicalen in de …

Het Pieter Baan Centrum wil crimineel gedrag beter in … brengen.
Het leger veegde de vijand grondig van de …
Door zijn gedrag was ik nog dagenlang van de …
De medewerker voelde zich door zijn directeur in de … gekeken.
De Iraakse vicepremier noemde de VN-inspecties ‘doorgestoken … ’
Na het Bouterse schietincident stond de talkshow Karel in één keer 
op de …

kaarten De inspecteur adviseerde de zaak aan te … bij Justitie.
De … voor de verkiezingen lijken al geschud.
De Democraten in Amerika hadden de beste …
Duitsland zet zijn … op president Khatami.

kaartenhuis De twee torens van het WTC zakten als een … in elkaar.
Het regime zakte als een … ineen.

kaartlezen Vrouwelijke autorijders hebben nog problemen met …
kaas Suriname heeft nog geen … gegeten van toerisme.

Het raadslid liet zich door niemand de … van het brood eten.
kaasschaaf In 2004 verruilde de onderneming de … voor de botte bijl.
kaatsen De notarissen … de bal hard terug.
kabel Met judoka Elmont van Surinaamse afkomst moet je niet over de … 

beginnen.
kachelen Als Schiphol niet uitbreidt zal de Randstad achteruit …
kadaverdiscipline De Duitsers handhaafden in de Tweede Wereldoorlog een ware …
kadavers De ambtenaar trof twintig … aan bij de varkenshouder.
kader Wegtrekken van het … van een arm land is onacceptabel.

Binnen het … van de wetgeving werden de koffieshops gedoogd.
In dat … wil ik met je samenwerken.

kaf Bij rijscholen schuilt veel … onder het koren.
kaft Het boek over Anton de Kom heb ik van … tot kaft gelezen.

Niet alle onderzoekers lezen de lijvige boeken van … tot kaft.
kakelen De buitenlandministers van de EU … te veel.
kaken Bij de visboer kan je je haring ook meteen laten …

De commissieleden hielden de … stijf op elkaar.
(te) kakken (gezet) Justitie heeft de boefjes te … gezet.
kakker Met zo’n … optrekken zal je geen goed doen.
kakkineus Niemand doet zo … over olijfolie als Italianen.
kakmadam De … keek neer op schoonmakers.
kakofonie In de … gingen zijn woorden verloren.

Op Sail 2000 bleef de … van scheepstoeters uit.
kaliber Een man van dat … zou zich niet met boefjes moeten afgeven.
kalkoen De keuze voor de kerstdiner laat je niet over aan de …
kalmeren Na de vechtpartij kon de politie de ruziezoekers …
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kam Het raadslid ging te ver door alle allochtonen over één … te scheren.
kameraadschap Op een zeeschip leer je wat … is.
kamp De voormalige rivalen bevonden zich ditmaal in hetzelfde …
kampen De Antillen … met de economische malaise.
kampioen Het Kamerlid had zich als … van de gedupeerden opgeworpen.

Vliegveld La Guardia in de VS is … in vertraagde vluchten.
kan De universiteiten halen niet het onderste uit de …
kanaliseren Russische communisten trachtten de wanhoop te …
kanjer Pavarotti is letterlijk en figuurlijk een … van een zanger.
kankeren Veel Libiërs … nu openlijk op Gadaffi.
kankergezwel Het … van de discriminatie dienen we genadeloos uit te snijden.
kannen (en kruiken) De oprichting van het sportnet leek in … en kruiken te zijn.
kanon Die EO-presentator is een … in interviewen.
kanonnen Scheffer, Entzinger en Van der Zwan zijn drie … op het gebied van 

integratie.
kanonnenvlees Onze jeugd is te kostbaar om te dienen als …
kanonnenvoer Voor de Krimoorlog haalden de Britten veel van hun … uit Ierland.
kansarme In de VS leven veel … zwervers en daklozen.
kanshebber Een zwarte Nederlander is geen … voor het burgemeesterschap in 

Amsterdam.
kansloos Het Engelse cricketteam was … tegen Pakistan.
kansrijke Chávez is een … presidentskandidaat in Venezuela.
kant De minister zette enkele hoge ambtenaren aan de …

De uitspraak van de commissie raakte … noch wal.
In de oorlog lieten veel agenten zich niet van hun beste … zien.
Velen kijken de andere … op wanneer jongeren zich misdragen.
Vandalisme mogen we niet over onze … laten gaan.
Die advocaat deugt van geen …
Onbehandelde depressieve mensen kunnen zich van … maken.
Die beschoten vluchtelingen konden geen … op.

kant (en klare) Justitie had met de arrestatie van de verdachten een … en klare zaak.
kanten De Duitse hartkliniek die de Turkse niet behandelde, kreeg van alle …

kritiek.
Het project rammelt aan alle …

kantje (boord) Deze overwinning was maar … boord.
kantjes De regering vijlde de scherpe … van het asielbeleid af.

Feyenoord liep er de … vanaf.
De ambtenaar stuurde een rapport van eenendertig …

kantooruren De maatschappelijk werker mochten we ook buiten … bellen.
kanttekening Bij die uitspraak willen we een … plaatsen.
kapen Dissidente raadsleden in Rotterdam wilden de naam LPF …
kapers Bij charitatieve instellingen liggen … op de kust.
kapitaalinjectie Met een nieuwe … kon het internetbedrijf gered worden.
kapitaalkrachtig De ontvoerde Basken waren meestal …
kapitale De piloot veroorzaakte het ongeluk door een … blunder.
kapittelen De ministers … het bedrijfsleven om zijn gebrek aan medewerking.
kapot Annemarie ergerde zich … aan al dat gevloek.

Mandela was niet … te krijgen.
kappen De minister zal … in de bonus voor apothekers.

Hij beloofde te … met zijn revolutionaire activiteiten.
kapseizen De gemeenteraad kon niet voorzien dat de sociale dienst dreigde te …
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kapsones Rijkaard heeft een hekel aan …
kapstok Hij hing zijn wethoudersjas aan de …

Muziek is vooral een … voor een goed gesprek.
kar De opgestapte redacteur vindt dat een ander de … nu moet trekken.
karakter De denkbeelden van Filip Dewinter hebben een racistisch …
karakteristiek Die zure uitspraak was … voor hem.
karaktermoord De auteur die de populaire politicus vals beschuldigde pleegde …
kardinaal Abortus is in de kerk een … vraagstuk.
karig Het gebouw was … gemeubileerd.

Het onderwijsbudget is nog steeds te …
karikatuur Dit beeld van een ondernemer is slechts een …
karretje De jagerslobby spande de minister voor haar …
kartelpolitie De … voorkomt dat bedrijven een prijsafspraak maken.
kartels De olieconcerns beweerden dat er geen sprake was van …
kartelwaakhond De … verklaarde dat de Spoorwegen niet aan machtsmisbruik deed.
karwei Het was nog een heel … om de groep bij elkaar te krijgen.

De bokser maakte het … af.
karweitjes De meeste mensen hebben een hekel aan huishoudelijke …
kas Mensen in de bijstand zitten krap bij …

In India is een film met Hrithik Roshan altijd goed voor de …
De penningmeester van het LOM was er met de … vandoor.

kaskraker De Harry Potter-films zijn wereldwijd een …
kasplantje Kinderen met een ernstige ziekte worden als een … behandeld.
kassa Met al die rijke 50-plussers verwachten de standhouders van de beurs

een behoorlijke bijdrage voor de …
kast De rijke ondernemer woont in een … van een huis.

De fraude-onderzoeker van Ahold vond nog meer lijken in de …
De Spaanse premier liet zich niet op de … jagen door de ETA.
Israël haalt alles uit de … om terreur te bestrijden.
De lesbische schrijfster durfde als tiener uit de … te komen.

kastanjes Bij euthanasiezaken mogen de rechters de … uit het vuur halen.
kastijden Ondernemers … de slappe bewindslieden.
kastje (naar de muur) De journalist werd door de RVD van het … naar de muur gestuurd.
kat De VN-inspecteurs en Irak spelen een spelletje van … en muis.

Aruba bond zelf de … de bel aan.
De Surinaamse president gedroeg zich als een … in het nauw.
Werkgevers kijken tijdens de proeftijd de … uit de boom.
Maak dat de … maar wijs.
Met de benoeming van die corrupte figuur bindt men de … op het spek.
De werkgever zoekt een gezonde man en wil geen … in de zak kopen.

kater Het falen van Justitie bezorgde hem een enorme …
katoen In de NRC gaven de intellectuelen elkaar beleefd van …
katten Je moet niet zo … op je medemensen.
kattenkwaad Enkele pedagogen willen de criminalisering van … stoppen.
kattenpis De chemotherapie bleek geen …, maar sloeg gelukkig goed aan.
katzwijm De Amstelveense puberdames vielen massaal in … voor Ali B.
keel Die piercings hangen me de … uit.

U mag een zieke het mes niet zo op de … zetten.
Het Utrechtse Byzantijnse koor grijpt de toehoorders bij de …

keelgat Die opmerking schoot hem in het verkeerde …
keer (op keer) De schrijver verklaarde … op keer aan het eind van zijn Latijn te zijn.
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keerpunt De moord op Kerwin betekende een … in het tolereren van racisme
(wendt of) keert Hoe je het ook wendt of …, Nederland is ook van de allochtonen.
keerzijde De economische voorspoed kent ook zijn …
keffen De ETA-pupillen … over de te volgen lijn.
keffertje Femke was het vinnige … dat een grande dame werd.
kegel De chauffeur met een gigantische … had een alcohol-promillage van 3,2.
kei In wiskunde is hij echt een …
kei blij Klanten van café ’t Hoogt zijn … met hun rookvrije plek.
keihard De commercie is … en onverbiddelijk.

Om die klus nog te kunnen klaren zul je … moeten werken.
Het … uitsluiten van zwakkeren is de realiteit van het kapitalisme.

keilen De agressieve Naomi kon assistentes tegen muren …
De dokter uit de Bijlmer laat zich niet meer omver …

kelder De ziekenverpleger van de getorpedeerde Hr. Ms. De Ruyter is samen
met de gewonden naar de … gegaan.

kelderen Het … van de aandelen leidde tot een faillissement.
kelen Het … van tegenstanders gaat in Algerije onverminderd door.
kemphanen Noord- en Zuid-Korea staan als twee … tegenover elkaar.
kenbaar Het … maken van je mening voorkomt stress.
kenmerken Winstbejag en ongevoeligheid … de kapitalist.
kennelijk De prominente rol van hem heeft … gewerkt voor de 

verkiezingscampagne.
kenners Chili wordt bestuurd door een blanke elite, beweren … van Latijns 

Amerika.
kennis De werknemers namen gelaten … van hun ontslag.

Sommige gemeenteraadsleden hebben bitter weinig … van zaken.
kennis en kunde Bij de kabinetsformatiebesprekingen in 2007 leunde Balkenende zwaar

op de … van Verhagen.
kennisgeving De inhoud van de brief nam hij voor … aan.
kenschets De schrijver werkte de … niet met een voorbeeld uit.
kenschetsen Oppositieleden … de maatregelen van de president als ridicuul.
kenteren De privatiseringsgolf in de gezondheidszorg is aan het …
kentering Er tekent zich nog geen … af in het Franse zelfbeeld.
keper Op de … beschouwd vertelde de minister geen nieuws over de oorzaken

van armoede.
keren De Surinaamse regering tracht de economische neergang te …

Zuid-Afrikanen … zich tegen de Apartheid.
kerfstok Ze hadden het één en ander op hun …
kerk De NS-bonden staakten voor hun rondje om de …

Zo’n uitspraak is als vloeken in de …
Critici maken Marcel van Dam uit voor mastodont van de linkse …

kerkrat De zwerver was zo arm als een …, maar in zijn hart was hij een miljonair.
kermis De straatrovers kwamen van een koude … thuis.
kern De harde … van Lazio Roma begeleidde Seedorf met oerwoudgeluiden.

Er zit een … van waarheid in de woorden van Sigi.
kerngezonde Chinese ambtenaren verdronken een … pasgeboren baby.
kernvraag De … in die televisieserie is: mogen generaals aan de politiek meedoen?
kersen VS-generaals weten dat het slecht … eten is met Noord-Korea.
kerstboom De fraudeur had een … aan vennootschappen opgericht.
kerstenen De Taliban wil voorkomen dat de christelijke organisaties de Afghanen …
kersvers De manager kwam … van school.
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ketel Groen Links wil voor sociaal zwakkeren de druk van de … halen.
ketens Ook … van apotheken kunnen medicijnen gaan inkopen.
ketter Hij vloekte als een …
ketting Wegens schulden werd het Russische schip aan de … gelegd.

In 1956 werd Hongarije door de Russen met tanks en geweren aan de …
gelegd.

keuken Je kunt bij religieuze fundamentalisten niet in de … kijken.
keur De reporter noemde een … van voorbeelden op.
keurig Bij zijn promotie verscheen de langharige student … in het pak.
keurmerk Politieke partijen zouden ook een … moeten hebben.
keurslijf Door indoctrinatie worden we in een geestelijk … geperst.
keuterboer De Poolse … was de schrik van Europa.
keuvelende In de chatbox kom je … internetters tegen.
keuze De verslaafde kreeg de … : gedwongen afkicken of celstraf.
keuzevrijheid Al Gore staat onverkort achter de … van de vrouw bij abortus.
kibbelen De parlementsleden … over besteding van de financiële meevaller.
kick De veroordeling van de racist bezorgde mij een …
kidnappen In Jemen is het … van mensen een gangbare bron van inkomsten.
kiekeboe De ministers speelden … en gaven niet thuis.
kielhalen Feyenoord kon FC Utrecht met iets meer inzet en een hoger tempo …
kielzog In het … van het leger verlieten veel burgers Kosovo.
kiem De legeropstand was in de … gesmoord.

Die opmerking legde de … voor een nieuw conflict.
kieperen Spaanse vissers … de lading uit de Nederlandse truck.
kier Noord-Korea zet de deur op een … voor het Westen.
kieren De ventilatie van de bouwvallige woning ontstaat door de …
kierewiet Russische dansers vonden de Nederlanders … met al die arboregels.
kies Het was niet … om de uitspraak van de arts ‘kut-Marokkanen’ uit te 

zenden.
kieskeurig Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn werkgevers …
kiespijn Suriname kan Nederland missen als …
kiezen De Surinaamse ambtenaren hadden hun rijst en pom achter de …

Na de afrekening hielden de bendeleden hun … op elkaar.
De militairen kregen mateloos veel voor hun …

kiezersgunst Met loze beloften probeerde hij in de … te komen.
kiften De buurvrouwen … nog steeds over de kwajongensstreek.
(buiten) kijf Zijn goede bedoelingen staan buiten …
(te) kijk De minister zette zijn medewerkers lelijk te …
kijker Leefbaar Nederland staat de laatste tijd behoorlijk in de …
kijkcijferhit Big Brother van John de Mol was in Nederland een …
kijkje Japanners mogen op de VS-basis op Okinawa een … nemen.
kijven Door te blijven … verloren de Kamerleden de hoofdzaak uit het oog.
kik Bij de legeroefeningen van Zuid-Korea en de VS gaf Noord-Korea geen … 
kikker De patholoog-anatoom toonde zich een koele …
kikkers In de heisa in de VVD zal de leider ervoor zorgen dat er geen … uit de

kar springen.
kil In China heeft bevlogen jargon plaats gemaakt voor … rekenwerk.
kille De redactie wees een … sanering van Het Parool af.
killer Wielrenster Marianne Vos sprintte als een echte … naar de wereldtitel.
killers Grote … van arme landen zijn aids, malaria en tuberculose.
killersinstinct De premier toonde zijn … en strafte de zwakke kritiek genadeloos af.
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kill-gebaar De rechter kapittelde Mladic nadat deze een … maakte naar een 
moslima.

killing Fatsoen kan in een getto … zijn.
kilo’s In de lente binden dikke vrouwen de strijd aan tegen de …
kilte Er sloop een … in de verhoudingen tussen die twee landen.
kind De Russische jeugd is het … van de rekening.

Ajax had geen … aan Feyenoord.
De sergeanten waren … aan huis bij de Nederlandse kolonel.
De berooide zakenman bleef zonder … of kraai achter.
Scholieren dreigen het … van de rekening te worden.
De Atletiek Unie is als een … zo blij met de nieuwe trainingshal.

kinderhand Een … is gauw gevuld.
kinderschoenen Politieke participatie van allochtonen stond nog in de …
kinderziekte De computer had moeite met deze …
kindje Anticonceptie is een ondergeschoven … in de seksuele voorlichting.
king size Voor dikke patiënten wil Drenthe een … ambulance aanschaffen.
kink Er kwam een … in de kabel bij de toepassing van deze wet.
kinnesinne Walesa is het slachtoffer geworden van … van zijn vrienden.
kip Het raadslid kakelde als een … zonder kop.

De illegale patiënte had in Nederland … noch kraai.
KLM wil de … met gouden eieren niet slachten en blijft naar Suriname
vliegen.

kiplekker Het CDA voelde zich … onder de paarse kritiek.
kippen Clinton was er als de … bij om de overwinning van Bosnië te vieren.
kippenvel Zijn verhalen over de marteling bezorgden mij …
kippetje Mannen van 70 vragen vaak naar een … van twintig.
kissebissen De sociale partners … over de besteding van het overschot.
kisten De officier van Justitie laat zich niet … door de onderwereld.
kistkalf De student liet zich niet reduceren tot …
kits Niet álles is … in het consumptiewalhalla.
kitsch De keeper wilde de opgeklopte … van de voetbalwereld relativeren.

In toeristenoorden wordt veel … van bekende merken verkocht.
klaagzang Men is doof gebleven voor de … van de ondernemers.
klaarblijkelijk Roma-gezinnen konden … uit elke gemeente verwijderd worden.
klaarlichte Sam Klepper werd op … dag doodgeschoten.
klaarstomen Veel basisscholen willen hun leerlingen … voor de eindtoets.
klad De afgelopen jaren kwam de … in de economische groei.
kladden De dief werd bij de … gegrepen.
klakkeloos De vakbonden kiezen soms … de zijde van de werkgevers.
klandizie Negentig procent van de … van de Oranjewerf komt uit Nederland.
klank Elite heeft een negatieve …
klankbord Daklozen, zwervers, drugsverslaafden en illegalen ontberen een …
klap De Concorde kwam de … van het landingsverbod in de VS nooit te

boven.
Het ontslag kwam na al die jaren als een … in zijn gezicht.
De oude politici waren in één … uitgerangeerd.
De conservatieven incasseren … op klap.
Als … op de vuurpijl trad een indianengroep uit Wounded Knee op.
De politie deelde een gevoelige … uit aan de drugsmaffia.
Vrijheid zonder een samenleving stelt geen … voor.

klaploper De voormalige … leidt nu een jongerenpartij.
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klappen De skinheads deelden aan de asielzoekers rake … uit.
Het skitoerisme heeft de laatste jaren flinke … gekregen.
De gangster zou uit de school … en werd vermoord.
De veteraan kende het … van de zweep.
Volgens de peilingen zit het CDA in de hoek waar de … vallen.

klapper De film was een … van jewelste.
klapperen Bij de afscheidsrede van Roel stond Van Thijn met zijn oren te …
klappertanden De glazenwasser die in temperaturen rond het vriespunt werkte, 

stond te …
klapstuk De Radetzkymars was weer het … van de avond.
klare (taal) De oppositie eiste … taal over de begroting.
klaren De ex-echtgenoot had een gesprek met de boze Mariska om de lucht te

…
klas Nederland was ditmaal het braafste jongetje van de …
klasse Olympisch kampioene Van Moorsel was een … apart.
klassiek Hij is een … voorbeeld van de calculerende calvinistische burger.
klaterend De premier kreeg een … applaus op het PvdA-congres.
klauteren Na de economische recessie … enkele bedrijven uit het dal.

De inbreker wilde van het balkon naar de hogere etage …
klauwen Door hard te werken ontworstelde hij zich aan de … van de armoede.
Klazen Sommige vrouwen krijgen lenige baby ’s en anderen houten …
kleed De psychiater wilde het medisch falen onder het … vegen.
kleefkracht De partij ontbeert iedere …
kleerscheuren Hij is zonder … door de gemeenteraadsverkiezingen gekomen.
klein Nederland was te … toen moslims zeiden dat hun loyaliteit bij de 

Palestijnen lag.
kleine Voor de kinderbijslag in het buitenland waren een … 600 kinderen 

verzonnen.
kleineren Het is onverstandig je tegenstander te …
kleinerend In Zuid-Afrika noemde de blanke boer de zwarte werknemer … ‘boy’.
kleingeestig … gekibbel verziekte de partijgeest.
kleinigheid Het is geen … je kritisch op te stellen tegen de gevestigde orde.
kleinood De politicus in ruste ontving een … als afscheidscadeau.
kleinschalig De steekproeven van de Rijksinspectie zijn heel …
kleintjes De KLM heeft nooit tot de … willen behoren.
kleinzielig De partijen verloren zich in … gekissebis.
klem Het bericht werd door de gemeente met … tegengesproken.

De minister zit … met de uitbreidingsplannen van Schiphol.
klemmende De huisarts had … redenen om de politieke arena te betreden.
klemrijden De politie wilde de dronken automobilist …
klep Minister Herfkens vond dat de CDA voorman zijn … moest houden.
klere Krijg de … met je schijnheilige verhalen!
(koude) kleren Het proces ging hem niet in de koude … zitten.
kleren De actrice weigerde voor Playboy uit de … te gaan.

Een beschavingsoffensief moet de vrouw weer in de … krijgen.
klerezooi Je krijgt soms de indruk dat het overal een … is.
klessebessen Mensen hebben het nodig om af en toe domweg te …
kletsen Die sociale rechercheurs … hun mond voorbij.
kletskoek Hij bestempelde het onderzoek als …

Veel moslims werden boos over de … van de PvdA-politicologe.
kletskous Radio 4 was gedurende 25 jaar een truttige …
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kletsverhaal Het … over zwartwerkende uitkeringsgerechtigden is ongenuanceerd.
kleumende Burgemeester Opstelten richtte zich een minuutje tot de … Chinezen.
kleurrijk Het Kwakoefestival betekent een … hoogtepunt voor Bijlmerbewoners.
kleven Aan dit beleid … de nodige bezwaren.

Bouwvakkers … de materialen met de beste lijmsoorten.
Aan de kilometerheffing … ook privacy-aspecten.
Hem zou het bloed van veel moslims aan de handen …

kliederen Kinderen willen lekker kunnen … in het speelbos.
kliek Nigeria lijdt onder het bewind van de militaire …
kliekjes In Amerika is het de normaalste zaak van de wereld om in een restaurant

je … mee naar huis te nemen.
klieren De aangehouden Ajaxhooligan was de agenten vervelend aan het … 
klikken … lijkt een door de rijksoverheid aangemoedigde deugd te worden.

Het zou meteen … tussen de twee vrouwen.
klimaat Het … lijkt gunstig voor een heksenjacht op werklozen.
kling Tegenstanders werden nietsontziend over de … gejaagd.
klinken De antwoorden op de vragen van de kinderrechter … niet overtuigend.

Holle vaten … het luidst.
klinkende De socialisten behaalden een … overwinning.

Nkomo had een … ruzie gekregen met president Mugabe.
Hij deed een poging zijn ongemak in … munt om te zetten.

klinkklaar Die opmerking over luie werklozen is … gezwets.
klip We eisen dat de overheid … en klaar duidelijkheid verschaft.
klippen Hun huwelijk liep op de …

De kleine middenstander vecht tegen de … op.
De atoomonderzeeër Hartford liep in het noorden van Spanje op de …
Dat nieuwe bedrijf groeit tegen de … op.

klitten De rijken … bij elkaar in het belastingparadijs.
kloffie De Italiaanse maffiosi waren verplicht het merkloze … van de bajes aan

te trekken.
klojo Die … zou tenminste het lef moeten hebben om op te stappen.
klok Gewelddadige berovingen komen met de regelmaat van de … voor.

Hij heeft de … horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.
Zij durfde haar problemen niet aan de grote … te hangen.
Welzijnswerkers liepen een race tegen de …
Het was een en al scheldwoord wat de … sloeg.
Het geweld bij de protestantse marsen zet de … jaren terug.

klokken De verslaafde kon 15 wijntjes per dag naar binnen …
klokkenluiden Artsen moeten vaker gaan … over knoeiende collega’s.
klokkenluider De geschorste … Van Buitenen was te optimistisch.
klomp Nu breekt mijn … : ik dacht dat je het met me eens was!
klompen Je kunt op je … aanvoelen dat armen het ook beter willen hebben.
klompenimago In het buitenland heeft Nederland nog een …
klonen Londen wilde het … van menselijk embryo’s toestaan.
klonteren Uit de statistische theorie blijkt dat zeldzame gebeurtenissen de 

neiging hebben te ‘ … ’.
klontje De verkiezingsfraude was zo klaar als een …
kloof Tussen burger en bestuur gaapt een diepe …

De … tussen arm en rijk wordt steeds wijder.
klooien De jongeren staan rond het winkelcentrum te …
kloon Leefbaar Nederland is een … van D66.
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klopjacht De … op illegalen was een humanitaire aanfluiting.
kloppartij Een … op een terras in Vinkel werd een bezoeker fataal.
kloppen Postorderbedrijven … moeders met huurschulden geld uit de zak.

Feyenoord was ditmaal niet te …
klos Door de beperking van de wereldhandel is de Derde Wereld de …
klote De junk voelde zich zwaar …
kloten De verslaafde directeur hielp het bedrijf naar de …
klucht Het debat eindigde als een ware …
kluif Barcelona had een hele … aan Compostela.

Mobutu’s geroofde gelden werden aan beleggers als … voorgehouden.
kluisteren De Olympische Spelen zullen miljoenen mensen aan de buis …

De ziekte zou hem aan zijn rolstoel …
kluiten De Bijlmer heeft baat bij een flink uit de … gewassen Kwakoefestival.
kluitje De koffieshops in het centrum van Nijmegen zitten op een …

De slachtoffers werden jarenlang met een … in het riet gestuurd.
kluizenaar De … zonderde zich van de wereld af om sober en vroom te leven.
klungelen De scheidsrechter ging … na de scheldkanonnade van de supporters.
klungelig Nederland voert een … beleid ten aanzien van asielzoekers.
klunzen De voetbaltrainer noemt zijn spelers …
klunzig Het … optreden van zijn advocaat zorgde voor zijn veroordeling.
klus Het is een … om bedrijven te verplichten allochtonen aan te nemen.

De onervaren commissie kon de … niet klaren.
klussen Op de scheepswerven kon de hobbyist wat …
klusvaardiger Doe-het-zelvers worden steeds …
kluts De ondervraagde was de … helemaal kwijt.
kluwen Politiek en geweld vormen een onontwarbare … in Zuid-Afrika.
knaap Keizer Hadrianus was de hartstochtelijke minnaar van de … Antinoüs.
knabbelen Het Rijk heeft de tendens te … aan het beheer van de politie.
knagen Langzamerhand begint de twijfel te … bij de bestuursleden.
knakken Mandela was niet te …
knallen Bij de autorally … enkele coureurs tegen een hek.
knallende De veiling van de mobiele frequenties eindigde in een … ruzie.
knap Het wordt ons … lastig gemaakt nog te geloven in bestuurlijk fatsoen.
knappen De diplomatieke betrekkingen staat op …

De pasgeboren korenwolfjes … een uiltje.
Door de echtscheiding was er iets bij de moordenaar gaan …

knar Als je hier 65 wordt, ben je officieel een oude … die AOW mag 
ontvangen.

knarsetandend De premier zag … aan hoeveel succes de opposant had.
knauw Zijn vertrouwen in de politiek heeft een flinke … opgelopen.
knechten De bezetter trachtte het overwonnen volk te …
kneden De manager probeerde zijn medewerkers te … naar zijn eigen beeld.
kneedbaar Ik ben er getuige van hoe … en kwetsbaar een samenleving eigenlijk is.
kneedbaarheid De … van premier Kok lijkt minimaal te zijn.
kneepjes Premier Kok leerde van Lubbers de … van het vak.
knel In Suriname dreigt de oudedagsvoorziening in de … te komen.
knellen Volgens de prognoses gaat het begrotingstekort …
knellend Het alcoholverbod wordt door studenten als … ervaren.
knelpunt Tijdens de vergadering kwam dit … aan de orde.
knetter Ben je … om boodschappen te doen in die dure straat?
knetterende (ruzie) Een … ruzie maakte een einde aan de regering.
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knettergek Ik word … van het avondlijke isolement.
kneus Zelfs partijgenoten noemen hem een politieke …
kneusje Een gehandicapt persoon is geen zielig …
kneuterigheid Door de Hollandse … moest het Rijksmuseum een andere ingang laten

ontwerpen.
knevelarij Het belastingplan grenst aan fiscale …
knevelen De overvallers … het bejaarde echtpaar.
knibbelen De overheid wil … op de bonussen van de apothekers.
knie Voor die uitspraken mag hij wel over de …

De asielzoeker had het Nederlands in geen tijd onder de …
knieën We mogen God op onze blote … danken dat hij geen drugs gebruikt.

De VN kreeg de oorlogsmisdadigers uiteindelijk op de …
Europa kreeg slappe … tijdens de discussie met Oostenrijk.

kniesoren Volgens de burgemeester waren zij, die wezen op bedenkelijke 
kwesties, …

knietje Het … van de ex-schooldirecteur zal hem fiks geld kosten.
knieval Het stadsbestuur maakte een … voor de kabelexploitanten.
kniezen Het doodzieke asbestslachtoffer wilde niet thuis op de bank zitten …
knijpen Sommige VVD-leden … hem nog steeds voor Wiegel.
knikkebollen De tragedie ontstond door het … van de buschauffeur.
knikkende (knieën) Met … knieën verliet hij de vergaderzaal.
knikkeren Bolkestein wilde de FPÖ uit de Liberale Internationale …
knip De arme consumenten houden de hand op de …

President Bush wil toch de … trekken voor Belgrado.
Wilders zou geen … voor zijn neus waard zijn om toe te geven aan de eis
van de moslims.

knipoog Cartoons van kranten zijn een … naar een actuele nieuwsgebeurtenis.
knippen De KNO-arts wil amandelen zo kindvriendelijk mogelijk …
knipperen Zonder met zijn ogen te … telde de yup 500 euro neer voor een design-

lampje.
knispervers De Liberiaanse dictator stuurde … geld naar de wapenhandelaar.
knoeien Hij beloofde nooit meer te … met de kilometerstanden.
knoet Het Chinese volk zit nog stevig onder de … van zijn regering.
knokken De jonge moeders … voor een veilige leefomgeving.

Het is … geblazen in de kelder van de beurs.
knokpartij Bij de massale … in Broekhoven koos de buurt voor het eigen volk.
knokploeg De rechtse … richtte een ware ravage aan in de moskee.
knollen Mij verkoop je geen … voor citroenen: hij gebruikt drugs.
knoop Steeds meer allochtone jongeren raken in de …

De wethouder durfde de … niet door te hakken.
knopen Eenoudergezinnen kunnen de eindjes vaak niet meer aan elkaar …

De VVD-fractie moest in het debat over moslimscholen nog een keer
haar … tellen.

knoppen Zijn reputatie is voorgoed naar de …
Bij ongewijzigd beleid gaan de Antillen naar de …

knorren Agenten lieten de slaperige dronken automobilist in de politiecel verder
…

knots Het is … dat de directeur van die vereniging net zoveel verdient als de
premier.

knotsgek Schumacher voelt zich … in een antieke bolide.
knowhow Door de braindrain verdwijnt veel … naar het buitenland.
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knudde Het spel van PSV tegen aartsrivaal Ajax was … met een rietje.
knuffelen We … en knuppelen de asielzoekers heus niet dood.
knuffel-Marokkaan Burgemeester Cohen wil de lastige … niet aanpakken.
knuisten Het ontregelde kind kwam in de harde … van vele kinderpsychologen.
knul Die boze vrouw greep zo’n … gewoon bij zijn revers.
knullig Ajax raakte … punten kwijt.
knuppel De liberale leider gooide graag de … in het hoenderhok.
knus Trimbach is een … dorp in de Elzas.

Met David Bowie was Mick Jagger heel … op internet.
knusse Er was alom bevreemding over de … coterie van commissarissen in dat

bedrijf.
knutselen Het prutsen en … in de wetgeving kostte de minister de kop.
koe De minister haalde weer eens deze oude … uit de sloot.

World Online wilde achteraf de … niet in de kont kijken.
De Marokkaanse student wilde de … bij de hoorns vatten.
Dat kranten taalfouten bevatten is een waarheid als een …

koehandel Met de natuur kun je geen … bedrijven.
koeioneren De wethouder liet zich niet langer … en gaf er de brui aan.
koek Bij simpele zielen gaan zulke kletsverhalen er in als …

Het is weer … en ei tussen beide presidenten.
Dat onderwerp was gesneden … voor de debatterende Kamerleden.
De regering moet niet alles van organisaties voor zoete … slikken.
Máxima is andere … dan carnaval.

koekeloeren Vanuit de ruimte kan men nu in buurmans achtertuin …
koekje De overheid krijgt een … van eigen deeg door haar falend beleid.
koekoek Dank je de … dat het in Enschede niet om een grote ramp ging.
koel De Israëli’s hielden het hoofd … tijdens de crisis.
koelbloedig Door het … optreden van de chauffeur ontsnapten zij aan de dood.
koelbloedigheid Sommige Nederlandse sporters missen de … om te winnen.
koelen Israëlische militairen schoten de 12-jarige Palestijn Rami in … bloede

neer.
Papoea’s … hun woede op Javaanse immigranten.

koeltjes De hevige protesten werden door de bank … beantwoord.
koene Vissers vechten als … bizonjagers op zee.
koers De coalitiegenoten stoorden zich aan de eigen … van de premier.
koersen Die drugsgebruikers … regelrecht af op hun ondergang.
koerswending De … van de minister lijkt ingegeven door opportunisme.
koest D66 zal zich in het kabinet … moeten houden.
koesteren We moeten geen haat …, maar proberen hem tot inkeer te brengen.
koeterwaals Op het Binnenhof mag men zich graag van politiek … bedienen.
koffer De overspelige man was met de buurvrouw de … ingedoken.
koffers De Serviërs pakten hun … uit angst voor represailles.
koffie De paspoortvermissingen in Amsterdam zijn geen zuivere …
koffiedik Iedere voorspelling komt neer op … kijken in dit jachtige tijdperk.
kogel Over medicinaal gebruik van hasj is in de VS nu de … door de kerk.
koken De ontslagen werknemers … van woede na het ontslag.

De stedelingen van Sebnitz … van woede vanwege de valse 
beschuldiging van racisme.

koker Het verhaal over de afluister-zaak komt uit de … van prinses Margarita.
koketteren Beide partijen … met hun visie op het milieu.
kokhalzen De journalist moest … en net niet braken bij het zien van de massagraven.
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kokkerellen Met enige bezorgdheid wachten we het … van de politici af.
kolder Het begrip eeuwige schoonheid is …
kolen Hij zat op hete … nadat zijn maat had doorgeslagen.
kolkend De trainer wilde van De Kuip weer een … stadion maken.
kolossaal De bouw van een … viaduct bij Hoogmade is van de baan.
kolossen De verrezen gebouwen zijn imposante … van beton, staal en glas.
komaf Kinderboekenschrijfster Zarouah is van Marokkaanse …
komeet Zijn populariteit stijgt in de peilingen als een …
(erin) komen Ik kan er best in … dat je daar moeite mee hebt.
komiek Peter Sellers wilde een grote … zijn.
komkommertijd In de … zijn journalisten minder kritisch in hun artikelkeuze.
komma De overheid kan de koopkrachtplaatjes niet meer tot achter de … 

regelen.
kommer (en kwel) De werkloosheid zorgde voor veel … en kwel.
kommervolle Begin 20ste eeuw leefden de arbeiders in … omstandigheden.
kompanen De fraudeur en zijn … werden in de kraag gevat.

Dutroux en enkele … werden gearresteerd.
kompas Vóór 1990 voeren de huisartsen op hun eigen …
kompel In Chinese mijnen is veiligheid niet het eerste waar de … aan denkt.
(op) komst Er is een vervoersstaking in de steden op …
kongsi Bankdirecteuren en rechters vormden een bedenkelijke …
kont In het politieke conflict gooide het Stadsdeel zijn … tegen de krib.
konvooi Zorg dat je als alleenstaande je sociale … op orde hebt om verregaande

eenzaamheid te voorkomen.
kooigevecht De ministers waren veroordeeld tot een virtueel …
kook De buurt in Overdiep was na de dodelijke schietpartij van de …
kookgerei De omgekomen vluchtelingen hadden wel …, maar geen voedsel.
kookpunt De spanning tussen India en Pakistan was tot het … gestegen.
kool Schiphol blijft groeien als …
koop Je moet niet zo te … lopen met je persoonlijke mening.

De wielersponsor nam het schandaal maar op de … toe.
koopdrift Heineken laat zich niet gek maken door de … van de concurrentie.
koopgekte De vrijdag na Thanksgiving begint in de VS traditioneel de … voor de

kerstdagen.
koopjes De op … beluste Nederlanders komen massaal voor de 

fabrieksrestanten.
koopkracht De werkenden behouden hun … wel.
koopwaar Voetballers zijn … in de miljoenenhandel.
koor De bisschoppen voerden het … van geschokte medemensen aan.

“Dit moest een keer gebeuren,” zeiden de spelers van Ajax in …
koorddansen Politiek is soms een kwestie van …
koortsachtig De buurt zoekt … naar redenen om de asielzoekers te weren.
kop Het bedrijf stak met … en schouders boven de concurrentie uit.

Het gerucht werd de … ingedrukt.
Het antisemitisme steekt in Rusland weer de … op.
Veel startende bedrijven gaan over de …
Spanje stond op zijn … na de dreiging van de ETA.
Het milieuschandaal kostte niemand de …
De … in het zand steken helpt je niet te overleven.
Michael Jackson tikte een kasteel op de …
Poetin lag al snel op …
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De onervaren politicus fungeerde als … van Jut.
De Serviërs verlieten hals over … het land.
Het voertuig raakte van de weg en sloeg over de …
Het is op de … af twintig jaar geleden dat Beatrix voor een baan 
tekende.
Het is de wereld op zijn …, Bosje vernietigt zijn land en krijgt de 
Kwakoe-award.
De … van de Warmoesstraat onderging een opknapbeurt.
Hoofdredacteuren van dagbladen kregen in de Rode Hoed op hun …
De … dekt niet altijd de lading van het artikel.
Ondernemers van de rosse buurt gooien de … in de wind en doen het
licht uit op de Wallen.

kop (en kont) In 1912 werd in Rotterdam een arme wijk schoongeveegd en werden de
bewoners bij … en kont op straat gezet.

kopgroep De tennisgoeroe verdeelde het inleggeld in de …
kopie Marten Fortuyn is geen … van Pim.
kopje Een poedel ging in een wak … onder.

Na haar aanval op de profeet wilden moslims Hirsi ‘Ali’ een … kleiner
maken.

koploper De Franse ploeg won het competitieduel met … Lens.
De detailhandel is … als het gaat om geweldsdelicten.

koppel Ben Affeck en Jennifer vormden een gouden …
koppeling Door de … van de problemen kon de onderzoeker een verklaring vinden.
koppen Tijdens het debat dacht men dat er wel … zouden rollen.

Het wordt tijd dat hier spijkers met … worden geslagen.
Laten we de … bij elkaar steken om de problemen aan te pakken.
De krant was befaamd om zijn vette …
Er komen speciale scholen voor knappe … die bovengemiddeld 
presteren.

koppensnellen Nederland kent geen traditie van politiek …
Op Kalimantan hadden de wrede Dajaks zich schuldig gemaakt aan …

koppig Het bouwconglomeraat hield … vast aan zijn waaier van 
werkmaatschappijen.

(tien)koppige De tien … bemanning van het gezonken schip werd gered.
kopschuw Het vooruitzicht van een strafzaak maakt artsen … voor euthanasie.
kopstoot Tijdens zijn arrestatie gaf de straatrover de agent een …
kopstukken De … van de Likud-oppositie verwijten Barak een slappe aanpak.
kopzorg Het corruptieschandaal bezorgde Arafat een … extra.
kordaat De liberalen streven naar een … verwijderingsbeleid.
kordon Een heel … onderzoekers buigt zich over het asielprobleem.
koren De uitspraken van de imam waren … op de molen van de pers.
kornuit De … van het straatrovertje sloeg keihard toe.
(op de) korrel De republikein nam de positie van de koningin op de …

Justitie had de verdachte al op de …
korreltje De wildwestverhalen van de politie nam hij altijd met een … zout.
(te) kort Woorden schieten te … om de antiracisten te bedanken.
kort De opstandige gedetineerden dreigen de boel … en klein te slaan.

Tot voor … was het katholicisme een hoofdstroming in Nederland.
korte De politie maakte … metten met de hooligans.
korten De gemeente zal … op de subsidie als het beleid niet wordt bijgesteld.
kortom Duitsers discussiëren veel over buitenlanders, … Duitsland is vol.
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kortsluiten Doe mij een lol en laten wij deze zaak …
kortste Binnen de … keren werd de dief gepakt toen het alarm ging.
kortstondig Haar politieke carrière was slechts een … lot beschoren.
kortwieken Het … van uitkeringen kan tot sociale onrust leiden.
kortzichtig Met een … argument werd het voorstel van tafel geveegd
kosmopoliet De Surinamer Lou Lichtveld was een echte …
kost Berovingen vormen voor Amsterdamse agenten dagelijkse …

Dit boek zou op zwarte scholen verplichte … moeten zijn.
Op het naaktstrand gaven de pubers hun ogen de …
Na de middelbare school wilde Anna als zangeres aan de … komen.

(ten) koste (van) Het huishouden gaat ten … van de sociale contacten.
koste (wat kost) De infiltratie van misdadigers moeten we … wat kost tegengaan.
kostelijk De talloze foto’s van Nietzsche vormen een … geheel.
kosten De BVD spaarde … noch moeite om te infiltreren in linkse bewegingen.

De … wegen niet op tegen de baten in de gezondheidszorg.
Schietpartijen … jaarlijks het leven aan tientallen jongeren.

kostenplaatje We mogen het … niet uit het oog verliezen.
kostenpost Het staatsgokbedrijf werd van melkkoe tot een …
kostganger In mei 1994 was Pinochet … van het Amstel hotel.
kostgrondjes Bij de overstromingen in Suriname zijn veel … verloren gegaan.
kostje Tussen het Leidseplein en Centraal Station bedelde Theo Deken zijn …

bij elkaar.
kostwinner In dat gezin is de man werkloos en de vrouw is …
koters De nachtdienst was niet te combineren met opgroeiende …
kotsen Café-bezoekers die op het trottoir … en plassen krijgen een boete.
kotsmisselijk Van valse profeten wordt hij …
kou De sociale dienst liet hem lelijk in de … staan.

De … tussen de VS en Europa lijkt sinds kort uit de lucht.
koud Uit de lage opkomst blijkt dat Europa de kiezer … laat.

Sap was … lijsttrekker van Groen Links of ze kreeg de achterban over
zich heen over Kunduz.

koude De Bijlmerslachtoffers kwamen van een … kermis thuis.
Het vele overwerk gaat me niet in de … kleren zitten.

koudwatervrees De … van de banken voor warrants is niet terecht.
koukleum Tijdens het sneeuwen stond de … te klappertanden.
kous Het raadslid kreeg de … op de kop na zijn ongegronde kritiek.

Met het seponeren van de zaak is de … nog niet af.
Hij wilde het naadje van de … te weten komen.

kousenvoeten Nederland loopt op … als het om Suriname gaat.
kraag De boswachter vatte de stroper in de …

Op zijn verjaardag dronk hij een stuk in zijn …
kraaien Veel supporters … van plezier bij het zien van de sublieme actie.

De aangeklaagde politieke leider kan nu geen victorie meer …
Geen haan zal … naar dit staaltje witteboordencriminaliteit.

kraak De … van de kluizen ging om geld.
De bank ging door met telebankieren ondanks de …

kraakhelder Bij de uitvaart van prins Claus waren de straten in Delft …
kraam Op de Albert Cuypmarkt was een … met Ghanese producten.
kraamkamer De Bijlmer is de … van onze multiculturele samenleving.
krabbelen De biecht lijkt uit het dal te …

Ondanks de economische recessie zal Duitsland overeind …
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krabben Zij zullen zich nog wel achter de oren … voor die vergissing!
kracht Om zijn woorden … bij te zetten toonde hij een mes.

In Bosnië is een staakt het vuren van … geworden.
Die beschuldigingen heeft zij met … van de hand gewezen.
Felix is de stille … achter de schermen van de VARA.

krachten Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn buitenlandse … zeer geliefd.
krachtens Suriname ontving ontwikkelingshulp … een bindende overeenkomst.
krachtig Hij eindigde met een … uitgesproken boodschap.
krachtmeting Het ANC stond voor een … met de vakbonden.
krachtpatserij Het Kamerlid blonk uit in verbale …
krachtproef Het management was gereed voor de beslissende …
krachtterm Menige … passeerde de lippen van de protesterende boer.
krachtveld Deze problematiek is in het politieke … getrokken.
kraken De EU-inspecteurs … de aanpak van de varkenspest.

Parkeerautomaten zijn nog altijd te …
De oude wijken met immigranten … in hun voegen.
Politici willen de fundamenten van de rechtsstaat niet …
Tijdens het wk-voetballen van 2006 zullen de Surinamers voor Brazilië …
Het beveiligde systeem op internet was voor WikiLeaks kinderlijk 
eenvoudig te …

krakkemikkig De varkensmestwet is een … compromis.
krampachtig De minister blijft het poldermodel … bewieroken.
kranige De minister kondigde … regels af om het financiële beleid van de 

politica te controleren.
krankjorum De tweedeling in de gezondheidszorg is …
krantenkop De … over de racistische moord was niet opvallend.
krap De club heeft een te … budget om leuke dingen mee te doen.

Wim Kok zal nog … een jaar premier blijven.
krappe De regerende partij had nog maar een uiterst … meerderheid.
krapte De … op de huizenmarkt jaagt de prijzen omhoog.
kras Spongs uitspraak was nogal … maar niet bezijden de waarheid.
krasjes De minister van Justitie loopt … op door te veel incidenten.
krasse De … 80-jarige voorzitter van het Olympisch Comité bewees dat hij nog

fit was.
Wilhelmina wilde het land met … hand laten regeren.

krater Het ontslag van de minister sloeg een … in de regeringscoalitie.
krediet Hij heeft alle … bij de bevolking verspeeld.
kreet De verdachte verweerde zich met een holle …
kregelige De … premier sloeg het Kamerdebat dood.
kreng Dat … van een mens ambieerde alleen de allerhoogste post.
krenken De minister wilde niemand …

Ratko Mladic beloofde de Bosnische moslims geen haar te …
krenkend De verslaggever ging zich te buiten aan een … commentaar.
krent Niemand kon hem verwijten dat hij op zijn … was blijven zitten.
krenterig Nederlanders staan in Frankrijk als uitgesproken … te boek.
krenterigste Nederland liet zich aan de immigranten niet van zijn … kant zien.
kreten Een Roma-vrouw werd doodgeknuppeld onder het roepen van 

racistische …
kreukels De wielrenner reed zich in de … met vele fracturen en schaafwonden.
kreunen Tolerantie en begrip … onder de last van het achterstallig onderhoud.
kreupel De werkloosheid maakt Congo …
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kribbig De activist reageerde … bij het noemen van de naam Haider.
kriebels Huisarts de Vries kreeg de … om voor Artsen zonder Grenzen te gaan

werken.
kriegelig Volgens ingewijden wordt Van Aartsen … als Lubbers in zijn buurt komt.
(in het) krijt De VS staan voor een miljard dollar bij de VN in het …
krimp De president gaf geen … tijdens het vragenvuur.

De autochtone kerken worstelen met … en vergrijzing.
kring Hij ondervond kritiek uit eigen … op zijn bestuurswijze.

Ruud de Wolff van de Blue Diamonds werd in besloten … gecremeerd.
krioelen Tijdens het Kwakoefestival … de bezoekers door elkaar.
kriskras Voor elk wissewasje moet je … door de stad.
kristalhelder Na de eerste verkiezingsronde was de situatie al …
Kristallnacht De Duitse … van 10 oktober 1938 vormde het startsein voor de 

Jodenvervolging.
kritiek De situatie in de gezonken onderzeeboot Koersk was …

Hij leverde ongezouten … op het onderzoek van de overheid.
kritieke De gewonden werden in … toestand naar het ziekenhuis vervoerd.
kritisch Ik zal uw beleid … blijven volgen.
kroeg In de 17e eeuw wilden dominees hun gelovigen uit de … houden.
krochten De detective zocht in de … van de verzekeringswereld naar onbetaalde

schulden.
krokodillentranen De minister plengde … tijdens het verhoor door de enquêtecommissie.
krom Met moppen met … Nederlands trachtte men de Turken te beledigen.

De geneesmiddelenvoorziening zit uiterst … in elkaar.
krommen Zijn woorden deden mij de tenen … van plaatsvervangende schaamte.
kroniek De gebeurtenissen laten zich lezen als een … van menselijk falen.
kronkel De minister probeerde de … in het beleid te verbloemen.
kroon De Bijlmer spant de … met werkloosheid.

Robots zullen de mens in intelligentie ooit naar de … steken.
Vietnamese eenwording is de … op het werk van Ho Chi Minh.
Ndiaga Samb zette in de Bijlmer de … op het damtoernooi.

kroonjuweel India was het … van het Engelse imperium.
Beperking van de vrije artsenkeuze was een liberaal …

kroost Ouders vragen zich af of hun … nog veilig op straat kan spelen.
kruid Voorlopig is geen … tegen het imperialisme gewassen.
kruideniersmentaliteit Sommige Nederlandse politici vertonen een calculerende …
kruimels Allochtonen moeten blij zijn met de … van de economie.
kruimelwerk De beunhaas verrichtte …
kruis De liberaal werd door de pers aan het … genageld.

Heleen van Royen vond het vervelend dat een man in haar … wilde
graaien.

kruisbestuiving Het publiek genoot van dit product van … tussen cinema en tekenfilm.
kruisen Justitie en misdaadjournalisten … de degens.
kruising De Poolse premier is een … tussen neo-kapitalist en ex-communist.
kruispunt Syrië was duizenden jaren een … van allerlei culturen.
kruistocht De inspectie voert een … tegen falende scholen.
kruisverhoor Tijdens het … viel de verdachte door de mand.
kruit De favoriet hield zijn … droog.

De andere kandidaten hadden hun … al lang verschoten.
kruitvat De Balkan is al eeuwenlang het … van Europa.
krukkig De KPMG-rapportages over ex-minister Peper hadden een … karakter.
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kuddedieren Mensen met een kopieergedrag lopen als … achter elkaar aan.
kuddegedrag Het … van de beleggers maakt de aandelenkoersen onvoorspelbaar.
kuieren De angst slaat Vink om het hart als Arabieren door zijn treincoupé …
kuil Door het opdrijven van de olieprijs graaft de OPEC zijn eigen …
kuis … en zedelijk gedrag is een vereiste in de Amerikaanse politiek.
kukelen Toeristen in hotels leunen uit het raam en … naar buiten.
kul De televisie lijkt steeds vaker … te verkopen.
kundig Anton Dreesman was een grillig, maar … strateeg.
kundigheden Ghanese schoonmakers bezitten uiteraard veel meer …
kunst Het strijken van een overhemd is geen …
kunst- Met … en vliegwerk hield de keeper zijn doel schoon.
kunsten De duivelse … van Romario bezorgde Brazilië een overwinning.
kunstenaars Toenemende armoede maakte de Congolezen tot … in het overleven.
(koud) kunstje Uitbreken uit de tbs-kliniek is een koud …
kunstje De fiscus flikt de duistere makelaar een …
kunstmatig De WW-premie bleef … hoog.
kunstzinnig Hij is een … man, maar moeilijk te doorgronden.
kuren Hoe lang moeten we zijn … nog slikken?
kurk Bauxiet is de … waarop de economie van Suriname drijft.
kust De NSB’er Mussert dook onder, totdat de … veilig zou zijn.
kwaad Tijdens het debat kreeg hij het te … met zichzelf.

De ambtenaar was zich van geen … bewust.
Het politieke leven in Mexico gaat van … tot erger.
De politie is ten onrechte in een … daglicht gesteld.
Het criminaliseren van illegalen heeft veel … bloed gezet.

kwaadaardig Sommige politici vinden de religie verdorven en …
kwaadsprekerij Media in de Derde Wereld maken zich vaak schuldig aan …
kwaadwillende Volgens de imam werden de klachten veroorzaakt door … geesten.
kwaaie De arts die de geleverde zorg vergeleek met die van de bakker had aan

de specialist een …
kwaal De menopauze is geen … die tussen de oren zit.
kwaden Arabieren in Israël kiezen tussen twee …
kwajongen De laatste fratsen van die … werden niet meer gepikt.
kwajongensstreek Big Willy Smith haalde de … uit met een elastieken gezicht.
kwakkelen De inwoners rond Hiroshima … met hun gezondheid.

Met de hygiëne op Koninginnedag blijft het …
kwakkelende Dole kampt met een … verkiezingscampagne.
kwakzalvers De … zijn blij met de producten van Numico.
kwal Haider is een meedogenloze … met een net pak aan.
kwalen Er zijn mensen die het over de … van hun computers hebben.

Rode wijn doet vele … verdwijnen.
kwalificatie Die … van Suriname laat ik voor uw rekening.
kwalificeren Het is te gemakkelijk die krachten als islamvijandig te …
kwalijk Het wordt artsen … genomen wanneer zij euthanasie niet melden.
kwaliteitsmeter De Cito-toets is niet als … bedoeld.
kwartje Op het moment dat ze de drenkeling in het water zag zwaaien, viel het …
kweekvijver De tv-zender AT-5 heeft zich ontwikkeld tot een … van jong talent.
kweken Het uitstapje naar de kerncentrale moet begrip …
kwelgeest Verduin schaatste zijn … in de vernieling.
kwellen De pilpaniek blijft het chemieconcern …
kwelling De gevangenen ondervonden de eenzame opsluiting als een helse …
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kwetsbaar De manager durfde zich … op te stellen.
Het allochtone kind is … in het reguliere onderwijs.

kwetsbaarheid Beide gevallen leggen de … van het rechtssysteem bloot.
kwetsen De relicten van de Amerikaanse burgeroorlog … zwarte Amerikanen.
kwetsend Het wordt hier als … ervaren wanneer je een vrouw geen hand geeft.
kwiek De bejaarde was nog … en verrichtte veel vrijwilligerswerk.
kwijlen Bless Shop laat de modeliefhebber …
kwijnend bestaan Het bedrijf leed al jaren een …
kwijt De Russen wilden niets … over de resultaten van het onderzoek.

Zij waren hun president liever … dan rijk.
kwijten Hoe de politieke partijen zich van hun publieke taak … laat veel te 

wensen over
kwijtraken Werkende moeders zijn hun ideologisch gelijk aan het …
kwijtschelden Het … van zijn schulden voorkwam huisuitzetting.
kwinkslag De burgemeester antwoordde met een …
kwintet The Jackson Five was een beroemd …
kwistig De universiteit ging te … om met haar budget.
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L
la De overheid laat asielaanvragen van Afghanen voorlopig in de … liggen.
laag De hulpverleners kregen de volle … van de gedupeerden.
laag-bij-de-gronds Het ontslag van Linda Tripp was rancuneus en … 
laagdrempelig Haar boeken waren … en makkelijk te begrijpen.
laaghartige Justitie had met de inval bij die stichting een … daad geleverd.
laagste De slaapbox van de psychiatrische patiënt was het … van het …
laaiend De premier was … dat hij door de minister niet was geïnformeerd.

De critici waren … enthousiast over de lowbudgetfilm.
laakbaar Zijn declaratiegedrag was minstens … te noemen.
laan De minister stuurde de topambtenaar de … uit.
laars De minister lapte de protesten van de varkensboeren aan zijn …
laat Bij de vermelding van een inbreker uit Rabat wisten de lezers hoe … 

het was.
laatbloeier De gehandicapte sekste pas op zijn 30ste en is wat dat betreft een …
laatdunkend De EU-partners lieten zich … uit over de Hollandse zuinigheid.
laatje Ontwikkelingshulp brengt op den duur geld in het …
labbekakken De VS-generaal op Okinawa maakte de bestuurders uit voor …
labbekakkerig Ondanks de maatregelen blijft het HBO … presteren.
labiel De regering-Prodi bleek uiterst …
labyrint Met het … van regelingen kunnen veel burgers niet uit de voeten.
lachebekje Minister Gerrit Zalm was het … van vak K in de Tweede Kamer.
lachen De toekomst kon het Franse topmodel Casta tegemoet …
lachertje De milieunota van de nieuwe tunnel is een …
lachwekkende De Saoediërs vertonen … taferelen in Caïro.
laconiek De democraat reageerde … op de aanval van zijn tegenstander.
lacune Niet elke … in het omroepbestel leidt tot een nieuwe omroep.
ladder Arts-assistenten staan in de medische wereld net niet onder aan de …
ladderzat Vóór de wedstrijd zaten de voetbalsupporters al … aan de bar.
laden De belastingontduiker wilde niet het odium van fraudeur op zich …
lading Ontkerkelijking is een term die de … niet helemaal dekt.

Met het plan de privacy te schenden kreeg de pastoor een … boze 
reacties over zich heen.

lafbek Zij noemt haar partijgenoot een achterbakse …
lafhartige Het doden van een weerloos mens is een … daad.
lagen Schulden komen in alle … van de bevolking voor.
lak De korpschef had … aan de bergen kritiek.
lakei Die FBI-agent werd gezien als een … van de maffia.
laken De provincies … de houding van de minister.
lakens In Rusland delen enkele grote ondernemingen de … uit.
lakmoesproef Het proces tegen de joden wordt een … voor de mensenrechten in Iran.
laks Justitie en politie zouden te … zijn geweest.
laksheid … van hulpverleners leidt soms tot complicaties.
lallen Door het … waren de beschonken jongeren niet verstaanbaar.

Nederlandse patsers … en brallen in den vreemde.
lam Premier Major dreigde de EU … te leggen.

Megawati Sukarnoputri ging niet als een … naar de slachtbank.
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lamdrinken Op campings mogen jongeren zich …
lamleggen Het verkeer in Amsterdam … is een koud kunstje.
lamlendig De manager was te … om het personeel achter de vodden te zitten.
lammeren Het is zeer ongebruikelijk dat schapen in de herfst …
lammetjes Na 11-09-01 schaarden de meest weerbarstige landen zich als … achter

de VS.
lamp Vooral kleine fraudeurs lopen tegen de …
lampje Als je zoiets hoort, moet er toch ergens een … gaan branden.
lamstraal Laat je niet door een of andere … vertellen wie je bent.
lanceren Amerikaanse bedrijven … een campagne tegen het klimaatverdrag.
landhervorming De … in Zimbabwe was controversieel.
landjepikker De schrijvende socioloog irriteert als … van de journalist.
landschap Na de moord op Pim is het politieke … open gegooid.
lang (en breed) De ‘vermiste’ broers bleken al … en breed weer thuis te zijn.
lange Het baanrecord heeft hij bij … na niet gehaald.

De dag van de … messen kwam vrij onverwacht.
langs Veel hulporganisaties werken … elkaar heen.

Hij kreeg er van zijn ex-vrouw van …
langslopen De bekritiseerde secretaris wilde de genoemde punten eerst …
langste De communistische ideologie heeft haar … tijd gehad.
lankmoedig Volgens de verzekeringsarts is de WAO-keuring te …
lankmoedigheid Voor … is geen plaats meer in de strijd tegen de jeugdcriminaliteit.
lans De hoogleraar brak opnieuw een … voor de mantelzorg.
lanterfanten De professor zou volgens de studenten …
lapmiddel Volgens het raadslid is die maatregel slechts een …
lappen Dit mag geen vrijbrief zijn voor burgers om elkaar erbij te …

Piloten … de voorgeschreven vliegroutes bij Schiphol aan hun laars.
lappendeken De honderden zorgstichtingen vormen een onoverzichtelijke …
lappenmand Door blessureleed verbleef bijna het gehele team in de …
larderen Journalist Vink kon zijn betoog over geweld niet met statistieken …

De weldoener schroomde niet zijn toespraak te … met pittige 
uitspraken.

larie Die beschuldiging van de inspectie gezondheidszorg is …
lariekoek Het verhaal van Pinochet vind ik …
last in first out Werkgevers hanteren de regel … : degenen die als laatsten 

binnenkomen, moeten er eerst uit bij ontslag.
lasten Hij wil wel de lusten, maar niet de …
lastenverlichting … vermindert het aantal huisuitzettingen.
laster Soeharto wijst die bewering als … van de hand.
lastercampagne De … heeft de liberale kandidaat de nek gekost.
lasteren De door prinses Laurentien bewonderde en gerespecteerde schrijfster

Fallaci werd beschuldigd van haatzaaien en het … van de islam.
lastpak Die leerling is een echte …
lastpost De huilende studenten vonden dat hun leermeester een … kon zijn.
lat Door samen te werken kunnen we de … hoger leggen.
laten Met die guerrillastrategie zullen velen het leven …
latent In Oostenrijk kwam veel … fascisme weer aan de oppervlakte.
Latijn De werkloze moeder was aan het eind van haar …
latrelatie Zij onderhielden jarenlang een …
lauw Het Westen reageerde … op deze schending van de mensenrechten.
lauweren Die twee toneelspelers konden zich ook voor de beste bijrollen …
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Helaas ging Ajax te snel op zijn … rusten.
De hoogleraar wilde na zijn emeritaat niet op zijn … gaan rusten.

lauwheid Zij trok van leer tegen … en uitholling van de literatuur.
laveloos Volkomen … probeerde hij in zijn auto te stappen.
laven Exclusieve schoonheden … zich aan champagne en seks.
laveren De Syriërs … tussen dialoog en confrontatie.
lawine De hoogleraar ethiek kreeg een … van kritiek over zich heen.
lead Het komt vaker voor dat bedrijven op vakscholen de … nemen.
lebberen Katten … hun melk zonder te smakken.
lede (ogen) Deze ontwikkeling hebben we al een poos met … ogen aangezien.
ledigen Tijdens het … van zijn blaas zag hij iemand met zijn auto wegrijden.
leed Dit verborgen … moeten we boven tafel krijgen.
leedvermaak Vol … volgde hij de discussie binnen Labour over privéscholen.
leedwezen Tot mijn … moet ik constateren dat je niet genoeg je best doet.
leefbaarheid De … in deze achterstandswijk verslechtert met de dag.
leeghoofd De biograaf concludeert dat deze president een … was.
leegloop De universiteiten krijgen te maken met een enorme …
leegloper De landheer was een adellijke …
leemte De kerk vult de … die de overheid open laat bij humanitaire hulp.
leep Maffialeider Provenzana uit Corleone was wreed en …
leer ANC-voorman Govan Mbeki was recht in de …

De anarchist trok fel van … tegen de religie.
leergierig De superstudent die vier bullen haalde, was erg …
leerschool De straat is een harde … voor daklozen.
leest Het Surinaamse recht is op Nederlandse … geschoeid.
leeuw De Nederlandse … waakt niet over al zijn welpen.
leeuwen De nieuwe voorzitster werd voor de … gegooid.
leeuwendeel Na een bypassoperatie krijgt het … van de patiënten weer hartklachten.
leeuwenkuil Europa is voor het gevoel van veel zwarte allochtonen een …
lef Een minister met … had die subsidie al lang afgeschaft.
leg Door de hittegolf zijn futen begonnen aan een tweede …
legale Sekshuizen schreeuwen om … prostituees.
legaliseren Ter voorbereiding van het … van bordelen enquêteerde het NISSO 

prostituees.
legateren Het bedrag dat mensen … aan goede doelen stijgt explosief.
lege … woorden van politici vullen geen magen.
legendarisch De Mossad heeft een … imago.
legende Armstrong reed de Tour de France met het elan van een …
legenden Wie durft het op te nemen tegen de … van weleer?
leggen In het Rotterdamse Zeemanshuis … twee Afrikaanse zeelui een kaartje.

Plastische chirurgen … een verbazingwekkende creativiteit aan de dag.
legio De bezwaren tegen zijn benoeming zijn …
legitiem De verdediging van de oorlogsmisdadiger was pijnlijk maar …
legitieme Zij is de … vertegenwoordigster van het Surinaamse volk.
legitimeren Kerken op Ambon … contrageweld als een vorm van zelfverdediging.
lei Het IOC wil met een schone … de 21ste eeuw in.
leiband De pers loopt hier aan de … van het leger.
leidinggevende Hij stelde het exorbitante salaris van de … aan de kaak.
leidraad Naastenliefde was de … van zuster Teresa.
leien (dakje) Het proces van emancipatie gaat niet altijd van een … dakje.
lek In Amsterdam worden banden van ambulances … gestoken.
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lekken Hackers toonden aan dat er … zijn in het computernetwerk.
Ministers … regelmatig zelf geheime informatie naar de pers.

lel Steffi kreeg een … van haar vader.
lelieblank Dat de redactie van ‘Het Parool’ … is, bevalt de hoofdredacteur niet.
lelijk De twee rechtse partijen hebben zich … in de nesten gewerkt.
lenen (voor) Ook deze wetsvoorstellen … zich uitstekend voor fraude.
lengte van jaren Tot in … zal onduidelijk blijven hoeveel hij verduisterde.
lenig Het spelen van bingo houdt de hersens …
lenigen ICT’ers uit andere landen worden aangetrokken om de nood te …
lentekriebels Ooievaars met … paren vaak op hun nesten.
lepe Al jaren proberen … Nigerianen geld uit Westerse zakken te kloppen.
leplazarus Zij trainde zich het … voor Sydney.
lering De veroordeelde trok … uit zijn straf.
les Als je bij de … blijft, zal dat je geen windeieren leggen.

Kok las de vakbonden de …
Voor Europa moet de oorlog in de Balkan een … zijn.

lesje De autocoureur Häkkinen gaf Schumacher een …
Shell heeft na het incident in Ogoniland zijn … wel geleerd.

lessen Het kabinet trok weinig … uit de Kosovo-evaluatie.
(ten langen) leste Het gesprek hielp niet en ten langen … stapte de inspecteur naar het

tuchtcollege.
letale De … herbicidedosering voor onkruid zal in de gifwet worden ingevoerd.
lethargie Bonino maakte zich kwaad om de wereldwijde …
letsel Het … van Armstrong bleek een gebroken nekwervel te zijn.
letter De overeenkomst tussen Libanon en Israël bleek een dode …
letter (en geest) Het voorstel voor de hulp was in strijd met de … en geest van de 

verdragen.
lettertjes De partijen werden het niet eens over de kleine … van het verdrag.
leunen De wetsvoorstellen voor euthanasie … te veel op zelfbeschikking.
leuren De ambulance moest lang … met de patiënt voor een ziekenhuisplek.
leuteren Het … van die extremist begint hilarische vormen aan te nemen.
leuterkont De hoofdcommissaris noemde de politicus een …
leuzen (leus) De synagoge was beklad met racistische …
leven Alain van der Biest benam zich het …

De vliegtuigspotters maakten de foto van hun …
De president van Turkmenistan heeft een baan voor het …
We hebben een nieuw bestuur in het … geroepen.
Het dossier is een eigen … gaan leiden.
Hij trachtte zijn tegenstander te overtuigen alsof zijn … ervan afhing.
Hutu’s en Tutsi’s blijven elkaar naar het … staan.
Het getekende konijn Nijntje gaat in de VS als Miffy door het …
Jaloezie kostte het … aan de Delftse minnaar.
Scholieren uit die Amsterdamse township spijbelen bij het …
De krant beschreef situaties die uit het … gegrepen zijn van kinderloze
paren.

levensader Toerisme is de … van Tunesië.
levensbeschouwing In de leerboeken over … komt religie er bekaaid af.
levensdrift Jan Wolkers was uit … blijven werken.
levensechte De schrijfster liet zich meeslepen door … romanfiguren.
levensgenieter Een driftkikker is moeilijk om te buigen tot een laconieke …
levensgezel Laetitia verwacht een kind van haar …
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levensgroot Het gevaar is … dat de rechtbanken tegen elkaar worden uitgespeeld.
In Nederland staat er nog geen … beeld van Anton de Kom.

levensliederen Volkszanger André Hazes was bij het autochtone publiek zeer geliefd
om zijn …

levenslot Het … van de Chamars verloopt tragisch.
levensonderhoud De invalide kon niet in zijn … voorzien.
levenssfeer Met de identificatieplicht zal de overheid inbreuk maken op de 

persoonlijke …
levensstijl De dikte van je portemonnee bepaalt je …
levensvatbaar Dat bedrijf was niet … en ging failliet
levensverhaal Sissi had een treurig …
levensvreugde De ontslagen werknemer verloor zijn …
levenswandel De … van de LPF-ministers verschilden als dag en nacht.
levenswerk Zijn … dreigt te worden verkwanseld door zijn erfgenamen.
lever Amnesty International reageerde fris van de … op het rapport.
lezenswaardig De journalist schreef een … artikel.
lezerskring Zelfs pastoors behoren tot de trouwe … van de Gay Krant.
lezersschare De verouderde … kan zich veel veroorloven.
lezing Uw … van de toedracht verschilt van uw eerdere verklaringen.
liaison Bondscoach Van Basten had een opzichtige … met Johan Cruijff.
liber amicorum Surinaamse schrijvers konden geen … voor Anton de Kom samenstellen.
libero Klompe van Heerenveen was doorgaans een stoïcijnse …
licentie Tae Bo is zonder … taboe voor de sportscholen.
lichaam Mijn … bevindt zich in Nederland, maar mijn ziel huist in Suriname.
licht Geleerden lieten hun … schijnen over het thema religie en politiek.

Met die arrestatie kwam de verdenking in een ander … te staan.
Hij zag eindelijk … aan het einde van de tunnel.
De oorlog bracht een kloof aan het … tussen de bondgenoten.
Werknemers worden geregistreerd in het … van de werkvoorziening.
Een onderzoek moet … werpen op zijn toerekeningsvatbaarheid.
Door het fraudeonderzoek kwamen nog enkele andere zaken aan het …
De rechter gaf het groene … voor de bouw van joodse nederzettingen.
Jarenlang gunden de bouwbedrijven elkaar het … in de ogen niet.
Schiphol zou zijn informatieverschaffing tegen het … moeten houden.
Een kwartaalblad van Oprah Winfrey zag in 2004 het …

lichten De politie vindt het noodzakelijk om de doopceel van sollicitanten te …
De politie wilde de kritische journalist van zijn bed …

(de hand) lichten (met) Zij zouden de hand … met de veiligheidsvoorschriften.
lichtend Het poldermodel is een … voorbeeld voor Duitsland.
lichterlaaie Tijdens de kermis op de Dam stond een kraam in …
lichting De nieuwe … studenten startte een karig leven.
lichtpunt Zijn kinderen vormden het … in zijn bestaan.
lichtvaardig Grafschennis nemen joden, christenen en moslims niet … op.
lichtvoetig Ajax is … op de betonnen grasmat.
lichtzinnig De beslissing om militairen uit te zenden moet men niet … nemen.
liedje Het is weer hetzelfde … als met de vorige regering.
lief De politici namen de financiële chaos voor …

De Stasi wist meer van oud-kanselier Kohl dan hem … was.
liefdadigheid Microsoftoprichter Bill Gates gaat zich meer wijden aan …
liefde Tijdens de Bijlmerenquête was de … tussen Nederland en Israël bekoeld.
liefkozend Oppenheimer werd … Harry O genoemd.

146 | WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S

L

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 146



liegen De uitkomsten van het onderzoek naar het beeld van de koningin … 
er niet om.

lier Door de groei in de export draaide het meubelbedrijf als een …
lieverlee Vrienden van het failliete bedrijf van Tim gingen van … op zolder 

werken.
life events De sleutel van het overwinnen van het dikke ik zijn voor de egoïst …
lifestyle Je … is je mentaliteit gebaseerd op waarden.
lift De Nederlandse bloemenexport zit weer in de …
liften Judith Krantz heeft haar gezicht een paar keer laten …

Investeerders en hun bankiers … allen mee met hedgefondsen.
liggen Na enkele uren is de storm gaan …
lijden Op de zomerschool hoeft je vakantie er niet onder te …
lijdensweg Voor de Antillen is het een … om de schulden af te lossen.
lijdzaam We mogen niet … toezien als vandalen het straatbeeld bepalen.
lijf In de nieuwe wet, WGBO, houdt de patiënt zeggenschap over eigen … 

en leden.
Laten we met man en macht de problemen in de wijk te … gaan.
De kwestie bleek inhoudelijk niet veel om het … te hebben.
Dit lied was haar op het … geschreven.
In Srebrenica trachtten de Dutchbatters het vege … te redden.
Veel functies in dit bedrijf hebben weinig om het …
In de euthanasiezaak vroeg de rechter de huisarts het hemd van het …
Een tijd geleden liep de minister van Defensie de wapenexpert tegen
het …

lijfeigenen Hindoestanen waren in Suriname … van Nederlandse planters.
lijfsbehoud Uit … en eigenbelang verried hij zijn achterban.
lijfstraffen In Soedan worden kinderen aan … onderworpen.
lijk Mij in een Russische duikboot krijgen? Over mijn …
lijken De Russische tycoon ging letterlijk over …
lijkenpikker Is een letselschadeadvocaat echt geen … ?
lijm Het internationale voetbal is de … die een land bij elkaar houdt.
lijmen De ernstig verstoorde verhoudingen lijken werkelijk niet meer te …
lijmpoging Tot grote woede van Salman Rushdie ondernam de EU een …
lijn Het ligt in de … der verwachtingen dat de media multicultureel worden.

Chirac steunde de harde … van de onwrikbare Juppé.
De premier kreeg zijn partij hierover niet op één …
Sinds 1994 vertoonde de werkloosheid een dalende …

lijnen De initiatieven voor een omgangshuis komen in grote … met elkaar 
overeen.
’s Zomers willen dikke badgasten graag gaan …
D66 is in de Bijlmer in 1996 langs etnische … uiteengevallen.

lijnrecht Al tien jaar staan de broers en de zonen van Betico Croes … tegenover
elkaar.

lijntje Aanvragers van een visum in Rabat worden soms weken aan het … 
gehouden.

lijstduwer Een chic woord voor nep kandidaat is …
lijve De fans zagen Michael Jackson in levende …
(aan den) lijve De directeur kon het gebrek aan calamiteitenscenario’s aan den … 

ondervinden.
lijvig Commissie Oosting schreef een … rapport over de vuurwerkramp.

De Waarheidscommissie presenteerde een … rapport.
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lik Een hond had een … verf in de vacht.
lik (-op-stukbeleid) De minister staat een … -op-stukbeleid voor.
likkebaarden Werklozen … als ze horen welk salaris er bij die functie hoort.
likken De Amerikanen … hun wonden na de honkbalnederlaag.
limiet Twee bijbanen is de … voor eenoudergezinnen.

In de sprinttweekamp kwam Douglas dichter bij de … van 200 meter.
linea recta De economische vluchtelingen werden … naar het Grenshospitium 

gebracht.
linguïstische Papoea-talen hebben een … flexibiliteit.
linie Over de gehele … bezien gaat het goed.
link Rastelli ontkent elke … tussen de verdwijning en zijn hypnose act.

Die uitspraak van de liberale leider is een beetje …
De website van de student had een … met illegale muziek.

links Je kunt die crimineel beter … laten liggen.
lint De bekeurde automobilist ging door het …
lintje Voor zijn hulp aan de aardbevingsslachtoffers ontvangt hij een …
lippen Het water staat de onderwijzers in Amsterdam aan de …

Woorden van waardering voor Clinton kreeg zij niet over haar …
Het publiek hing ruim twee uur ademloos aan zijn …
Maatregelen van de premier van de Bahama’s bezorgden de bankiers
schuim op de …

lippendienst Hij bewees slechts … aan onze idealen.
lipping De playback zangers zijn goed in het doen van …
liquidatie De drugsbende schuwde zelfs … van de eigen bendeleden niet.
liquideren Zonder vorm van proces … Israëliërs de Palestijnse kopstukken.
liquiditeit De banken zijn ruimer in hun …
list De directie van de hulporganisatie bediende zich van … en bedrog.

Het geschoffeerde CDA doorzag de … van de PvdA.
listig Met een … praatje verkocht de colporteur veel stofzuigers.
litanie Het schoolhoofd spuide in een lange litanie een hele reeks van 

gepleegde wandaden.
literaire Elly de Vries mobiliseerde al haar … talenten en schreef een boek.
litteken De bloedige geboorte van India liet bij velen een diep … na.
live Gore en Bush solliciteerden … op de televisie.

Radio 3 zond het optreden van Paul de Leeuw … uit.
lobby In de … van het hotel vertelde de eigenaar over het juk van de maffia.
lobbyen Het … bij politici is een must voor het bedrijfsleven.
loden De getuigen in de CoPa-zaak zijn een … last voor Justitie.
loef Vliegmaatschappijen steken elkaar de … af met goedkope tickets.
loeien Limburgse sirenes … te laat.

In de winter staat de verwarming van de migrant te …
loep De minister liet het gedrag van de topambtenaar onder de … nemen.
loepzuiver Dat was een … doelpunt en geen buitenspel.
loer Laat je door glad pratende dealers geen … draaien.

Voor Algerijnse journalisten ligt de dood overal op de …
loeren Amsterdamse agenten gingen op fietsers …
lof Het IMF zwaaide de Surinaamse overheid opvallend veel … toe.

Het OLVG was vol … over de Indonesische verpleegkundigen.
loftrompet Herzog stak de … over koningin Beatrix.
loftuiting Gelaten, maar ook een beetje trots liet hij zich de … welgevallen.
log Suriname gaat gebukt onder een … ambtenarenapparaat.
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logenstraffen Deze krachs … het voorbarig optimisme over de economie.
logica De voetbalzege van Nederland op Spanje was in strijd met alle …
logistiek De platenmaatschappij regelde alle … van de zangeres.
logo Bij de publicaties van uitslagen mag men het Olympische … niet 

gebruiken.
lokaas Volgens hen dienen zwarte kandidaten als … van de witte partijen.
lokalo De Utrechtse burgemeester Brouwer is een echte …
lokken Uganda tracht investeerders te … met een gratis jachtpartij.
lokkertje Het amusement op de beurs diende slechts als …
lokmiddel Steeds vaker gebruiken landen lage belastingen als …
lokroep Het is moeilijk de … van het kapitalisme te weerstaan.
lol De scholieren wilden kennismaken met de … van de wetenschap.

Er zijn mensen die voor de … dieren mishandelen.
Voor Frank de Boer was de … er tegen Zaragosa gauw af.
Koningin Beatrix en gravin Luana hadden de grootste … met baby Zaria.

lolbroeken Het Mekka der … vind je in die feestwinkel met bijna tweeduizend 
artikelen.

lolletje Het is voor bedrijven geen … om de pensioenlasten te dragen.
lome Connies zomergasten vulden de lange … zondagavonden.
lommerd De … is meer een manier van leven.
lomp Wie beweert dat vrouwen niet kunnen roken, verdedigen een … 

vooroordeel.
lonen Milieucriminaliteit lijkt te … door onvoldoende staatstoezicht.
lonken Boksmanagers … naar Regilio Tuur.
lont De CIA rook al … vóór het bombardement op de Chinese ambassade.

Hij stak de … in het kruitvat en vluchtte uit Suriname.
lontje Veel agressieve weggebruikers hebben een iets te kort …
lood De gezagsverhoudingen binnen gezinnen lijken uit het … geslagen.

De keuze tussen die partijen lijkt … om oud ijzer.
Met … in zijn schoenen stapt de leerkracht de klas binnen.

loodje Door wanbeheer legde de stichting het …
loodjes De laatste … wogen ook het zwaarst tijdens de voetbalcompetitie.
loodsen Hij wilde de aanvraag voor betere zorg vlotjes door de ministerraad …
loodzwaar Het was een … duel.
lookalike De illegaal kwam met de … truc met een paspoort Nederland binnen.
loon De crimineel heeft zijn verdiende … gekregen.

Ook topmanagers moeten … naar werken ontvangen.
loop Het geweld in de achterstandswijken mogen wij niet de vrije … laten.

Postkoloniale sentimenten belemmeren de … van het recht.
De dieven gingen op de … met de buit.
Bij de dood van Bernhard lieten enkele prinsen hun tranen de vrije …

loopafstand In Reykjavik ligt alles op …
loopbaan Vrijwel zijn gehele … werkte hij voor de Spoorwegen.
loopgravenoorlog Deze … zou de fractie van de ouderenpartij decimeren.
loopje De witteboordencriminelen nemen een … met het recht.
loopjongen Al Gore was een … van president Clinton.
loos De motie over afschaffing van de eigen bijdrage was een … gebaar.

Minderheden dienen aan de bel te trekken wanneer er iets … is.
Het lawaai uit die auto bleek … alarm te zijn.

lopen De Amerikanen lieten Eichmann …
Hij ontpopte zich als iemand die allerminst over zich heen liet …

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 149

L

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 149



loper Irak legde de rode … uit voor de Venezolaanse president.
lorren Voor de armen was het leven tussen de … een zeer schrijnende 

toestand.
los De herinneringen maakten veel emoties …

De provincie Zuid-Holland bankierde er lustig op …
De koopzieke snob kocht alles wat … en vast zat.

losbandig De kinderen namen geen voorbeeld aan het … bestaan van hun vader.
losbandigheid De Libische leider riep niet op tot …
losbarsten Er zou een golf van kritiek over de minister …
losbol Het carnaval bracht de … in de burgemeester naar boven.
losbranden De parade van rechts-extremisten heeft een debat doen …
losbreken Tutoyeren van de koningin zal een storm van kritiek doen …
losers De … in Noord-Engeland missen de maatschappelijke voorspoed.
losgeld De ontvoerders van de biermagnaat ontvingen 35 miljoen gulden aan …
losjes De sfeer op de universiteit in Spanje is niet overal zo … als in Nederland.
loslippig De huisarts van Mitterrand bleek … en schreef een infaam boek.
loslippigheid De Koerdenleider werd gepakt door de … van een medewerker.
losmaken De omroep wil met het programma de discussie over discriminatie …
lospeuteren De nabestaanden wilden de misgelopen erfenis alsnog …
losse De oppositie kon slechts met … flodders dreigen.

Het snoepreisje naar Zuid-Afrika staat nu op … schroeven.
lossen De politie moest waarschuwingsschoten … om de vechtersbazen uiteen

te drijven.
lostrekken De Congolese president wil het vastgelopen vredesproces …
losweken Het havenbedrijf wil zich … van Rotterdam.
loswoelen De kerken wilden een discussie over de 24-uurs economie …

Het zicht onder water werd slecht door het … van zand.
lot Van Thijn verbond zijn … aan dat van Gümüs.

Sommige uitkeringsgerechtigden namen hun … in eigen hand.
De Rwandese weeskinderen werden aan hun … overgelaten.

Lotje De meeste Nederlanders zijn niet van … getikt en zijn tegen een 
politieke partij van pedofielen.

louche Hij viel in handen van een … advocaat.
loungen Zonaanbidders kunnen lekker … bij strandtent Bloomingdale.
louter Veel studenten willen geen OV-kaart … voor in het weekeinde.
louterend De schermutseling in het Europarlement werkte …
love handles Dikke mensen met … krijgen opmerkingen over hun taille.
loven De Russische media … nu al Poetins doortastendheid.
lovende Premier Balkenende sprak … woorden over de overleden prins Claus.
loyaal Hij gedroeg zich … jegens zijn collega’s.
loyaliteit De ambtelijke … wankelt door het talmen van de politici.
loze Zijn … beloftes maakten een eind aan het vertrouwen van de bevolking.

De multiculturele samenleving blijft vooralsnog een … kreet.
lozen Je kunt hem na al die jaren niet zomaar …

Scheepswerven … veel rotzooi in het water.
lucht Die geruchten komen niet uit de … vallen.

Hij verkocht slechts gebakken …
Deze bewering is volledig uit de … gegrepen.
Een dergelijk drama hing al geruime tijd in de …
De … tussen de VS en China leek te zijn opgeklaard.
Voor Clinton leek er geen vuiltje aan de …
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De moeder van het slachtoffer gaf … aan haar verontwaardiging.
Klachten over discriminatie bij de politie waren niet van de …
De afgewezen sollicitant … zijn hart bij de huisarts.
De politie kreeg … van hun vluchtplan.
De genoemde aantallen bleken slechts een slag in de …
Thailand haalde een onafhankelijke radiozender uit de …
De poema op de Veluwe lijkt in … te zijn opgegaan.

luchtbel Een waarschuwing voor een “…” doet de explosie op de 
aandelenkoersen stokken.

luchtbrug Het ministerie van Volksgezondheid steunt de … voor knieoperaties in
Spanje.

luchten Inheemse Fijiërs kunnen Indiërs niet … of zien.
In de streng bewaakte gevangenis mocht de gevangene maar tien 
minuten …

luchthartig Hij doet nogal … over de problematiek rond de Marokkaanse jongeren.
luchtig De minister deed er … over, maar het rapport bleek toch vernietigend.
luchtje Aan het late berouw van ex-dictators zit vaak een …
luchtkasteel Zijn ideaal bleek een … te zijn.
lucide Het … commentaar van de journalist deed de zaal schateren.
lucratief De handel in schuldbekentenissen blijkt zeer …
ludieke Omwonenden konden de … studentenacties niet waarderen.
luguber De sfeer in de getto’s is zo langzamerhand … te noemen.
luidkeels Israël rouwde … mee met Marokko na de dood van de koning.
luidruchtig Hij gaf … de mening van de zwijgende meerderheid te kennen.
luilekkerland Voor optiehandelaren is Nederland een …
luimen Bedrijven voelen zich soms slachtoffer van ministeriële …
luis Een journalist is de … in de pels van de samenleving.
luister De bioscoop is in zijn oude … hersteld.

In 1772 werd Gerard van Swieten met veel … begraven in Wenen.
Om zijn jubileum … bij te zetten, schreef hij een boek vol anekdotes.

luisterrijk Het koninklijk paar werd … onthaald.
luistert (nauw) De juiste dosering … heel nauw.
luiwammes Hij bestempelde zijn werkloze buurman als …
(erin) luizen Collega’s willen de docent met kinderporno erin …
luizenleven Beleggers genieten momenteel een …
luizige De socialist was voor een … grijpstuiver bij de BVD verraden.
lukraak Demagogen beweren dat hier maar … wordt gebouwd.
(voor) lul Het forum zat er voor … bij tijdens de demonstratie.
lulkoek Het debat in het Lagerhuis was … met een enkel argument.
lullen De agenten probeerden zich eruit te …

Leefbaarheidspartijen willen niet … maar poetsen.
lullige Linkse Kamerleden waren ziedend over de … ingrepen van het kabinet.
lulverhaal De boze Heinsbroek vond Bomhoffs betoog een …
lummelen In het Congolese trainingskamp … de rebellen maar wat rond.
lumpsum Rijksbijdragen voor onderwijs aan universiteiten zijn in de vorm van een

…, een bedrag ineens.
De zogeheten … is de vrije besteding van overheidsfinanciën door 
scholen.

luren De gewiekste politicus legde zijn opponent in de …
lurken Ietwat verveeld … de meisjes aan hun flesje.
lurven Opa greep de inbreker bij zijn … en oma belde de politie.
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lust Atletiek is haar … en haar leven.
Transportbedrijven frauderen dat het een lieve … is.

lusten Politie en justitie … Charles Z. wel rauw.
lustig De boef loog er … op los.
lustoord Schiphol is een … voor zwervers en dagjesmensen.
lustrum In het jaar 2000 beleefde het verschijnsel e-commerce zijn eerste …
luttel Voor een … bedrag bent u eigenaar van deze prachtige stofzuiger.
luwen De strijd tussen Ethiopië en Eritrea leek te gaan …
luwte De bewindsvrouw werkt het liefst vanuit de …
luxe Sport is een te dure … voor vele werklozen.

Voor de gemeente Enschede is het geen overbodige … een advocaat te
nemen.

lynchen De woedende dorpsbewoners trachtten de vermeende verkrachter te …
lynchpartij Amerika is bereid de waarheid van de … onder ogen te zien.
lyrisch Westerse beleggers waren … over de economische groei van Indonesië.
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M
maag Bolkestein wil Fortuyn verantwoordelijkheid in zijn … splitsen.

Het amendement lag de VVD bijzonder zwaar op de …
Londen zit in zijn … met de asielaanvragen van de gegijzelden.

maaien Prikkelbare baby’s huilen en … met de armen.
maaiveld De kop van de beschuldigde minister Melkert stak boven het … uit.
(in de) maak Het kennismakingsprogramma voor Maxima is in de …
maakbaar De wereld is voor werkende moeders minder … dan ze denken.
maal Op 3 oktober wordt in Leiden het Hollandse … hutspot met jus gegeten.
maalstroom Alle redelijke argumenten gingen verloren in die … van emoties.
Maarten Omdat VWS geen geld meer gaf moest het bestuur van die club de pijp

aan … geven.
maas Via een … in de wet konden vreemdelingen Nederland binnenkomen.
maat De preventieve zorg voor zuigelingen en peuters is onder de …

Na de racistische spreekkoren tijdens Ajax-Feyenoord was de … vol.
Zijn 25-jarige … hult zich in stilzwijgen.
Geld mag niet de … der managers zijn.
De gekozen Republikein was een … te groot voor de Democraat.
De gevangenispastor wilde de imam op zijn … snijden.

maatgevend Zijn prestatie hoeft voor anderen niet … te zijn.
maatjes De FBI wil plots dikke … zijn met de Russen.
maatstaf Je opleidingsniveau is een … voor je socio-economische status.
maatstaven Veel mensen hanteren voor vreemdelingen andere … dan voor zichzelf.

Hij heeft nooit aan zijn eigen … voldaan.
Deze regering beantwoordt niet aan onze … van goed bestuur.

maatwerk Onderwijs wil bij de basisvorming de eenheidsworst door … 
vervangen.

macaber De bouwval leverde vooral bij nacht een … schouwspel op.
machinatie De maffiose … rond de politicus had gelukkig geen succes.
machinerie De hele … kwam op gang om de asielzoeker uit te zetten.
macho Italiaanse vrouwen vragen zich af of hun mannen nog … zijn.
macht De verongelukte automobilist was de … over het stuur kwijtgeraakt.
(bij) machte De Antillen zijn niet bij … de schulden af te lossen.
machteloos De asielzoeker keek … toe hoe zijn huis in brand werd gestoken.
machtig Asielzoekers zijn de Nederlandse taal niet …

De foto van haar overleden kind werd de illegale vrouw te …
machtsbasis De ex-bondskanselier Kohl probeerde een … op te bouwen.
machtsdronken De … Berlusconi maakte met iedereen ruzie.
machtsevenwicht Iran met een atoombom kan het … in het Midden-Oosten verstoren.
machtshonger Veel politici hebben een mateloze …
machtsspel Het schimmige … in de politiek is soms om misselijk van te worden.
machtsstrijd De … tussen beide bendes heeft al een slachtoffer geëist.
machtsvacuüm Binnen het ministerie van Justitie is een … ontstaan.
machtsvertoon Met ongekend … werden de minderjarigen gearresteerd.
machtswellusteling De Afrikaanse … werd door het Westen in het zadel geholpen.
maf Dat racistische Kamerlid is een … figuur.
mafkees Die xenofoob is maar een … en verdient geen straf.
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mager De bewijsvoering tegen de Surinaamse politicus was te …
Illegale schoonmakers ontvangen een … loon.

magie In een parochie was een gezinsdienst in het teken van de … van een 
tovenaar.

magisch Bij politieke kwesties helpt … denken niet.
magistraal De staatssecretaris opereerde … in dit politiek mijnenveld.
magnifiek Het kantoor van de ING in de Bijlmer is een … bouwwerk.
maidenspeech In 1963 hield Fred van der Spek zijn … in de Eerste Kamer.
mailen De meeste internetters … bij voorkeur ’s avonds.
maîtresse Een … is in Suriname beter bekend als een ‘buitenvrouw.’
majestueuze De … kraanvogels broeden weer in ons land.
majeure China ontwikkelt zich tot een … markt voor de productie van goederen.
mak Agassi werd als een … schaap naar de slachtbank gevoerd.
makelij De tentoonstelling in Museum de Waag was van Duitse …
maken Medisch specialisten kunnen de gezondheidszorg … en breken.
make-over De … van de Oostvaarderplassen is de eerste verjongingskuur sinds tien

jaar.
makken Die arme sloeber had geen cent te … .

Er waren Bijlmerbewoners die niks te … hadden maar toch wilden gaan
shoppen.

mal Het Leidse museum plaatste de huid van de dode stier Herman om een
… van het lichaam.

malafide Hardwerkende boeren zijn door … bedrijven in diskrediet gebracht.
malaise Een uitweg uit de economische … lijkt nog ver weg.
malen De kinderen van Stüger … er niet echt om in de familiegeschiedenis.

De racistische leuzen … nog steeds door mijn hoofd.
De meeste mensen … niet om andermans problemen.

malheur Het is … voor de ondernemers van het Kraaiennestwinkelcentrum.
malicieus De spijbelaars ontwikkelden een … karakter.
maling Er zijn mensen die … hebben aan vreemde culturen.

Het publiek werd door de goochelaar in de … genomen.
malle VVD’ers willen … Henkie niet zijn voor de arme economische 

vluchtelingen.
mallemoer Marco Borsato interesseerde de bejaarde Lideke geen …
mallemolen De patiënt voelde zich verloren in de … van het ziekenhuisregiem.
malloot Welke … bedenkt nu een bungeejumpende auto?
mals De reacties van schoolbesturen op het studiehuis waren niet …
maltraiteren De aanleiding van de demonstratie was het … van jongeren.
malversatie De vermeende … bij de overheid werd tot op de bodem uitgezocht.
man De raad stond als één … achter Cohens harde lijn tegen de hooligans.

In de verkiezingscampagne werd hard op de … gespeeld.
Er wordt met … en macht gewerkt aan de bouw van dammen.
Het schip verging met … en muis.
Hij probeerde zijn boek aan de … te brengen.
De verrader noemde … en paard tijdens het verhoor.

manco Het fraai gebouwde schip vertoonde één … : het bleef niet drijven!
mand Tijdens het kruisverhoor viel hij door de …
mandaat De soldaten van de VS hadden geen onbeperkt … in Vietnam.
mandje De regelgeving bleek zo lek als een …
manen Duitsland en Engeland … hun burgers Egypte te mijden.
mangel De minister van Justitie werd door de … gehaald.
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maniak Hij was een echte … als het ging om veiligheid.
manifestaties Tijdens Sail 2000 was het goed raak met … in de stad.
manifesteren Zwarte zakenlieden in Zuid-Afrika willen zich nu gaan …
manipulatie Er zijn bedrijven die zich met genetische … bezighouden.
manipuleren Op het toneel krijgt men de kans om het publiek te …
mank Die vergelijking tussen NSB en CPN gaat …
mankementen Het Londense reuzenrad vertoonde …
mankeren De meeste rokers … op latere leeftijd wel iets.
mankracht Voor de nieuwsgaring was het bedrijf niet met voldoende … 

geëquipeerd.
manneke Ernesto was een verwend … bij zijn 40 jaar oudere moeder.
mannetje Aruba staat zijn … bij de bestrijding van het witwassen van geld.
manoeuvreren Extreem rechtse partijen … traditionele partijen in een lastige positie.
mans Stadswachten voelen zich meer … in een blauw uniform.
manschappen De PSV-trainer trainde met zijn … in het Philips stadion.
manshoge Bij het slavernijmonument waren de … hekken met zwart plastic 

bespannen.
mantel Het plagiaat van de hoogleraar werd met de … der liefde bedekt.

De ombudsman heeft de inspectie de … uitgeveegd.
mantra Goed bestuur is de nieuwe … van het beschadigde bedrijfsleven.
manusje-van-alles Of het in de Kamer nu over financieren of over het zorgstelsel ging, 

het … rende alle debatten af.
marathonzitting Na een … besloot de CDU af te zien van een rechtszaak tegen Kohl.
marchanderen Voetbalclubs … met de regels voor buitenlanders.
maren Er waren veel … en er was weinig enthousiasme voor een militair 

ingrijpen.
marge Werklozen zijn in de … van de samenleving gedrukt.
marges Je moet soms over de smalle … van de politiek heen durven stappen.
marginaal Hangjongeren leiden een … bestaan.
marginalisering Globalisering veroorzaakt … van grote groepen mensen.
marionet De NSB was een … van de Duitsers.
markant Een … meningsverschil tussen de partijen tekent zich af.
markeren Gewelddadigheden … vaak de weg naar bevrijding.
markt Hij brak de … voor hoortoestellen open.
marktaandeel In dat bedrijf heeft zij een … van dertig procent.
markten In de strijd tegen onrecht moet je van alle … thuis zijn.
marktleider De digitale kaartlezer van Tom Tom is … in Europa.
mars Hij heeft meer in zijn … dan een snoeiharde service.
martelaarschap Het … van Che Guevara is velen ontgaan.
martelgang Samenwerken met hem betekent een ware …
marteling Gedwongen werkloosheid betekent voor velen een psychische …
mascottes Het debat van Hirsi en Aboutaleb is een gevecht tussen de … van rechts

en links.
masculiene De minister wil het … karakter van de krijgsmacht veranderen.
masker Zijn verdriet gaat schuil achter een vrolijk …
maskerade Peter Sellers was met zijn vele gezichten een meester van de …
maskeren Veel alleenstaande moeders trachten hun armoede te …
massa Die organisaties zijn niet de spreekbuis voor de … van de migranten.
massaal Particuliere beleggers nemen … het heft in eigen handen.
massaliteit Aan het begin van de middag van Sail 2000 viel de … tegen.
massamedia President Mbeki vindt dat de blanken de … domineren.
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(en) masse De media stortten zich en … op de witte illegalen.
masseren Japanners … de publieke opinie in Nederland.
massief Autochtonen van de wijkraden vormen een … tegen de komst van 

asielzoekers.
massieve De werkgroep heeft de … kritiek naast zich neergelegd.
mastodont Janmaat zag men aan voor … van de rechtse kerk.
mat De reacties op de extra olieproductie van de Opec waren …

De bestuurder veegde het probleem onder de …
Begin van het jaar valt bij bijna iedereen de blauwe enveloppe op de …

matches In de databank van DNA-profielen rollen er steeds meer verkeerde … uit.
mateloos De tegenwerking door zijn collega irriteert hem …
maten Sommige werkgevers meten met twee … bij sollicitaties.

De hoofdverdachte wilde zijn … niet verraden.
matennaaier Een … heeft geen leven in het politiekorps.
materialistische Bij dat conflict waren … motieven in het spel.
materie Hij stortte zich op deze ingewikkelde …
materiële Inbrekers veroorzaken veel … en immateriële schade.
matje De minister werd op het … geroepen wegens zijn declaratiegedrag.
matsen VMBO scholen mogen bij het eindexamen hun leerlingen niet meer …

Waarom zou je die man … ?
maximaal Shell profiteert … van de dure olie.
mazen De … in de Zwitserse bankwet zijn gedicht.
mazzel Israël heeft met een flinke dosis … de waarheid kunnen verbloemen.
Mcjob De niet-westerse migrant krijgt in Nederland eerder een … dan een

baantje waarvoor hij opgeleid is.
mecenas President Ortega van Nicaragua kon met financiële steun van zijn … 

Chavez herkozen worden.
mechanische Glas heeft slechte … eigenschappen.
medaille De keerzijde van de … bij automatisering is vaak massaontslag.
mededogen Voor de gettobewoners kennen de conservatieven geen …
medeleven Mbeki betuigde zijn … met het overlijden van de koningin-moeder van

Lesotho.
medemens Help je … spontaan.
Meden Banengarantie is voor de VVD geen wet van … en Perzen.
mediacircus Aan het … wenste de hoogleraar geen medewerking te verlenen.
mediageil Mariska Hulscher was een tikkeltje té …
mediagenieke Na de tsunami in Azië stortte Unicef zich op … projecten.
mediaspektakel Een uitbundig … vond Seedorf extreem ongepast na zijn treffer.
medio De bouw van de Music Dome zal … 2007 van start gaan.
medium Hilversum heeft een professioneel visueel …

Het genezend … Jomanda heet nu lady of the night.
meedeinen Tijdschriften konden … op de golven van de uitspraken van imam 

El Moumni.
Op het cruiseschip konden de Tros-leden … op de tonen van de muziek.

meedingen Hij wil … naar de functie van directeur.
meedogenloos AC-Milan trok gewiekst en … van leer.
meedraaien Feministen willen dat mannen … in de zorg voor kinderen.
meekomen Frankrijk kan in de gemondialiseerde wereld goed …
meelevend De begrafenisondernemer trok een … gezicht.
meeliften Luxe particuliere paviljoens willen … met de reguliere verpleeghuizen.
meeloper De idealist was geen … en liep daardoor regelmatig politieke averij op.
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meepikken Aan het eind van de trip wilden zij nog even een feestje …
meer Het succes van de plastuit smaakt naar …
meeslepen Schooluitvallers lieten zich in de criminaliteit …
meeslepend Televisiekijkers konden genieten van een … Kamerdebat.
meesleuren Het conflict zou de gehele regio … naar de afgrond.
meester Je … willen overtreffen kan ook als een boemerang werken.

Premier Kok is een … in het smeden van compromissen.
Na twee dagen blussen gaf de brandweer het sein brand …

meesterproef De Surinaamse zangeres Denise Jannah legde de … succesvol af.
meesterwerk Het … van Winkler Prins was mogelijk gebaseerd op de Brockhaus 

Enzyklopädie.
meesterzet De kandidaatstelling van een allochtone vrouw was een …
(van) meet (af aan) Het beheer van de Bijlmerflats is van … af aan verwaarloosd.
meetbaar Het effect van seksuele voorlichting is moeilijk …
meetlat Taalonderwijs is een … voor het democratisch gehalte van het beleid.
meetorsen Arme landen moeten de grote schuldenlast met zich …
meevaller De dure olie bezorgt de schatkist een … van een miljard gulden.
meewarig Hij trok een … gezicht toen hij de racist zag struikelen.
megahit De clip ‘Kut Marokkanen’ heeft de potentie van een …
megaklus De invoering van de euro was een …
megalomaan In Utrecht werd een … bouwproject afgeblazen.
megastores De … lijken vooral geschikt voor een jeugdig publiek.
Mekka Italië is het … voor voetballiefhebbers.
mekkeren Blijf niet zo …, maar neem je lot in eigen handen.
melk De directeur had ook elders flink wat in de … te brokkelen.

Voor veel Antillianen lijkt Nederland het land van … en honing.
melkkoe De auto is een onmisbare … voor het rijk.
melodrama Politiek … zet vaak zoden aan de dijk.
memo In een … werd het voorstel gedaan de flat te slopen.
memoires De beschadigde actievoerder wil zijn … schrijven.
memorabel Hij nam een … besluit en trad af.
memorabilia Musea met Romeinse thema’s en … nemen toe.
memoreren De Kamerleden … een voorval in Amsterdam.
memorie De vrouwenhandelaar leek kort van … tijdens het verhoor.
menens Het is de regering … met de gelijke behandeling van man en vrouw.
mengelmoes De Groenen zijn een … van politiek-correcten, demagogen en betweters.
mengen Buurtbewoners … zich in de protesten van de Antilliaanse jongeren.

Andere landen … zich in de strijd tussen Kabila en de rebellen.
menig Tunnels zijn de schrik van … automobilist.
menigeen Met een schamele verklaring van ziekte zal … geen genoegen nemen.
menigte ‘Premier’ Anthony Godett kreeg het te kwaad bij het gejuich van de 

uitzinnige …
mening Door de vrijspraak kan de … postvatten dat misdaad loont.
meningsverschil De opgestapte Metroredacteur had een diepgaand … met haar baas.
mennen Wilders kon op 19 maart 2014 zijn aanhangers zo … dat ze massaal het

regelen van minder Marokkanen in Nederland steunden.
menner De moraaltheoloog was een … die alleen willige paarden wilde.
mensenheugenis Het laatste kwartaal van 1998 leed Shell voor het eerst sinds … verlies.
mensonterend In Franse gevangenissen heerst een … regime.
mentaliteit De trainer van Feyenoord wil op de … gaan hameren.
mentor De chef van de geheime dienst was de … van Fujimori.
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menu Door de dioxine moeten buitenkippen de pieren van hun … schrappen.
meppen Britse scholen willen hun leerlingen weer gaan …
mercy killing Artsen die zich schuldig maken aan …, beroepen zich op euthanasie.
merendeel Het … van de leden is tevreden over de leiding.
merg (en been) Het geschreeuw van de slaven in fort Zeelandia ging door … en been.
merites De onderzoeker beoordeelde het rapport op zijn …
mes Suriname onderhandelde met het … op tafel.

De minister werd het … op de keel gezet.
Duitsland zette het … in de subsidie aan de onrendabele mijn.
Prins Bernhard moest weer onder het …
Het bedrijf zet het … in het personeelsbestand om te kunnen overleven.
Voor de woningcorporatie snijdt het … aan twee kanten omdat ze twee
taken hebben.

mesjogge De zanger was … geworden van de Maharishi.
messcherp De zanger had een karakteristiek … stemgeluid.
messen De voetballers hadden de … geslepen.
messias De softwarebaas werd beschouwd als …, tot zijn imperium ging 

wankelen.
mesthoop Op de universiteit van Messina is er een … van corruptie.
metafoor Het schip der woestijn is een … voor de kameel.
metamorfose Pretoria ondergaat een politieke …
meten De voetballer is nog te jong om zich met Cruyff te kunnen …

Voor het kind geldt ook het adagium ‘ … is weten’.
metende Het 10.000 ton … schip had voldoende ruimte om te fitnessen.
meter De schaderegeling deugt voor geen …
meters Het staatsrechtelijke dossier van de Antillen is … dik.
metgezel Een verdachte en zijn … werden aangehouden.
metier De rechter heeft bar weinig begrip voor het journalistieke …
metropool Vluchtelingen beschouwen Nederland als een grote …
(korte) metten De rechtbank maakte korte … met de vergunning van de coffeeshop.
meubilair TNO-Arbeid ontwerpt ook metrostoelen en ander …
meute Voor die … moesten we wel wijken.

Een grote … vrienden was bij de beëdiging van Mirna Godett aanwezig.
middelen De VN kampen met een gebrek aan financiële …
middellange De oplossingen van de files worden naar de … termijn geschoven.
middelmatige De LPF-fractie is gevuld met … mannen.
middelpunt De medaillewinnaar stond in het … van de belangstelling.
midden Of er klappen zijn gevallen laat de chapter van de Hells Angels in het …
middenklasse De sociale … is bang tot het proletariaat terug te vallen.
middenmoot De Nederlandse hockeyers eindigden in de …
mierenwerk Het Franse Srebrenica-onderzoek was …
mierzoete Bollywood is de Indiase filmmachine waarin … liefdesverhaaltjes altijd

goed aflopen.
(uit) mieteren De Centrumpartij wil alle illegalen het land uit …
mietje Laten we elkaar geen … noemen en de dingen bij hun naam noemen.
miezerige Op een … middag keerde Petalo terug naar de woonwagen.

Bestuursleden vonden dat Wiegel … uitspraken deed.
migreren Studenten willen onbekommerd … van de ene universiteit naar de 

andere.
mijden Politieke partijen … het heikele onderwerp.
mijlenver Iedereen bij Idols zag … de kroning van Boris aankomen.
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mijlpaal De veroordeling van de misdadiger betekent een … voor het tribunaal.
mijmeren De vrouw stond te … voor de romantische etalage.
mijnenveld D66 stapt met de vernieuwing van de volksgezondheid in een …
mikken De bestuurders … op meer werk voor allochtonen en vrouwen.
mikmak Moeder en baby werden met hun hele … uit huis gezet.
mikpunt De scheidsrechter was het … van spot in de Arena.
mild De Kamer was … in haar beoordeling van de minister.
milieu Heleen de Mul is opgegroeid in een streng gereformeerd …
milieucriminelen Het ophalen en dumpen van auto-onderdelen is lucratief voor …
militante Premier Marijnen vond dat Van der Spek een … speech had gehouden.
millimeteren Punks en soldaten laten hun haar graag …
min Op de beurs hield Google de technofondsen niet uit de …
minachten Je moet hem om zijn houding niet al te zeer …
minachting De crimineel toonde slechts … voor de rechter.
mind Ferrier had beloofd de discussie over Wilders met een open … in te

gaan.
minder De onveiligheid in die buurt is er niet … op geworden.

De … bedeelden laten te veel met zich spotten.
minderbedeelde Een Franse minister organiseerde een tuinfeestje voor … kinderen.
(in) mineur De vredesdialoog in Noord-Ierland werd in … hervat.
mineurstemming Na het uiteenslaan van de demonstratie heerste er een …
miniem De kans dat de VS de Israëlische spion vrijlaten is …
minima De meeste … zijn beter af zonder koppeling.
minimaliseren Filosofen kunnen de werkelijkheid …
minimum De hulp aan de Antillen werd tot een … teruggebracht.
(in der) minne Uiteindelijk schikten de echtelieden hun conflict in der …
minpunten De inspectie had enkele … in de musea geconstateerd.
minuscule In dat boek waren enkele pagina’s met … lettertjes.

Huizenprijzen blijven stijgen, slechts onderbroken door een … daling 
in 2003.

minutieus Na een … onderzoek slaagde de politie erin de dader te vinden.
miraculeuze De …ontsnapping van de crimineel baarde opzien.
mirakel Alleen een … kan deze kandidaat nog redden.
mis Hij werd op een niet … te verstane wijze uitgescholden.

Er is niets … mee, dat scholen wat geld sparen.
misbaksel Wat een … is die racist.
miscalculatie Milošević maakte een … met de burgemeester van Cacak.
misdaad Wanneer een arme een brood steelt is dat geen …
misdeeld De oorspronkelijke bewoners van Suriname voelen zich …
misdragen Zorgverleners die zich … kan je op non-actief zetten.
miserabel De gearresteerden voelen zich … behandeld.
misère Asielzoekers ontvluchten de … in hun land.
misgunnen Veel gemeenten … het Rijk de opbrengst van parkeerbekeuringen.
miskend De ongeschoolde werkloze Antilliaan voelde zich …
miskennen Kapitalisten … de waarde van de verzorgingsstaat.
miskleun Het studiehuis is een pedagogische …
miskoop De Chinese parels bleken een … van de burgemeestersvrouw.
misleiden De consument laat zich … door alle reclame.
mislopen De stakers zullen duizenden euro’s aan inkomsten …
mislukkeling De vader schreeuwde de gezakte student toe dat hij een … was.
misnoegd Peking reageerde … op de Nobelprijs voor dissident Gao.
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misnoegen Ouderenbonden uitten hun … over de Wet BEU.
misplaatst De actie van de politie was buitengewoon … en smakeloos.
misprijzen De CDA lijsttrekker luistere met … naar het applaus voor de PvdA 

voorman. …
misrekening Dat veel gastarbeiders na enige jaren zouden vertrekken bleek een …
misselijk Wat de verdachte op zijn kerfstok had was niet …
misselijkmakend De extremist bediende zich van een … idioom.
missers Medici praten niet vrijwillig over hun …
missie Clinton achtte de militaire … geslaagd en voltooid.
misstaan Strips zouden niet … op de literatuurlijst van scholieren.
misstand De ambtenaar die de … openlijk aan de kaak stelde, riskeerde zijn baan.
misstap Na de politieke … trok hij zich terug als kandidaat.
mist De transactie van de bank ging de … in.
misverstand Het … dat intelligentie erfelijk is, moeten we de wereld uithelpen.
mitsen Aan dat besluit gingen veel … en maren vooraf.
mix Afghanistan bleef Rusland de baas met een … van technologie en listen.
mobiliseren De redactie van het journaal wilde alles en iedereen …
modder De Rotterdamse heren gooiden met …
modderen De voetballers liepen te … tegen Duitsland.
modderfiguur We slaan een … met de uitzetting van zieke illegale arbeiders.
moddergevecht Het politieke … in Moskou liep uit de hand.
mode Voor Chinese studenten is politiek uit de …
modegrillen Zelfs misdaadbestrijding is aan … onderhevig.
modekreet Econologie is weer zo’n …
model Sicilië staat … voor de strijd tegen de maffia.
modelvader De … Toto Riina bleek in werkelijkheid een wrede maffiabaas.
modernisering … van de marechaussee is hard nodig.
modes Ook proefschriftonderwerpen zijn aan … onderhevig.
modieus Econologie is … gezwatel van enkele studenten.
modificatie Men stelt dat door genetische … supergezond fruit kan worden geteeld.
modificeren Biotechnologen willen met een nieuw gen de rijstplant …
moed De minister putte … uit de steunbetuiging van haar fractie.

Hij liet de … niet zakken en ging door met zoeken naar werk.
moedelozen De NPD lokte de … met nationalisme en racisme.
moederschoot De Antillen lijken terug te verlangen naar de koloniale …
moederziel Melkert stond … alleen met zijn rode-familiegevoel.
moedwillig De rechts-extremist schetste … een verkeerd beeld van allochtonen.
moeite Het is de … waard in contact te komen met andere culturen.

De euthanasievereniging heeft geen … met de zelfmoordsite.
Ik heb er … mee een racist de hand te schudden.
Het loont de … voor iedereen om vreemde talen te leren spreken.

moeizame De … start van het banenplan was voorspeld.
moer Niemand wordt een … wijzer van de vreemdelingenwet.
moeras Afrika zakt steeds dieper weg in een economisch …

De wethouder wil het onderwijs uit het … halen.
moes De gesnapte minnaar van zijn vrouw sloeg hij tot …
mogendheden De Westerse … zitten behoorlijk in hun maag met de veiligheidszone.
Mohikanen Onder Van Basten zijn de Surinaamse voetballers de laatste der …
mokken De Kamerleden … over het voorgekookte beleidsplan.
mokkend Gelderland laat … Randstedelingen toe.
mol Binnen het politiekorps was een criminele … werkzaam.
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molen Uit angst voor klachten worden patiënten door de … gehaald.
De ambtelijke … maalt nu eenmaal langzaam.

molensteen De hypotheeklasten hingen als een … om zijn nek.
molestatie De vakbond neemt de … van buschauffeurs door boze passagiers hoog op.
molesteren De jongeren maakten zich schuldig aan het … van een agent.
mollen Het … van trams getuigt van een primitieve mentaliteit.
molotovcocktails Racisten gooiden drie … naar het asielzoekerscentrum in Roden.
molshopen De gouden bergen van oplichters in de mobiele belindustrie blijken

vaak … te zijn.
mom Onder het … van fatsoen maakte hij zich schuldig aan corruptie.
moment suprême Op het … hadden de voetballers de juiste inspiratie.
momentum Wouter Bos, voor velen lang de gedoodverfde premier, is plots het …

kwijt.
monarchie De Oranjeverenigingen maken zich zorgen over de toekomst van de …
mond Bewoners in Eindhoven die van de moord wisten, hielden hun …

Het is een hele … vol om de twaalf voornamen op te noemen.
China belijdt de democratie met de …
De wethouder praatte zijn burgemeester naar de …
Critici de … snoeren is ondemocratisch.
In Noord-Ierland heeft iedereen de … vol van vrede.
Het Statenlid nam geen blad voor de …
De partijen konden met één … de coalitie bekritiseren.
De gemene journalist legde woorden in de … van de prinses.

mond (tot mond) Het boek werd bekend via de … tot mond reclame.
mondaine De Franse Côte d’ Azur is de … badplaats van bobo’s.
monddood De Engelse geheime dienst wilde zijn gevluchte spion … maken.
(bij) monde Bij … van de Koningin steunde Nederland het nieuwe regime.
mondiaal Europa verzette zich tegen een … plan tegen kinderarbeid.
mondialisering Migratie is een onvermijdelijk gevolg van …
mondiger Gelukkig zijn de patiënten … geworden.
mondje De minister is niet op zijn … gevallen.
mondjesmaat Slechts … kregen wij inzage in de beleidspapieren.
mondvermaak Olijfolie heeft zich ontwikkeld tot culinair …
monitoren Dokters wilden de progressie van de aandoening …
monnikenwerk Het identificeren van de vuurwerkrampslachtoffers was …
monocultuur Een elitaire … is de doodsteek voor het denken.
monologen De acteurs voerden het woord, afgewisseld door korte … van bijfiguren.
monopolie Ex-communisten heroveren het … op de macht in Mongolië.
monopoliseren De grote bedrijven … de Europese bananenmarkt.
monsterlijk Het was … om de zwerver neer te slaan.
monstertje De Taalunie heeft een … gebaard.
monsterverbond Xenofoben sloten een voor allochtonen beangstigend …
monsterzege De oppositie behaalde een …
monstrueuze Microsoft boekte een … winst van viereneenhalf miljard dollar.
monstrum De euthanasiewet betekent een … voor artsen.
monter De machines van de kunstenaar stappen … op hun eigen einde af.

Na de medische ingrepen ziet prins Bernhard er nu … uit.
monteren Het … van glazen panelen leidde soms tot problemen.
monument Het … van vriendschap is een mikpunt van Hongarenhaat.
monumentale ‘Een geschiedenis van Surinaamse literatuur’ is een … zevendelige studie.

Het … Mercatorplein was veranderd in een stadswoestijn.
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mooi De afgetreden minister Brinkhorst keert niet meer terug, hij vindt het …
geweest.

mooi-weer-actie De looneis in centen is een … van de vakbonden.
moord De partijleden schreeuwden … en brand na hun nederlaag.
moordend De concurrentie bleek … voor vliegtuigbouwer Fokker.
moordkuil De abortusarts maakte van zijn hart geen …
moordwijven Geëmancipeerde vrouwen worden … om zonder partner werk en gezin

te combineren.
mootjes In 1961 hakte Castro de CIA infasiemacht in …
moppen Mensen willen met … hard kunnen lachen om de dingen die wringen.
mopperen De fractieleden … over de kwaliteit van hun program.
mopperkont Dole koestert zijn imago van norse …
moraal Israël hanteert een dubbele … ten aanzien van gewelddadige 

kolonisten.
moraalridders De … waren tegen het mediahuwelijk van de miljonair.
moralist Een … kon de corrupte politicus niet gebruiken in zijn partij.
moratorium De Navo wees een … op het gebruik van verarmd uranium af.
morbide Het massagraf dient als … herinnering aan het regime van Pol Pot.
mordicus De Engelsen waren … tegen het verdrag van Schengen.
mores Kandidaten zullen zich dienen te schikken naar de gangbare politieke …

De moeder zou haar dochter … leren als zij make-up zou gebruiken.
morrelen De eurocommissaris wil … aan eerder gemaakte afspraken.
morren Zonder veel … is de Kamer akkoord gegaan met het onderwijsbeleid.
morsdood Het … gewaande communisme beleeft hier en daar een renaissance.
morsen Scheepswerven mogen niet met teer …
mosterd Het rapport van de commissie komt als … na de maaltijd.
mot De twee echtelieden hadden …
motief Over het … tast de politie nog in het duister.
motivatie De geschorste chirurg wilde wat afdingen aan de … van het 

Tuchtcollege.
motor Hij was de … achter de stichting.
mottenballen De VS ontdekten tussen de … een oud verdrag met de indianen.
motto Ons … is: geen woorden, maar daden.
mouw Aan uw problemen is wel een … te passen.

De ambtenaar had zich leugens op de … laten spelden.
Moeiteloos schudt hij superlatieven uit zijn … over de oude brug.

moverende Om mij … redenen stapte ik uit die partij.
mozaïek De Bijlmer vormt een cultureel en religieus …
mudvol Dankzij het mooie weer zitten de bungalowparken …
muffe In de benauwde kamertjes van de sloppenwijk hing een buitengewoon

… geur.
mug De paniekzaaier maakte van een … een olifant.
muilkorven Het … van de vrije pers is de voorbode van een dictatuur.
muis Ondanks alle inspanning baarde de berg slechts een …
muisje Het Argentijnse … van de kroonprins lijkt een staartje te krijgen.
muisklik Met één … zit je vast aan een internetabonnement.
muisstil Den Haag houdt zich … en maakt geen slapende honden wakker.
multiculturele Het kaartenhuis van de … samenleving dreigt ineen te storten.
multinationals Het Infoconcern was de steun en toeverlaat van …
mum Je studielening heb je in een … van tijd terugverdiend.
mummelen Baby’s van dove ouders gaan … met hun handen.
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munt De bedrogen echtgenote betaalde haar man met gelijke … terug.
De maffia sloeg zelfs … uit de eclipsbrillen.

muren In Kabylië druipt de haat tegen de Algerijnse regering van de …
murw De Amerikanen werden … gemaakt met details over presidentiële seks.
mus De universiteiten maken zich blij met een dode …
musje Zangeres Winehouse werd van een zelfbewuste flapuit een vleugellam …
must Voor snelle kennisoverdracht tussen universiteiten is e-mail een …
mutaties Het Nederlands elftal stond bol van de … en stelde zwaar teleur.
muts De baas voelde zich een … dat hij dit liet doen om de angsten van de

hond kwijt te raken.
muur Bij de sociale dienst liepen de cliënten tegen een blinde …

Burgers stoten hun hoofd vaak tegen de … van de bureaucratie.
Het Witte Huis trekt een … van stilzwijgen op na het lekken door de 
adviseur.

muurbloem Het slecht draaiende bedrijf verwelkte tot de … van het Damrak.
muurvast Het conflict met de Franse chauffeurs zit weer eens …
muze Nana Mouskouri is de Griekse … van het lichte repertoire.
muziek De minister liep wel erg ver voor de … uit.

Het betoog moet de minister als … in de oren hebben geklonken.
Die nieuwe arbeider is een goede kracht, daar zit … in.

mysterie De juiste toedracht van de vliegramp is nog steeds een …
mythe De … van de arrogante Amerikaan is niet van waarheid gespeend.
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N
naad Tweeverdieners werken zich uit de … om een huis te kunnen kopen.
naadloos Zijn woorden sloten … aan bij eerder afgelegde verklaringen.
naakte Het bedrijfje moet voor het … bestaan vechten.
naam Tiger Woods had ook de Canadese golfkampioenschappen op zijn … 

geschreven.
naam en faam Liedjesschrijver Wiel Knipa (1921 - 2000) was fout in de oorlog, 

maar verwierf … in Limburg.
naargeestig Ik vind de winter een … seizoen.
naargeestige Er heerste een … sfeer bij de herdenking.
naarstig Ajax is … op zoek naar een aanvaller.
naast Rijkaard legt de kritiek van de spelers … zich neer.

Zelfs Hollanders kunnen er goed … zitten bij de inburgeringstest.
nabestaanden De … van de Bijlmerramp wilden de onderste steen boven hebben.
nabijgelegen Op een terras in het … Vinkel werd een bezoeker ernstig mishandeld.
nablijven De leerlingen wilden … voor de bijlessen.
nabootsen Wetenschappers willen voor de mummie Otzi zijn natuurlijke omgeving …
nacht Bij de aanschaf van een lamp voor het interieur gaan we zelden over 

één … ijs.
nacht en ontij Journalist Roeland rukte bij … uit om het land kond te doen van een

ramp.
nachtbraker Die … kwam pas om zes uur vanochtend thuis.
nachten De zaak van de Siamese tweeling bezorgt de rechters slapeloze …
nachtkaars Hun verkering ging als een … uit.
nachtmerrie Het leven van die Turkse voetballer is één grote …
nadagen In de … van de regering Kohl zijn er archieven zoekgeraakt.
naderbij In de gezonken duikboot komt de dood met elke minuut …
nadreunen De festiviteiten op de Surinaamse brug zullen … over het hele land.
nadrukkelijk De oppositie was … aanwezig bij het debat.
na-echoën De moord op Pim blijft op een bizarre manier … in België.
nagel De staking was een … aan de doodskist van de Franse premier.
nagelen De gemeenteraadsleden … de wethouder aan de schandpaal.
nagelnieuwe Het … 330 meter lange cruiseschip Norwegian Epic bezocht in juni 2010

Rotterdam.
naheffen De fiscus wil nog miljoenen euro’s van belastingontduikers …
naïef Het is … te verwachten dat alle asielzoekers welkom zijn.
najagen De museumdirecteur haatte het … van het allernieuwste.
nakaarten Na de rampen in Enschede en Volendam begon het …
nakende In het gesprek werd Gortzak weemoedig over zijn … afscheid.
nakijken De gehaaide autodieven gaven de politie het …
nakomen De politieke partij kon haar belofte aan de kiezers niet …
nalaat De Turken trachten te doen wat hun overheid …
nalaten Hij kan het niet … luidruchtig te protesteren.

Wijdenbosch zou de nieuwe Surinaamse regering een financiële ravage …
nalatenschap Gehuwden betalen geen belasting over elkaars …
nalatig Nederland is … met het aanwijzen van vogelgebieden.
naleven De werkgever wilde het CAO-akkoord met de arbeiders niet …
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naleving Een vredesmacht gaat toezien op de … van het bestand.
naming and shaming Met … kan het publiek zien hoe studenten protesteren.

Om niemand voor het hoofd te stoten doet die cabaretier niet aan …
napluizen Met een ‘digitale wasstraat’ kan de recherche in beslag genomen 

computers …
napraten Na het EO-programma ‘Ik mis je’ konden kijkers … met de 

Nazorgmedewerkers.
narigheid Met de Engelse monarchie is het niets dan … de laatste jaren.
narratieve De filmer was op zoek naar nieuwe vormen in de beeldtaal en … 

mogelijkheden.
narrig De Fransen reageren … op de boodschap van de minister.
nasleep De … van de IRT-affaire zal nog jaren merkbaar zijn.
nasmaak Het verraad bezorgde hem een bittere …
nasmeulen De affaire rond de schrijver zou nog lang …
naspeuringen De politie staat het burgers niet toe zelf … te doen.
nastreven Een universiteit en enkele hoge scholen wilden samenwerking …
natje Als zwerver moet je ook voor je … en droogje zorgen.
natrappen Het … van de minister verbijsterde België.
natrekken Journalisten willen de berichten over Zorreguieta sr …
nattevingerwerk De schatting van tienduizenden illegalen in de Bijlmer was …
nattigheid Ze voelden … en gingen niet naar de bijeenkomst toe.
nauw De interpretatie van deze analyse luistert heel …

China neemt het met de rechten van de burgers niet zo …
De moord op de bomexpert bracht Arafat in het …

navel Antwerpen beschouwt zich als … van de diamantwereld.
navelstaren De townshippers willen eerst even … op een wit strand.

Het … van politici werkt contraproductief in een democratie.
navelstreng De krant Het Parool knipte de … met de moedermaatschappij door.
navenant De lerares was kribbig en haar klas reageerde …
navertellen Na het bioscoopbezoek kon het flirtende paartje de film niet …
navigeren Eigenaren van plezierbootjes kunnen op de Zeevaartschool leren …
navlooien Om fraude van ziekenhuizen te voorkomen moeten patiënten de 

zorgnota’s …
navolging Die aanpak van de criminaliteit kreeg weinig …

In … van het voetbal wilden ze een wedstrijd tussen werklozen 
organiseren.

navorderen De belastingdienst wilde een groot deel van de ontvangen royalty’s …
navrant Het geval Gümüs was een … voorbeeld van domme pech.
navrante Zijn opmerking had een … bijsmaak.
na wauwelen Het door de media ongecontroleerd … van een bericht kan iemand

schade berokkenen.
naweeën Israël ondergaat nog de … van de moord op Rabin.
nazaten Het Stedelijk Museum verwacht claims van de … van Malevitsj.
nazorg De EO is de enige omroep die … verleent aan kijkers met emotionele

problemen.
nederige President Roosevelt weigerde de … Jesse Owens te ontvangen.
nee … heb je, ja kun je krijgen.
neergang De economische … zal de integratie van minderheden vertragen.
neerkijken Het is triest dat christenen … op mensen met een ander geloof.
neerkwakken De wervelstorm zou auto’s als speelgoed op de snelwegen …
neerleggen Hij wilde de oproep van de vreemdelingendienst naast zich …

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 165

N

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 165



neersabelen Wetenschappers willen het onderzoek naar de ‘arseenbacterie’ …
neerslag Bij langdurige … kunnen de ingedamde beddingen de watermassa’s niet

meer aan.
neerstrijken We zien dat veel moslims de laatste jaren in Londen …
neertellen Met de Concorde moest je veel geld … voor een enkeltje 

Parijs - New York.
neervallen De mannen van Black Umfolosi dansen tot ze er bij …
neerzetten Al Gore wilde zichzelf … als vertegenwoordiger van het gewone volk.
negeren Veel werkgevers … de verplichte registratie van allochtonen.
negorij De VS organiseerde een zoektocht naar Bin Laden in een vijandige …
neigen Notarissen … niet naar onderbroekenlol.
nek De frauderende minister wordt met de … aangekeken.

Die succesformule moeten we niet de … omdraaien.
De vrouw in haar Afrikaanse klederdracht werd met de … aangekeken.
De omstanders konden de vandalen de … wel omdraaien.
De rijken trachtten de democratie in Suriname de … om te draaien.
De linkse partijen hebben hun … wel uitgestoken voor de zwakkeren.
De hypotheeklasten hangen als een molensteen om zijn …
De inbreker voelt de hete adem van Justitie in zijn …
Toen ik de steekpartij zag, ging ik bijna over mijn …
De Doema zal proberen Poetin de … te breken.
Volgens de oppositie kletst de minister uit zijn …
Het bedrijf wordt flink op de … gezeten door zijn concurrenten.
Financieel zat de gestreste toerist tot aan zijn … in de verplichtingen.

nek-aan-nekrace Bij de verkiezingen was het een … tussen twee partijen.
nekken De EU-subsidies … arme boeren in de ontwikkelingslanden.
nekslag De onthulling betekent de … voor de senator.
neonazistische Ook in Duitsland worden … demonstraties toegelaten.
nep Zijn solidariteit bleek … te zijn.
nepotisme Wahid wil … en corruptie rigoureus aanpakken.
nergens Die opmerking van Van Ammelrooy sloeg … op.
nering In de Oekraïne is mensensmokkel een …
nest Collega’s vonden dat die kritische arts zijn … bevuilde.
nestbevuiling Anil Ramdas werd door Surinamers veracht wegens …
nestelen Kokerarenden willen zich niet meer in pepereiken …

Poetin zal trachten zich te … in de wereldtop.
nesten De minister werkte zich na het begin van haar missie al diep in de …

Zij zit dus zwaar in de …
Volgens de premier zal het haar moeite kosten zich uit de … te werken.

nestor Max Heymans was de … van de Nederlandse modewereld.
net Carrièrevrouwen zijn … mannen.

Nu de rente stijgt willen huizenkopers niet achter het … vissen.
Het … sluit zich rond de voortvluchtige Saddam.

netelig Flexibiliteit is een … onderwerp in de EU.
netelige Het ANC bevindt zich in een … situatie.
netjes Op de dansvloer met de ontblote dames blijft het …
netvlies De vliegramp staat op het … van honderden Bijlmerbewoners gebrand.
netwerk Het advocatenkantoor putte het personeel uit eigen …

Na zessen voorzag een winkelier zijn zaak van een … van boobytraps.
neus De vorstelijk betaalde kluns viel met zijn … in de boter.

Parlementariërs dienen een … te ontwikkelen voor goede trends.
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Hij deed alsof zijn … bloedde en besteedde geen aandacht aan hem.
Een oplichter boorde Nijpels een modeltrein door de …
Dat smakeloze eten komt de oude vrouw de … uit.
De voetbalsupporters werden bij de … genomen met valse kaarten.
Bouterse maakt nog steeds een lange … naar Nederland.
De wereldtitel ging steevast aan zijn … voorbij.
Het milieuverdrag blijkt een wassen … te zijn.
De moord op de landloze boeren duwt de wereld met de … op de feiten.
Volgens de promovendus halen directies de … op voor de werkvloer.
Die oplichter heeft een goede … voor slechte zaakjes.
Wat hij tussen … en lippen te berde bracht is zeer verontrustend.
De verdachte kreeg de bewijzen onder zijn … gedrukt.
De corruptie in het verleden werd de voorzitter onder de … gewreven.
Bij de rellen stond de pers er met de … bovenop.
De ijverige EU-ambtenaar stootte zijn … aan de kliekjesgeest.
De onderzoeker zat met zijn … in de documenten.

neuslengte Die lijsttrekker versloeg zijn rivaal met een … voorsprong.
neuzen De Russische inlichtingendiensten … onbeperkt in het internetverkeer.

Gelukkig staan binnen ons bedrijf alle … weer dezelfde richting op.
nevelen De motieven rond de moord op de parlementariër is nog in … gehuld.
nevenactiviteit Een … die meer dan een halve dag kost, heeft een fiscale status.
neveneffect De stijging van de werkloosheid was een … van de btw-verhoging.
nevenfuncties … van politici en ambtenaren leiden tot belangenverstrengeling.
neveninkomsten Het Kamerlid had ongeoorloofde … uit het bedrijf van zijn vrouw.
niche Het is contraproductief als iedere onderzoeker in zijn eigen … blijft 

zitten.
nichterig Hamid heeft liever een allochtone vriend, hij vindt autochtone homo’s

te …
niemendalletje De auteur werd woest toen de recensent haar romandebuut omschreef

als een …
nieren Axwijk is tot in zijn … solidair met de Surinaamse volksklasse.
nietig De rechter verklaarde het ontslag van de zieke schoonmaker …
niet-ontvankelijk De rechtbank had de Officier van Justitie … verklaard in die zaak.
niets Er is een … en niemand ontziende broederstrijd gaande op Oost-Timor.
nietsnut Ernesto Che Guevara vond Kabila een …
nietsontziend Ondanks het … geweld vermaken de jonge Algerijnen zich in disco’s.
nietsvermoedende De taxichauffeurs storten zich als een hyena op de … passagier.
nieuwbakken De … voorzitter heeft grootse plannen met het bedrijf.
nieuwkomer De … verloor zijn eerste eredivisiewedstrijd.
nieuwsgaring Binnen de … was de aardbeving in Turkije op de achtergrond geraakt.
nieuwsgolf De … over de aanslag in Parijs duurde een maand.
nigger De gemeenteraad van New York wil af van de kreet …
nihil Het gezag van de leraar in zijn klas is …
nihilistisch Die uitspraak getuigt van een … wereldbeeld.
nijd Hij trapte van … zijn racket kapot.
nijpend Het docententekort op de zwarte scholen wordt …
nijver Ze werken … aan de inrichting van de ruimten.
niks De Belgische minister vond premier Balkenende maar …
nimmer Schadelijke gevolgen van de gsm zijn … wetenschappelijk bewezen.
nine eleven Door de seksschandalen is het … voor de Belgische kerk.
nippertje De coalitie werd op het … gered.
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nipte De voorstanders voor autonomie behaalden een … overwinning.
nissen De heren plassen in chique halfronde …
niveau Zijn opmerkingen waren beneden ieder …
nivelleren De socialisten zijn voorstanders van het … van de inkomens.
no blow zone Den Haag wil het coffeeshopbeleid rond scholen aanpassen met een …

van 500 meter.
no claim Voormalig minister Hoogervorst van VWS vindt dat de … een 

misrekening was.
no cure no pay De Orde van Advocaten is vóór het invoeren van een vorm van … : 

bij geen resultaat, geen betaling.
no go area Het clubhuis van de Angels was voor de politie sinds jaren een …
no go-zone De inlichtingendienst wilde niet over de … praten.
no show Ziekenhuizen mogen de … patiënten een boete opleggen.
no time Kleinschalige manifestaties groeien in … uit tot kolossale monsters.
no way Tegenstanders willen … een snelweg door het natuurgebied.
nobel Het aanbod van Australië om vluchtelingen op te vangen is minder …

dan het lijkt.
Integratie is voor velen slechts een … streven.

noblesse oblige Ook voor de elite die onder Balkenende IV steeds minder presteert,
geldt …

nobody Premier Sharon vindt Arafat een …
node Principiële standpunten worden op het Binnenhof … gemist.
nodeloos Amnesty beschuldigde de Bulgaarse politie van … geweld tegen de

Roma.
noden (en zorgen) Von Zinzendorf leerde de … en zorgen van het leven kennen.
noemenswaardige Lars von Trier was de eigenzinnigste regisseur van Europa zonder … 

concurrentie.
noemer Veel terreurdaden zijn ten onrechte onder de … van de islam gebracht.
noeste De deelnemers van de Summer Campus hadden een … werklust.
nok Carré was tweemaal tot aan de … toe gevuld.
nominatie Hij stond op de … om minister te worden.
nomineren De commissie zou ook twee Vlamingen … voor de prestigieuze prijs.
non-actief De frauderende agent werd op … gesteld.
nonchalant Hij groette me …
non-conformistisch De nieuwe inspecteur mag zich best wel een beetje … opstellen.
no-nonsense Zijn … stijl van regeren werpt vruchten af.
nood … breekt wet met betrekking tot het lerarentekort.

Homoseksuelen komen hun … klagen bij de Gay Krant.
Als de … aan de man komt, leer je je vrienden kennen.
Een automobilist met hoge … reed op zoek naar een wc 84 km te hard.

noodgang Hun limousine reed met een … tegen een betonnen pilaar.
noodgedwongen In imposante gebouwen moet glas zich … schikken in de rol van nuttig

ornament.
noodklok Passarella luidde de … voor het Argentijnse voetbal.
noodkreet De jongeren slaken een … om efficiëntere hulp.
noodlijdende Dit … bedrijf zal failliet gaan.
noodlot Een blessure blijft het … van iedere voetballer.
noodlottig Het beleid van economische protectie wordt Europa nog eens …
noodweer De 12-jarige jongen die zijn stiefvader neerstak, handelde uit …
noodzaak Het is nu bittere … de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.
noorderzon De eigenaar van het reisbureau vertrok met zes ton met de …
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nop Met een beetje creativiteit kan je voor … heel wat shoppen.
nopen Deze woorden … ons tot het nemen van tegenmaatregelen.
nopjes De sociale partners zijn in hun … met de uitkomst van het overleg.
norm In het stadhuis was sjoemelen de …
normafwijkend Geconstateerd … gedrag moet vroegtijdig behandeld worden.
normaliseren Premier Kok wilde de relatie met Suriname …
normen Vredig samenleven berust op acceptatie van elkaars … en waarden.
normvervaging In grote steden is sprake van verregaande …
nors De premier beperkte zich tot een … stilzwijgen.
nostalgie Met … zag hij terug op zijn jonge jaren.
not done In Nederland is het … om te zeggen dat je je werk niet meer aankunt.
nota bene Hij heeft … zelf boter op zijn hoofd.
not amused Glaxo is … met de heksenjacht van media en politiek.
noten De raad heeft harde … gekraakt over het GGD-rapport.
notendop Dat is in een … het verhaal van zijn leven.
noteren Die bedrijven lieten zich bij de beurs …
notie We hebben geen … van het risico van het rechts-extremisme.
notitie Uit de … van de minister blijkt dat zij tegen de Betuwelijn is.
notoire De gemeentesecretaris was een … grappenmaker.
nouveau riche Wonen in opzichtige villa’s is typisch …
noviteit De machtigingswet op de Antillen is geen …
novum Het meeregeren van een groene partij was een politiek …
nuance Het NRC is een krant die pretendeert de … te zoeken.
nuancering Deze … van uw kritiek zal tot meer begrip leiden.
nuchtere De angst voor een Servische invasie was gebaseerd op een … 

beoordeling.
nuchterheid In het debat is de … van Kok bijna letterlijk verpletterend geweest.
nukken Het mobiele netwerk van de KPN had een dag lang … in een deel van het

land.
nukkige Het … gedrag van de chef riep protesten op.
nul Het wapenembargo bleek van … en generlei waarde.

De Koerdenleider kreeg … op het rekest.
Met het verstand op … kon zij thuis lekker aanklooien.

nullen Indiase filmproducenten duwen vrouwen in de rol van onderdanige …
nulpunt Het aanzien van de president is tot het absolute … gedaald.
nummer De oppositie werd door de premier op haar … gezet.

Het nieuwste … van de Congolese zanger Didier Kalondji gaat over 
illegalen.

nurkse In die film schittert John Thaw als de … en morsige inspecteur.
nut Peeters bewees met ijver en treffers zijn … voor Vitesse.
nutshell Omdat de rechter haast had, moest de verdachte in een … zijn betoog

houden.
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O
oase Het dorp is een … van rust en stabiliteit.
obsceen Het kind maakte een … gebaar uit frustratie.
obsceniteit Een groep advocaten van een voornaam kantoor was betrapt op …
observeren F-16’s zullen op Curaçao vluchten uitvoeren om verdachte schepen te …
obsessie Het lidmaatschap van de EU is niet langer een … voor Turkije.
obsessieve In het parlement heerst een … angst voor een tweedeling.
obstakel Het Duitse hof nam het laatste … voor deelname aan de muntunie weg.
obstakels Treinen zijn beschadigd door … op het spoor.
obstinaat … weigerde hij de aangeboden olijftak.
obstructie Alleen door middel van … kon de back hem nog afstoppen.
occulte De politie treedt nog niet op tegen de … sekte.
occultisme In Rusland is het … bezig aan een comeback.
Occupy Demonstranten tegen de banken zijn in de ban van ‘…’.
ochtendgloren Voor het … begonnen de Tamil Tijgers een aanval op Jaffna.
ode Hiermee brengen wij een … aan de slachtoffers van zinloos geweld.
odium Bassie en Adriaan wilden niet het … van criminelen op zich laden.
odyssee De Aurora met 2500 passagiers en bemanningsleden is een … van een

cruiseschip.
oefening De teleurstellende resultaten betekenden einde … voor de coach.
oekaze De door de minister afgekondigde … viel niet goed bij zijn collegae.
oerdegelijk Zakenlieden hebben een zwak voor een voorspelbaar … kostenprofiel.
oergezellig Zeezeilers vinden het … in de Kroatische wateren te varen.
oerwoud Wetgeving ontaardt vaak in een slechts voor juristen toegankelijk …
oeuvre In zijn … wees de Somalische schrijver op het thema ‘feminisme.’
oeverloos Enkele gemeenteraadsleden bleken gespecialiseerd in … gezwatel.
oevers De Cholutecarivier was door zware regens buiten de … getreden.
off the records Alleen … durven werkgevers de discriminatie van migranten toe te geven.
offensief De minister zette het Nederlandse … onversaagd voort.
offeren De KPN zal de voorzitter … voor de rust in de tent.

Zij zouden hun leven … voor de goede zaak.
offertes De … van alle verzekeraars werden naast elkaar gezet.
officieuze De Siciliaanse maffia is … onderhandelingen met de overheid begonnen.
offreren Mag ik u een kopje koffie … ?
ogen De Senegalese reporter kijkt in Amsterdam zijn … uit.

Door de … van een drugsverslaafde is Amsterdam de ideale stad.
De benzinemarkt werd minder concurrerend dan het kabinet voor …
stond.
De 85-jarige VHP-leider kan elk moment zijn … voor altijd sluiten.
In de voetbalpoule zijn alle … gericht op Ierland.
Die winkels … als een troosteloze koopjeshal.
Een Nederlandse arts gooit hoge … voor de Europese ruimtemissie.
Kok kan Chirac recht in de … kijken.
In zijn … zijn de veiligheidsmaatregelen op Schiphol onvoldoende.
De politiek wil de problemen rondom allochtonen niet onder … zien.
Zijn … zijn geopend na het verraad van zijn vrienden.
De arts heeft zijn … niet in zijn zak.
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De politici proberen elkaar de … uit te krabben.
Door haar eerdere prestaties gooit zij hoge … voor de selectie.
Het platteland zag de ex-premier met lede … gaan.
De Mars-missie van India was een poging China de … uit te steken.

ogenschijnlijk … stond het leger pal achter de president.
ogenschouw De bergers willen de situatie eerst in … nemen.
old boys netwerk Britse bedrijven moeten af van hun …
oldtimer Een … is slechter voor het milieu dan een auto uit 2015.
olie De burgemeester gooide … op het vuur door straatmuzikanten te weren.

Mensen zijn soms zo in de … dat ze nauwelijks op hun benen kunnen
staan.

oliedom De staatssecretaris van Sociale Zaken vindt de verzekeraars …
olierijk De Venezolaan Zulia heeft … land en wil Hugo Chavez uitdagen bij de

verkiezingen.
olievlek De privéscholen breiden zich als een … uit.
oligarchie De macht van de Russische … brokkelt af.
olijftak De zwarte moslim bood de blanken een … aan.
olijk De trainer van Feyenoord oogde … ondanks het verlies.
omarmen Na jaren van verzet … de boeren het nieuwe natuurpark.
ombouwen Greenpeace liet op de Oranjewerf schepen …

In Amsterdamse ziekenhuizen kunnen mensen zich laten …
Op digitale wijze kon men foto’s … tot geweldplaatjes.

ombuigen De gemeente wil haar verslaafdenbeleid …
om de beurt Iedereen kreeg van de juf in Kenia … een tik op de hand.
omdopen Het racistische Vlaams Blok moest zijn naam … in Vlaams Belang.
omfloerste Met … stem betuigde hij zijn deelneming met het verlies.
omgangsregeling Een … geeft geen garantie dat de ouders deze nakomen.
omgangsvormen Het wringt tussen de Nederlandse … en het islamitische normbesef.
omgooien De reclassering moet het roer drastisch …
omhaal Johan van der Keuken was zonder … een magistrale cineast.
omhanden Dames van sekshuizen klagen dat zij weinig … hebben.
omheen In de VVD is Rita Verdonk een machtsfactor waar Mark Rutte niet … kan.
omhoog België zit … met de Turkse activiste in hongerstaking.

De … gevallen ambtenaar kon met zijn notitie de minister in problemen
brengen.

omineus De Russische zwijgzaamheid was in zijn ogen …
omissie Achteraf gezien is het niet verhoren van die verdachte zeker een …
omkatten Het … van scooters is streng verboden.
omkieperen Te zwaar beladen gondels kunnen …
omkopen De multinational wilde ook Kamerleden …
omkoping In het buitenland kunnen Nederlandse ondernemers zonder … geen

zaken doen.
omleggen Voor het kerstdiner zullen jagers duizenden hazen …
omlijsten Een klassiek strijkje zal de diploma-uitreiking … met muziek.

Seedorf kon de wedstrijd met twee doelpunten …
omlijsting Op het Ghanese herdenkingsfeest zorgden drummers voor de muzikale

…
omloop Malafide uitzendbureaus hebben een veelvoud aan constructies in …
ommekeer De … op de zwarte scholen kwam toen de witte scholen vol kwamen te

zitten.
De aanzet tot een politieke … in Congo zal uit het buitenland komen.

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 171

O

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 171



ommezwaai China maakte een ideologische …
omrekenen De EU-landen zullen hun begrotingen in euro’s …
omringen Agenten … de Clintons bij hun uitstapjes.

Geld en politieke intriges … de gratie van Marc Rich.
De journalisten … Frank Rijkaard voor een commentaar.

omringende Ook in ons … landen is er een groei van het rechts-extremisme.
omschrijven Ze … de stelende boekhouder als een sul.
omslachtig Veel regelgeving is in de ogen van burgers onnodig … geformuleerd.
omslag Het Paarse kabinet betekende een … in de Nederlandse politiek.

De vormgever maakte een nieuwe … voor het tijdschrift.
omsmeden Het … van ruw ijzer tot staal biedt een imposant schouwspel.
omspannen Het Kamerlidschap van de vader van Korthals zou 14 jaar …
omspringen We moeten zuinig … met ons belastinggeld.
omstanders De in het nauw gedreven agent werd door … ontzet.
omstandig Op het tienjarig jubileumfeestje kritiseerde de Groen Links leider D66 …
omstandigheden Een ongelukkige samenloop van … bepaalde haar lot.
omstreden De … politicus had goede redenen eventjes uit het zicht te blijven.
omtoveren Trajectbegeleiding moest drugsrunners tot keurige burgers …
omvang De affaire Singh Varma kon in volle … losbarsten.
omvangrijke De politie kwam op het spoor van een … zwendelzaak.
omvatten De festivals zullen meer dan 200 evenementen …
omvliegen De laatste uren zullen voor de vakantiegangers …
omwegen Ik zal je zonder … zeggen waar het op staat.
omwenteling Na de … leeft Oost-Europa nog steeds onder de armoedegrens.
omwonenden De … van de Zeedijk klaagden over het hinderlijk gedrag van de junks.
omzeilen Het bedrijf probeert de veiligheidsvoorschriften te …
omzet Met het functionele voedsel willen voedselgiganten hun … opkrikken.
omzetten Laten we onze woorden in daden …
omzichtig De reactie van regeringsleiders op het aftreden van Soeharto was erg …
omzichtigheid De staatsman handelde altijd met grote …
on line De burger moet … kunnen reageren.

Europeanen zijn inmiddels langer … dan dat zij kranten lezen.
on speaking terms Hij bleef met zijn ex-vrouw …
onaangenaam Publicatie van het boek zou voor het koningshuis … zijn.
onaanvaardbaar De werkloosheid onder allochtonen is … hoog.
onachtzaamheid Door … van artsen blijven tbc-patiënten onbehandeld.
onafgebroken Te Veldhuis zat sinds 1982 … in de Kamer.
onafscheidelijk Slobodan en Mira waren na hun ontmoeting op school …
onafwendbaar De val van president Soeharto was …
onbaatzuchtig Mahatma Ghandi was … en cijferde zich weg.
onbarmhartige China houdt streng de hand aan zijn … bevolkingspolitiek.
onbedaarlijk De moeder van een bemanningslid van de gezonken Koersk moest …

huilen.
onbedaarlijke De Concorde produceerde een … herrie.
onbeduidend Nederland is op de wereldkaart maar een … stipje.
onbegonnen Het is … werk de wereld te willen veranderen.
onbehagen Ook in Pakistan groeit het … over de Taliban.
onbehoorlijk De Amerikanen hebben socialisten altijd … behandeld.

Smit vond dat KPMG … werk had geleverd in het declaratieonderzoek.
onbehouwen Volgens John Major was Thatcher een … despoot.
onbekend Ook in de kerken geldt: … maakt onbemind.
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onbekommerd Met een … gezicht spuide hij ongezouten kritiek op de president.
onbelicht Bij de herontdekking van Anne Frank bleven geen details …
onbemiddeld De goed boerende reclamemaker was niet …
onbemind Oud blijft … op de arbeidsmarkt.
onbenul De opsteller van het rapport bleek op taalkundig gebied een … te zijn.
onbenullig Een … akkefietje kostte de minister zijn politieke kop.
onbenut Taxi’s zullen geen enkel juridisch middel … laten om te blijven rijden.
onbeproefd We hebben geen middel … gelaten om een geneesmiddel te vinden.
onberekenbaar Sommige politici zijn zo … als het weer.
onberispelijk De hertog was weer eens … gekleed.
onberoerd De onthullingen in Zuid-Korea laten de kiezer …
onbeschaamd Zij lag … naakt te zonnen op het Spaanse strand.
onbeschoft De houding van de agenten vond ik ronduit …
onbesproken De bisschop van Breda is van … gedrag.
onbestemd Het geeft haar een … gevoel dat ze zich in de belangstelling van de 

directeur mag verheugen.
onbesuisde Waarom liet je je verleiden tot zo’n … actie?
onbetamelijk De club achtte zijn handelwijze … en ontoelaatbaar.
onbetuigd Ook de minister laat zich als het om publiciteit gaat niet …
onbetwiste Hij is de … leider van het dekolonisatieproces.
onbevangen De stem van de jazzzangeres Denise Jannah klonk …
onbevangenheid Kunst is gebaat bij …
onbezoldigd Henk Krol is hoofdredacteur van de Gay Krant en … biechtvader.
onbezonnen Zijn … actie zou leiden tot een heleboel narigheid.
onbezonnenheid De … van de ontwerper van het Sneker virus bezorgde hem een baan.
onbillijk De eis van de rechter tegen de wildplasser vind ik …
onbruik Na een periode van grote populariteit raakte het geneesmiddel in …
onbuigzaam Tijdens de CAO-onderhandelingen stelden de werkgevers zich … op.
onconventioneel De criminoloog Bovenkerk gaat … te werk.
onconventionele Zijn … manier van optreden maakte zijn positie onmogelijk.
(ten) onder Afrika gaat aan zijn eigen parasitaire klasse ten …
onder Rijkaard doet niet … voor Cruijff en Michels.
onderbedeeld De laagste inkomens worden … met de meevallers.
onderbelicht De problematiek rond tienermoeders is lang … gebleven.
onderbemand Kinderafdelingen in kleine ziekenhuizen zijn vaak …
onderbezet Operatiekamers zijn vaak … door onvoldoende coördinatie.
onderbouwd Zijn suggestieve beweringen waren niet met argumenten …
onderbouwen Het wetenschappelijk … van sociale projecten leidt sneller tot succes.
onderbreken Wegens regen … de officials de tenniswedstrijd.
onderbuik In haar memoires toonde Bernal de … van de elite.

De rechts-extremistische leider voedde de gevoelens in de … van de
burgers.

onderdak De geweigerde Pavarotti vond … in een ander hotel.
De minderjarige asielzoeker had … in het opvangcentrum.

onderdanen De … van Haile Selassie zagen hem als de belichaming van God.
onderdanige Jonge Britse Aziaten weigeren dezelfde … rol als hun ouders te 

vervullen.
onderdoen Hij wilde niet voor zijn vrienden …
onderdoor Het eenoudergezin ging er door huurschulden …
onderdrukken Peper kon bij de Raad van Tucht zijn opwinding nauwelijks …
onderduiken De agenten moesten … omdat ze door hooligans bedreigd werden.
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ondergaan De Hennies hoeven in Turkije geen straf meer te …
Afrikaanse verpleegkundigen hoeven in Nederland geen aidstest te …

ondergang Grotere schepen betekenden de … van de NDSM.
De … van de kernonderzeeër is symptomatisch voor Rusland.

ondergeschikt EU-lidstaten willen het gemeenschappelijk belang … maken aan het 
eigenbelang.

ondergeschoven Communicatie is nog altijd het … kind in de medische opleiding.
ondergraven De openbaarmaking van de videoband zou zijn positie verder …
ondergronds De escortdames gaan … werken.

De verboden militante partij in België zal … gaan opereren.
onderhavige In het … geval gedroeg hij zich als een gentleman.
onderhevig Het beeld van de krant is aan verandering …
onderhoud Kofi Anan ontkent een telefonisch … te hebben gehad met president

Wahid.
Door slecht … dreigde er een waardedaling van de appartementen.

onderhouden De koningin heeft in verband met de Oostenrijkse kwestie de premier …
over zijn beleid.
In Amerika werkende illegalen kunnen hun gezinnen in Mexico goed …
EU-landen … bilaterale relaties met Afrikaanse landen.

onderhuidse Op school komen … raciale spanningen tot uitbarsting.
onderkant De … van de samenleving verliest het vertrouwen in de linkse partijen.
onderkennen We dienen de grotere gezondheidsrisico’s bij werklozen te …
onderkoeling Door … kwamen de sportvissers van het omgeslagen bootje om het

leven.
onderkomen De Clintons hebben hun … in Chappaqua.
onderkomens De politie van Zimbabwe vernielde de illegale … van veteranen.
onderleggen De minister kon haar voorstel niet medisch …
onderling Autochtonen zijn … meestal solidair.
ondermaats De beveiliging van ambassades is veelal …
ondermijnen Kwakzalvers … het vertrouwen in de medische stand.
ondermijning De voorzitter is beducht voor … van de daadkracht van het OM.
ondernemen Kok wil een nieuwe poging … om Israël over de streep te trekken.
onderonsje De bedrijfsliquidatie ontaardde in een … van grote beleggers
onderpresteerders Het is ongewenst dat allochtone leerlingen tot de … blijven behoren.
onderricht Onderwijzers zien het als hun hoofdtaak … te geven in Nederlands.
onderscheiden Het kunstoor was niet van echt te …

In niets zou hij zich bijzonder …
ondershands De Surinaamse overheid had zijn goudvoorraad … verkocht.
onderscheppen De Noord-Ierse politie kon 250 ton springstof …
onderschrift Het … zet de toon voor het uitvoerige artikel.
onderschrijven De partijbeginselen kan ik naadloos …
ondersneeuwen Je moet je niet zo laten … door die schreeuwlelijk.
onderspit De democratische krachten zouden alsnog het … delven.
ondersteboven Hij was niet … van haar schoolprestaties.
ondersteunen Het … en begeleiden van armen is onze gemeenschappelijke taak.
onderstrepen De kardinalen … nogmaals de dogma’s van de moederkerk.
onderstromen Op de religieuze markten zijn verschillende …
ondertoon Na zijn beëdiging ontving het raadslid faxen met een racistische …
onderuit Ajax ging roemloos … in de Arena.

Suriname zit aan het contract met Ballast Nedam vast maar wil er liever …
onderuitgezakt De stijlvol geklede man zat … in een tuinstoel.
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onderuithalen De pubers wilden de gehate leraar …
ondervinden Allochtonen … veel hinder van hun taalachterstand.
ondervragen Het … van politieke vluchtelingen moet zeer zorgvuldig gebeuren.
onderwerp De schuldsanering is een … van bespreking.
onderwerpen Justitie wil de verdachten … aan een verhoor.
ondeugdelijk Het bewijsmateriaal tegen de verdachte bleek …
onding Een op een boek gebaseerde film kan een … zijn.
ondoenlijk Uitroeiing van de minilintworm is …
ondoordacht De privatiseringsplannen van de overheid blijken …
ondoorgrondelijk De Joegoslavische president was kil en …
ondoorzichtig Verkiezingsprocedures zijn vaak …
ondubbelzinnig De kiezers wijzen zijn beleid … af.
oneerbaar Hij deed het meisje een … voorstel.
ongeveer In de stad moet je zo … miljonair zijn om de huishuur te betalen.
oneigenlijk Velen maken een … gebruik van bepaalde sociale voorzieningen.
one-issue De Partij voor de Dieren wil geen … partij genoemd worden.
oneliners Politicus Westbroek wilde met … duidelijk maken dat er iets mis was.
onemanshow De verkiezingen in communistisch China waren een …
onenigheid Twee mannen kregen … met elkaar over een verkeerssituatie.
onethisch … journalistiek gedrag is een typisch Amerikaans begrip.
onfatsoen … en domheid kenmerken hooligans.
onfeilbaar De paus zegt dat hij … is.
onfeilbaarheid Artsen kunnen geen … garanderen.
onfris Voor- en tegenstanders voerden een … debat over de doodstraf.
ongans Amerikanen met schulden consumeerden … in de jaren negentig.
ongeacht Mensen behoren in gelijke gevallen gelijk te worden behandeld, 

… hun ras.
ongebreideld … kapitalisme eist vooral slachtoffers in de lagere sociale klasse.
ongebreidelde In Pakistan is er een … stroom Afghaanse vluchtelingen.
ongedaan President Arafat wilde de maatregelen … maken.
ongedeerd De uit de rijdende auto gegooide hond bleef gelukkig …
ongeëvenaarde Het cd-geluid had … modulaties van fluweelzacht naar extatisch 

geschetter.
ongefundeerd Onbeperkt vertrouwen in het gelijk van de stembus is …
ongegeneerd … staarde hij naar het zonnende meisje.
ongegrond Uw beschuldiging is volstrekt … en absoluut nergens op gebaseerd.
ongehoord De Westerse bemoeizucht met de interne zaken van Afrika is …
ongekend Met … machtsvertoon van de ME werden de bezetters verjaagd.
ongelegen Het uitstel van de reis van Van Aartsen kwam voor Peking …
ongelijkwaardig De fusie van de bedrijven was …
ongeloof Molukkers reageren met … op het bericht van de BVD.
ongeloofwaardig Zijn verweer dat hij hennepplantjes kweekte voor de sier was …
ongeluk Duitse ambtenaren reizen zich een …

De generaals schrokken zich een … van de dictator.
Nederland sport zich een …

ongelukkig De premier drukte zich bijzonder … uit.
ongemak Het … dat in die fractie leefde over de vreemdelingenwet was te 

verwachten.
ongemakkelijk Zwartrijders voelen zich waarschijnlijk … in de tram.
ongemeen De premier haalde … hard uit naar zijn partijgenoot.
ongemoeid Het Chinese leger liet de betoging in Hong Kong ditmaal …
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ongenaakbare Die wielrenner die zijn comeback maakte was niet de … afmaker van
weleer.

ongenade De liberale campagneleider is in … gevallen.
ongenode Een … gast gaf president George Bush een hand.
ongenoegen Buurtbewoners uitten hun … over de drugsoverlast

Tot … van de fractieleider bemoeide de ex-premier zich met het beleid.
ongenuanceerd Het schoolhoofd sprak zich … uit over andere religies.
ongeoorloofd De Zaanse verhoormethode is nog steeds …
ongepast Het is … dat in onze welvaartmaatschappij gezonde jongeren bedelen.
ongepastheid In China vindt men het driemaal kussen het summum van …
ongerede De slecht functionerende manager bracht het bedrijf in het …
ongeregelde De Tutsi’s werden door … bendes Hutu’s bijna uitgemoord.
ongeregeldheden De … van de Antilliaanse jongeren in Dordrecht trokken veel 

belangstelling.
ongeremd Hij gaf … uiting aan zijn ongenoegen.
ongerept De stranden van Bonaire bleven lange tijd …
ongerief Menigeen neemt er geen genoegen mee om met … geconfronteerd te

worden.
ongeschonden Op de vierde speeldag bleven die twee teams nog …
ongestoord GVB-medewerkers konden langer dan tien jaar … frauderen.
ongestructureerd Het radioprogramma van Martin verliep …
ongetwijfeld Hij wilde … de hooggespannen verwachtingen terugschroeven.
ongewis De toekomst van de asielzoeker lijkt …
ongewisse De asielzoeker verkeerde lange tijd in het … omtrent zijn status.
ongezond Het gebruik van drugs is …

De Orde van Advocaten vindt het … dat de prijs van een advocaat blijft
stijgen.

ongezouten De minister was gepikeerd over de … kritiek.
onguur Daan was een … type in de kunstwereld.
onhandige Premier Kok was de VVD’er afgevallen over … uitspraken.
onhebbelijk De nazi’s gedroegen zich … tegen de joden.
onheil Beide partijen in Noord-Ierland riepen het … over zich af.
onheilspellend Mij bekroop een … voorgevoel.
onheilstijding De patiënte reageerde vrij rustig op de …
onherbergzaam De Nederlandse gezondheidszorg is … voor buitenlandse artsen.
onherroepelijk Het uitroepen van de onafhankelijkheid van de koloniën was …
onherstelbaar De schade die de rechtszaak zijn reputatie had berokkend, bleek …
onheus De ex-minister voelde zich door de tv-reporter … bejegend.
onheuse Hij werd op … wijze door de sociale recherche onder druk gezet.
onhoffelijke De P.G. gaf hoofdofficier Vrakking op … wijze de boodschap te 

vertrekken.
onhoudbaar De positie van de minister was … geworden.
onkreukbaar Een … en onbesproken politicus is een witte raaf.
onkreukbaarheid Mandela is het symbool van … en integriteit.
onkundig De patholoog hield het ziekenhuis … over zijn incompetentie bij de 

vorige baas.
onkwetsbaar Al Capone en zijn medegangsters achtten zich …
onlangs De vader van die schrijver is … overleden.
onlosmakelijk Die twee zaken zijn … met elkaar verbonden.
onlusten In Arkansas braken in 1957 raciale … uit.
onlustgevoelens Al lange tijd leefden er smeulende … bij de stakers.
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onmacht Geweld is vaak een teken van …
onmin De prins van Brunei leefde in … met zijn frivole broer.
onmisbaar Het advies van de wijkraad bleek … voor de beleidsmakers.
onmiskenbaar De rechter zag de bui van vrijspraak van de moordenaar … hangen.
onmogelijk De theaterdirecteur maakte zich … door zijn arrogantie.
onnavolgbaar Met een … hakje scoorde de vedette.
onnozelheid Door de … van de Officier van Justitie werd de moordenaar vrijgelaten.
onomkeerbaar Veroudering is nog steeds een … proces.
onomstotelijk Voor een veroordeling moet de schuld … vaststaan.
onomstreden Door zijn bezoek aan Noord-Korea is de minister niet …
onomwonden De voorzitter gaf … te kennen met het voorstel akkoord te gaan.
onontbeerlijk Goede voeding is … voor optimale schoolprestaties.
onontkoombaar Zijn drugsgebruik leidde … tot zijn ondergang.
onontkoombare Geweld is soms een … keuze van de Palestijnen.
onopgemerkt Het in gebruik nemen van het Marokkaans buurthuis bleef niet …
onorthodox Hij nam een … besluit om de impasse te doorbreken.
onoverbrugbare We moeten er voor waken dat allochtonen een … achterstand oplopen.
onpasselijk Zij werden … van de censuur.
onrecht Met de amnestie voor fascisten wordt het joodse volk … aangedaan.
onrechtmatig Het wegens huurschuld uit huis plaatsen van kinderen is …
onregelmatigheden Bij controle van de gemeentelijke jaarrekening zijn … ontdekt.
onrein Moslims geloven dat varkensvlees … is.
onrendabele Martinair stopte met de … lijnen.
onrustbarend De werkloosheid onder allochtonen is … hoog.
onruststoker/-zaaier De zwarte dominee wordt al decennia lang als een … beschouwd.
ons De vluchteling kon in de wachtkamer blijven zitten tot hij een … woog.

… kent …
onschatbaar Volgens de tovenaar is magie een … middel om de fantasie te verruimen.
onschendbaarheid Hopelijk komt aan de … voor politieke misdadigers ooit een einde.
onschuld Hij speelde de vermoorde …
onsje Adoreren van het koningshuis mag wel een … minder zijn.
onsmakelijke Het was een … vertoning van de witte huizenbezitters tegen de 

Bijlmerbewoners.
onstuimig De geliefden beleefden een … weekend.
onstuitbaar De ontwikkeling van Nederland tot multiculturele samenleving is …
ontaarden De aanvankelijk vredige discussie zou … in een heuse veldslag.
ontberen De Surinaamse atlete moest overheidssteun …
ontberingen Eenoudergezinnen met een bijstandsuitkering moeten veel … doorstaan.
ontbieden Het … van een ambassadeur wijst op politieke spanningen.
ontbinden De Koningin heeft het recht de Kamers te …

Wij … het product in factoren.
ontbloot De zanger was niet … van talent.
ontboezeming Na zijn … moest hij de meisjes met een vliegenmepper van zich afslaan.
ontbranden Spoedig zou de strijd …
ontbreken Het zal u aan niets …
ontcijferen Onderzoekers zullen het menselijk DNA …
ontdaan De kanselier toonde zich … over de misdragingen van de hooligans.
ontdoen De Maleisische premier wil zich … van zijn rivaal.

Op de tonen van Abba … de Russische dames zich van hun kleren.
ontdooien De relatie tussen beide landen begint te …

Wetenschappers zullen de IJsman, de oudste mummie ter wereld, …
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ontduiken Veel ziekenhuizen … de Arbeidstijdenwet.
Minister Zalm noemt zijn oproep tot … van de OZB een uitglijder.

ontegenzeglijk Het team speelde eleganter en was … gezegend met talent.
onteigenen De regering van Zimbabwe wilde alleen de boerderijen van blanken …
ontembaar Zijn moed was …
onterecht De veroordeling van de activist was …
ontevredenheid De … onder uitgeprocedeerde asielzoekers is heel groot.
ontfermen De agenten … zich over de gewonde.
ontferming Met de jarenlange … van Nederland is Suriname niets opgeschoten.
ontfutselen Het subliem … van de bal bracht de toeschouwers in extase.
ontgelden De gealarmeerde opa moest het met klappen van de kinderen …

Turken en Marokkanen moeten het … op Internet.
ontginnen Postorderbedrijven gaan de Russische markt …
ontglippen De Amerikaanse markt dreigde hem te …
ontgoocheld Diep … trok hij zich terug uit de politieke arena.
ontgoocheling Onder de PSV’ers heerste er … na het gelijkspel met Ajax.
ontgroeien De jongeren … de confessionele partijen.
onthaal Tel Aviv bereidde Hussein een vorstelijk …

Zijn plannen vonden slechts een lauw …
onthaasten Door de mensen te … wil men ze productiever maken.
onthalen Laten we de ambassadeur met een daverend applaus …
onthand De NOS wilde bij de vuurwerkramp niet … handelen.
onthecht Stewardessen leiden een … leven.
ontheemd Veel allochtonen voelen zich … en vervreemd van hun omgeving.
ontheffen De verdachte legeradviseur voor vuurwerk zal men uit zijn functie …
ontheffing Voor enkele trajecten had de chloortrein een … gekregen.
onthouden We willen ons van elk commentaar …
onthullen De krant zou … dat prins Alexander een allochtone vriendin heeft.

Het … van een monument is meestal een feestelijke aangelegenheid.
onthullend De diskettes bevatten … materiaal over de corruptie van ambtenaren.
onthulling Die … kan de nekslag betekenen voor de politicus.
onthutsend … veel migranten in Nederland staan langs de kant.
onthutst In Friesland reageerde men … op de vervolging van de arts.
ontiegelijk De leerlingen hadden … veel moeite met het Nederlands.
ontij Bij nacht en … werden ambulances in Drachten door een etherpiraat 

opgepiept.
ontkerkelijkte Baldewsingh beschouwde zichzelf als een … hindoe.
ontketenen Kolonisten vermaakten zich met het … en opjagen van slaven.

De kernproef van Pakistan zal een nieuwe wapenwedloop …
ontknoping De machtsstrijd in Paraguay kreeg een bizarre …
ontkomen De brandbommengooiers … niet aan arrestatie.
ontkrachten Hiermee kunnen we de aanklacht definitief …
ontkurken Inburgeringscursisten … de champagnes na het behalen van hun 

diploma’s.
ontlenen Tuchtcolleges … hun bestaansrecht aan ‘lekenrechters’.
ontlokken Zijn woorden … protesten aan de autochtone bevolking.
ontlopen Veel te lang konden de oorlogsmisdadigers hun straf …
ontluiken Aan het toneel zie je allochtoon talent nog nauwelijks …
ontluikend Dit … talent moeten we met alle mogelijke middelen stimuleren.
ontluisterend De expositie biedt een … beeld van de mensheid.
ontmannen Woedende Zuid-Afrikanen … de wrede verkrachters van baby ’s.
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ontmantelen De politie zou de valsemunterbende …
ontmanteling Nederland financiert mede de … van Russische kernwapens.
ontmaskeren Niet veel later zou zij een bedrieger …
ontmoedigen De regering wil met de nieuwe tabakswet het roken verder …
ontmoedigingsbeleid De Koppelingswet is onderdeel van het … van het kabinet.
ontnemen Men wil Ted Turner de controle over de nieuwsprogrammering van CNN …
ontnuchtering Ter … werd de dakloze in bewaring gesteld.
ontoelaatbaar Psychologen trachten … gedrag te ontmoedigen.
ontoereikend De schuldhulpverlening aan bijstandsmoeders is …
ontoerekeningsvatbaar Vertrouwelingen van Jeltsin bevestigen dat de leider … was.
ontploffen De agenten … van woede nadat zij voor racisten worden uitgemaakt.
ontplooien Je kunt je in je werk pas goed … als de thuissituatie optimaal is.
ontpoppen Zij zouden zich … als gewiekste politici.
ontraden De minister had de premier … de fuivende Dutchbatters te bezoeken.
ontrafelen Deze ontdekking zou een middeleeuwse mythe …
ontredderde De … Agassi was zijn flair helemaal kwijt.

De verkiezingschaos en corruptieschandalen brachten de prille 
democratie in een … toestand.

ontreddering Technologische ontwikkeling en sociale … lijken hand in hand te gaan.
ontregelen Stakingen kunnen de energiesector …
ontroerd De familie was diep … door alle blijken van medeleven.
ontroering De teksten van Lennaert Nijgh komen voort uit …
(zich) ontrollen Het scenario zou zich niet naar wens …
ontruimen De politieagenten … het gebouw.
ontsieren Geruchten omtrent fraude … de verkiezingen.
ontslagen Een biograaf is niet van de plicht tot integraal citeren …
ontsluieren Uiteindelijk moest een buitenstaander het raadsel …
ontsluiten De gefuseerde bedrijven kunnen de markt in Europa …
ontsnappen Het is een raadsel hoe de Servische oorlogsmisdadigers konden …

De biljartspelers … aan een vernedering.
(zich) ontspinnen Uit toevallige ontmoetingen … zich soms hechte vriendschappen.
ontsporen Door de slechte economische positie van de ouders … de kinderen.
ontspringen Gelukkig kon de Engelse verpleegster de dans …
ontsteken De inspecteurs … in woede wanneer zij zelf in het pijpje moeten blazen.
ontstellend De paspoortaffaire was het gevolg van een … staaltje onvermogen.
ontsteltenis Wij namen met … kennis van zijn dood.
ontstemd De Russen zijn … over de werkwijze van de Duitse justitie.
ontstijgen Zijn motieven voor de wandaad … ieders voorstellingsvermogen.
onttakelen Men wilde de geschiedenis van Nederlands-Indië … totdat er niets van

overbleef.
onttakeling De oorlog was onderdeel van de … van de federale republiek 

Joegoslavië.
onttrekken Een doek moest de opgraving van Emmett Till aan de ogen van het 

publiek …
Tijdens vakantie … migranten vaak hun kinderen aan het onderwijs.

onttronen Barak zou de Israëlische premier Netanyahu …
ontuchtig De kerk laakt het … gedrag van de pastor.
ontvallen De woordvoerder liet zich … dat ook hij de zaak niet geheel begreep.
ontvlambare Voor torpedo’s gebruikt men soms licht …, vloeibare brandstof.

De achterban had moeite met de licht … partijleider.
ontvlechting Beleggers en speculanten ontdekten de trend van … van de banken.
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ontvluchten De Afghanen wilden met het gekaapte vliegtuig hun land …
ontvolken Het Spaanse platteland zal steeds verder …
ontvoogding … van gekoloniseerde naties is een nobel en vooruitstrevend project.
ontvouwen De ondernemingen … grote plannen om personeel te werven.
ontvreemden Op klaarlichte dag … de dieven wapens uit het politiebureau.
ontwaken Na de verkiezingen … de Italianen in een gespleten natie.
ontwaren Het begin van de vrede in Israël is nog nauwelijks te …
ontwarren Het … van het economische web rond Soeharto is een hele klus.
ontwerpen De liberalen willen een bikkelharde bezuinigingsstrategie …

Studenten van de Universiteit van Twente … een heuse raket.
ontwijken Voor spaarders in de EU wordt het lastiger de fiscus te …

De automobilist trachtte het op hol geslagen paard te …
ontworstelen Veel langdurig werklozen kunnen zich niet aan de alledaagse sleur …
ontwrichten De vuurwerkramp kon de wijk totaal …
ontzag De jongen had geen … voor normen en waarden.
ontzeggen De dictator zou de gevangene het recht op een eerlijk proces …
ontzenuwen Met die verklaring probeerde Justitie de leugens te …
ontzetten Hotelgasten in nood probeerden een hekwerk te …

Met veel machtsvertoon trachtte de politie de deurwaarder te …
ontzetting Een golf van … volgde op de arrestatie van de onschuldige.
ontzielde Op 9 oktober 1967 werd het … lichaam van Che aan de pers getoond.
ontzien De minister van Verkeer en Waterstaat wil chartervluchten …
onuitputtelijk Voor een leergierige zijn de mogelijkheden in Europa …
onuitstaanbaar De rechts-extremist was een … stuk chagrijn.
onuitvoerbaar De IOC-visie is …
onverbiddelijk … trad de politie op tegen relschoppers.
onverbloemd … bracht de charismatische sjeik zijn mening onder woorden.
onverbrekelijk Elvis is … verbonden met de Kolonel, zijn louche manager.
onverdeeld De partij was niet … enthousiast over de uitspraken van haar leider.
onverdraaglijk De aanpak van de kwestie Gümüs was … voor progressief Nederland.
onverdroten Hij ging … door met zijn studie.
onverenigbaar Hij mag zich niet inlaten met activiteiten die … zijn met zijn status.
onverhoedse De … acties van het VVD-Kamerlid zijn beledigend voor moslims.
onverholen Met … minachting ondergingen de oorlogsmisdadigers hun verhoor.
onverhoopt Als de winsten van toko’s … uitblijven, zullen ze failliet gaan.
onverhuld De president had een … dictatoriaal programma.
onverkort Het cultuurbeleid zal … worden voortgezet.
onverkwikkelijk De gang van zaken rond Oltmans was …
onverlaten De samenleving laat zich door … terroriseren.
onverlet De regering van Mugabe is corrupt, maar dat laat … dat landhervorming

nodig is.
onvermijdelijk Bijna … liep de demonstratie uit op een rel.
onverminderd Gekte en chaos in die partij duren … voort.
onvermoeibaar … bleef hij werken aan zijn project.
onvermurwbaar Het schoolhoofd was … en stuurde de spijbelaar naar huis.
onverrichter zake De VN-inspecteurs verlieten Irak …
onversaagd De minister zette het Nederlandse offensief … voort.
onverschillig De ramp in Burundi lijkt de wereld … te laten.
onverschilligheid Met gespeelde … haalde hij zijn schouders op.
onversneden Marijnissen van de Socialistische Partij hield vast aan een … links geluid.
onverteerbaar Zijn spijbelgedrag was … voor het schoolhoofd.
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onvertogen In de geciteerde profetieën kwam geen … woord voor over rotte 
machthebbers.

onvervaard Stoer en … reist de globalist de wereld rond.
onvervalste In 2007 kreeg de senaat er een … grote politicus bij.
onvervulbaar Duizenden vacatures in de zorgsector blijven …
onverwijld Vorige eeuw moest er … bezuinigd worden om de financiën op orde te

brengen.
onverwoestbaar Amerikanen zijn van mening dat hun wereldsuperioriteit … is.
onverzadigbare Het westen heeft een … behoefte aan aardolie.
onverzettelijk De milieuactiegroep Groen Front is klein maar …
onvoldoende Er is … controle op besteding van subsidies.
onvoorstelbaar Een dergelijke wreedheid vind ik …
onvrede De VS uitten hun … over de toenadering van Turkije tot Iran.
onwaardig Dergelijk gedrag is een beschaafd mens …
onwaarheden De advocaat sprak niet willens en wetens …
onwaarschijnlijk Het is … dat alle illegalen een verblijfsvergunning krijgen.
onwankelbaar Leraren hebben geen … vertrouwen in de capaciteiten van allochtonen.
onweerstaanbaar Hij werd … aangetrokken door haar onschuldige glimlach.
onwelgevallige Voor enkele ons … symbolen bestaat er een verbod.
onwennig Amerika reageert … op de EU-kritiek op de doodstraf.
onwerkbaar Het advies van de commissie Bakker was …
onwetend Toeristen in Turkije waren … van een legionellabesmetting in hun hotel.
onwezenlijk De sfeer op het plein was … na de ontploffing.
onwil Er overheerst politieke … om meer huisartsen op te leiden.
onwillig Eerst wat … maar gaandeweg hartelijker spraken ze met elkaar.
onwrikbaar Het regeringsstandpunt inzake asielzoekers is …
onzekerheid De … rond zijn status bezorgde hem hartklachten.
onzin Adviseurs van jargon kunnen er heel wat … uitkramen.
onzinnige Zuigelingen worden nog om … redenen met de fles grootgebracht.
onzorgvuldig Zijn handelwijze was medisch bezien …
oog ‘ … om …, tand om tand’ past niet in een beschaafde samenleving.

Zijn meest in het … springende eigenschap was geduld.
Gratis vliegreizen zijn de milieubeweging een doorn in het …
Dat gegeven hebben we nooit uit het … verloren.
Rome’s capriolen worden scherp in het … gehouden.
Corrupte politici hebben slechts … voor het vullen van hun zakken.
Voor het consulaat stond een rij emigranten tot zover het … reikte.
Visé was ontruimd met het … op de berging van de ontspoorde 
treinwagons.
Frankrijk leek enig … te hebben gekregen voor de gunstige effecten van
decentralisatie.
Onder het … van de camera stak Soebandrio de loftrompet over 
president Soeharto.

oogappel De spits was de … van het publiek.
oogje De arbeidsinspectie had een … dichtgeknepen.

De vader kneep wel eens een … toe waar het zijn dochter betrof.
oogkleppen Ook onder medisch specialisten vind je mensen met … op.
oogluikend De wapenzendingen naar Bosnië werden … toegestaan.
oogmerk Winst maken is niet het enige … van dit bedrijf.
oogopslag In één … nam hij de situatie op.
oogpunt Vanuit louter financieel … is het besluit van de regering zeer terecht.
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oogst Een kaal gebrand landschap is de schamele … van het offensief.
oogsten Zijn woorden … veel kritiek in de raad.
oogstrelend Het spel van de zwarte Amerikaanse basketballer was …
oogverblindende Het Friese topmodel sloot een contract met L’Oreal om haar … 

schoonheid.
oogwenk Het debuut van Santos was in een … voorbij.
oom (agent) Grotestadskinderen luisteren niet meer naar … agent.
oor De Britse politie legt haar … te luisteren op het internet.

Op 11 september zaten de zwervers met hun … gekluisterd aan de radio.
De ministers vonden een willig … bij hun premier.
De oplichter naaide de naïeve huisvrouw een … aan.

oor (tot oor) De advocaat grijnst van … tot oor na de vrijspraak.
oordeel Ieder … moet vrij zijn van vooroordelen.
oorlog De Amsterdamse politie verklaarde de fietsers de …
oorlogspad De Russische maffia is op het …
oormerken De gemeente zal 50.000 euro … als inzet voor de jeugd.
oorverdovende Er heerst een … stilte over slavernij in de Nederlandse geschiedenis.
oorvijg De hele klas jubelde toen de leraar de relschopper een … verkocht.
ootje De journalist die zichzelf niet serieus neemt, neemt zijn publiek in het …
op Bill Gates is … en top een succesvol zakenman.

De mannen hadden weinig met elkaar …
opbeurend De patiënte kreeg een … briefje van haar vriendin.
opbiechten De Italiaanse oppositieleider wilde zijn ziekte …
opblazen De media zouden de zaak enorm …

Het OM wil de zaak tegen de corrupte rechercheur …
opbloeien Voetbalclub Sparta kan onder Van Hanegem weer …
opbod Handgemaakte Staphorster klederdracht werd bij … verkocht.
opboksen Allochtonen moeten lang … tegen heersende vooroordelen.
opbreken Het partijschandaal zou ook Chirac kunnen …
opbrengen De overheid kan de stijgende kosten van de vergrijzing straks niet …
opbrengst Met de … van de verkoop van roti’s kun je je gezin niet onderhouden.
opdagen Bij de begrafenis van Alain van der Biest kwam niemand van de 

partijtop …
Ondanks het betaalde voorschot kwam de loodgieter niet …

opdissen Een fantast wilde een verhaal over radioactiviteit aan Pepsi-Cola …
opdoeken Men wil de verzorgingsstaat het liefst helemaal …
opdoemen De minister van financiën zag het spookbeeld van tegenvallers al …
opdoffer De strijd tegen de armoede heeft weer een … gekregen.
opdraaien De belastingbetaler moet … voor de ambtelijke geldsmijterij.
opdracht De asielzoeker kreeg de … niet met de pers te praten.
opdraven In de Rode Hoed kwamen zes zwarte schrijvers … om over ‘Woede’ te

praten.
opdreunen De kinderen konden voor de meester het rijtje bomen zo …
opdringen Naoorlogse Vietnamezen accepteerden het … van het communisme niet.
opdrogen De subsidiestroom naar de Rutgershuizen zal …

Haar tranenvloed zou weldra …
opduiken De Russische journalist Babitski kan ieder moment weer …
opeenstapeling De treinramp werd veroorzaakt door een … van menselijke fouten.
open Hij liet zijn administratie … en bloot zien.

De beginnende politicus streed nog met … vizier.
openbaar (maken) De Amerikaanse drugsbestrijder maakte zijn rapport …
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openbreken De bonden willen de CAO … indien de werksituatie niet verbetert.
openhartig In een … handboek gaven de Russen raketgeheimen prijs.
openheid Met innemende … gaf hij zijn mening te kennen.
opening De ex-minister moest nu wel … van zaken geven.

In 1997 was de beursfraude de … van de dagbladen.
openlijk Politici moeten antisemitisme en racisme … afwijzen.
openrijten Het proces tegen de kindermoordenaar zou de oude wonden weer …
openstaande Bij een verkeerscontrole betaalden mensen hun … boetes.
opereren Ook politici die op gemeentelijk niveau … hebben een gedragscode.
operette Het Argentijnse omkoopschandaal was het resultaat van een politieke …
opfleuren Nissan zal de nieuwe wagen aardig …
opfokken Marokkaanse gastarbeiders exploderen als je ze gaat …
opgaaf Het digitaliseren van het Nederlandse slavernij-verleden is een hele …
opgaan De zieke zag zijn hoop op herstel in rook …
opgekropte Hebron werd beheerst door … woede.
opgeld Vroeger had een druk kind emotionele problemen, momenteel doet

ADHD …
opgelucht Florida haalde … adem na de arrestatie van de seriemoordenaar.
opgeschoten Een stel … jongeren maakte de buurt onveilig.
opgeschreven Zonder het bestaan van de pacemaker was hij ten dode …
opgetogen Democraten zijn … over de nieuwe Marokkaanse koning.
opgeven Reddingswerkers wilden de beklemde slachtoffers …
opgewassen Justitie lijkt niet … tegen de activiteiten van de maffia.
opgewekte De ‘vier van Belgrado’ maakten een … indruk.
ophanden Er zijn maatregelen tegen de legionella-besmetting …
ophangen Je kunt die woorden niet aan mij …
ophebben Noord-Korea zal weinig … met buitenlanders.
ophef De … rond hoofddoekjes in Frankrijk zorgde voor politieke spanningen.
opheffen De VS wil het embargo tegen Cuba niet …
ophefmakend De politici voerden een … debat.
opheldering De VVD eist … over het verwijt van de coalitiegenoot.
ophemelen Hoe hoger je fans je …, hoe dieper ze je laten vallen.
ophitsen Demagogen maken zich schuldig aan het … van de massa.
ophoesten Dat extra geld voor Defensie moeten we met ons allen …
ophokken Ondanks de dreiging van een virusepidemie wilden de kippenhouders

hun kippen niet …
ophokplicht Uit angst voor vogelgriep is de … weer ingevoerd.
ophouden Arme landen willen niet altijd hun hand …

Een groep criminelen in Amsterdam weet van geen …
Ongediplomeerde werklozen zullen zelf hun broek moeten …
Juridische procedures kunnen de uitbetaling van joodse tegoeden …

(publieke) opinie De publieke … wordt door de media gestuurd.
opjagen Op de Molukken werd het … van christenen niet bestraft.
opjutten De KKK-leider maakt zich schuldig aan het … van zijn volgelingen.
opkalefateren De coach kon zijn ploeg niet bijtijds …
opkijken Zij doet aan Thaiboksen, een hobby waar haar medestudenten van …
opkikker Met de Olympische Spelen krijgt China’s nationale trots een 

geweldige …
opkloppen De generaal wilde de zaak niet teveel …
opknapbeurt Een … van het politieke bestel is meer dan ooit nodig.

De wijk krijgt een … na de ontruimingen van de gekraakte woningen.
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opknappen De burgemeester liet de gemeentesecretaris zijn vuile werk …
Het … van schepen kan op de helling en in het dok plaatsvinden.

opknopen De Israëlische premier Sharon wilde Jasser Arafat …
opkomen In paniek doe je dingen die in je …

Je moet …voor je recht.
opkomst De witte bakker is op zijn retour, maar de Turkse bakkers zijn in …
opkrabbelen De beurs zou na een zwakke start weer …
opkrassen Het liefst wil Justitie dat alle illegalen stilletjes …
opkrikken Het … van het Duitse imago bij de jeugd wil maar niet vlotten.
oplaaien De vijandelijkheden zouden spoedig weer …
oplaaiende Het zo tolerante Catalonië wordt geteisterd door … rassenhaat.
oplage Het Boekenweekgeschenk van Rushdie had een … van 700.000.
oplappen Het ‘mash’-team zal in Afghanistan gewonde soldaten …
oplawaai De spits raakte geblesseerd na een … van zijn tegenspeler.
opleggen In 1973 kon men van hogerhand vier autoloze zondagen …
oplepelen Aan de journalist kon de arts geen mooie gevallen van 

beroerte-patiënten …
opleuken EU-lidstaten willen soms de cijfers van het CBS …
opleving Na de vliegramp was er een tijdelijke … van sympathie en steun.
oplichten Een bende dakdekkers konden honderden bejaarden …

De BVD wilde van dat onderzoek nog geen tipje van de sluier …
oplossen Het duurt uren voordat de ochtendfiles rond Amsterdam …
opluchting Het was een hele … dat het knobbeltje in de borst goedaardig bleek.
opluisteren Een regeringsdelegatie zal de plechtigheid in de Bijlmer …
opmaat Het vertrek van Cor was een … voor de splitsing van dat bedrijf.
opmaken Zimbabwanen kunnen zich … voor de verkiezingen.
opmars De … van de gemakscultuur is helaas niet meer te stuiten.
opmerkelijk Het is … hoe calculerend ook de rijken kunnen zijn.
opmerkzaam Hij maakte me … op enkele saillante details.
opmonteren De arts kon hem met dit bericht niet …
opofferen Men wilde een baby … om het leven van de Siamese tweelingzus ervan

te redden.
Met opmerkelijk gemak zou hij zijn topambtenaar …

oponthoud Door de vertragingen van de treinen hebben reizigers veel …
oppakken Justitie wil de verdachten …

Na het mislukken van de Europese top wilden Den Haag en Dublin de
draad weer …

oppas In 2007 kunnen ouders hun ouders als betaalde … voor de kleintjes 
inhuren.

oppeppen De officieren wilden het moreel wat … met een stripteaseshow.
oppepper De lage rente in Japan is een … voor de wereldeconomie.
opperen Mag ik het voorstel … ditmaal openheid van zaken te geven?
oppermachtig De golfer Romero was op het Mastertoernooi …
oppikken Het is intelligent wanneer je de goede dingen van anderen kunt …
oppoetsen Dat bedrijf moet het gedeukte imago van de biotechnieksector …
oppoken De aanslagen van 11 september zullen de vreemdelingenhaat …
opponent Tiger Woods drukte zijn … in het defensief.
opporren SBS6 wil de rage … en financieel uitmelken.
opportunist De … viel snel door de mand.
opportuniteit Uit hoofde van zijn functie bepaalt hij zelf de … van zijn uitspraken.
opportuun De gezondheidsdienst vindt het nu niet … om met de media te praten.
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opposanten Er waren veel … van een compromis tussen Arafat en Barak.
oppotten Rijke politiekorpsen mogen hun reserves niet meer …
oprakelen Kok wil de beladen Lockheed-affaire niet weer …
oprapen Vacatures liggen in Nederland voor het …
oprecht De journalist was … in zijn excuses aan het Oranjehuis.
oprekken We kunnen de grenzen van tolerantie niet blijven …
oprisping Het land was in rep en roer na de laatste … van xenofobie.
oproep Een … voor humanitaire hulp heeft in Nederland meestal effect.
oproer Buitenlandse toeristen zaten in Bolivia vast door een … van cocaboeren.
oprollen De politie kon een grote bende …
oprotpremie De … voor vluchtelingen uit Albanië verraste Vluchtelingenwerk.
opruien Le Pen werd gestraft wegens het … van zijn aanhangers.
opruiende De burgemeester krijgt tien maanden voor zijn … rede.
oprukken Het … van gezondheidsvoeding is niet te stuiten.
opschalen Bij een hittegolf wil men het natuurgebied … naar code geel.
opscheppen Voor de VMBO’ers waren de baantjes niet voor het …
opschieten Met dergelijk gedrag zul je niets …

Je moet … : de bus vertrekt over vijf minuten.
opschonen Deskundigen zijn begonnen met het … van de lijst van vermisten.
opschorten We zullen de steun aan landen die de mensenrechten schenden …
opschrift Het … op de prentbriefkaart van de arme jongen luidde: ‘Mag ik een 

boterham?’
opschrikken Het oplaaiend moslimgeweld doet Pakistan …
opschroeven Veel beleggers waren boos over het … van de emissieprijs van aandelen.
opschudding Het moslimhoofddoekje zorgde voor … op school.
opslokken We wisten vooraf niet dat dit project zoveel geld zou …
opslorpen De vergrijzing zal veel belastinggeld …
opsmuk Het Molukse wijkgebouw was vrij van … in de tijd van 

Oranje-versieringen.
opsodemieteren Willen alle fanatici zo snel mogelijk … ?
opsommen Het … van zijn zonderegister alleen vergde een halve dag.
opsomming Het gesprek met het gezin mondde uit in een … van armoede en 

verdriet.
opsouperen Universiteiten in geldnood moeten hun reserves …
opspelden De bisschop van Breda liet zich geduldig een naambadge …
opspelen De oude rivaliteit tussen beide landen zou blijven …
(in) opspraak Door seksschandalen rond geestelijken raakt de kerk in …
(in) opstand Het geweten van de minister kwam in … na het horen van alle klachten.
opstapelen De hoeveelheid bewijsmateriaal blijft zich …
opstapje Het ambassadeurschap in Mexico was voor hem slechts een …
opstappen Het ware beter als deze minister zou …
opsteken ’s Winters kan griep nog wel eens de kop …

De Turkse brandweer wil bij zijn Nederlandse collega’s wat …
opsteker Die overwinning was een reusachtige … voor de democraten.
opstelling De politiechefs kozen een andere … dan het OM.

De spits werd voor straf buiten de vaste … gehouden.
opstoken Je moet je niet zo laten … door die zogenaamde vrienden.
opstrijken Het … van fooien is bij portieren het hoogst.

Israël laat Hoessein de eer … voor de vrijlating van de Hamasleider.
opstuwen Harry O kon de mijnbouw tot grote hoogte …

Het bedrijf wil de winst naar één miljard euro …
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optater Hij gaf zijn verraste discussiepartner een flinke …
optekenen Justitie hoopt het verhaal uit de mond van de verdachte zelf te kunnen …
opteren Veel moeders … voor deeltijdarbeid.
optie Deze … haalt geen meerderheid in de raad.
optiek In mijn … mogen we in dit geval niet generaliseren.
(in) optima forma Die uitspraak is nou echt Peper in …
optimisme Er is een voorzichtig … over de Israëlisch-Palestijnse samenwerking.
optimist Zelfs al vergaat de wereld, hij blijft een …
optimistisch De oppositie gaat gematigd … de komende verkiezingen in.
optisch bedrog Grensrechters vellen soms een verkeerd oordeel door …
optocht Catherine Millet beschreef de … aan vreemde mannen met wie ze seks

heeft gehad.
optrekken Startpagina.nl zal zijn advertentietarieven flink …

Armen van Calcutta wilden huisjes van golfplaat en hout …
Ontspoorde jongeren kunnen zich aan beruchte criminelen …

optrommelen Milošević wilde de politie … om zijn aanhangers te beschermen.
optuigen Ouderen in Nijmegen kregen hulp bij het … van de kerstboom.
optutten Heteromannen mogen zich tegenwoordig ook …
opvallend Bedreigde docenten in Messina gaven … hoge cijfers.
opvangen Vliegtuigspotters konden op Schiphol een glimp … van de Airbus A 380.
opvarenden Van de gezonken Urker visser waren alle … gered.
opvatting Het Kamerlid voelt zich gesterkt in zijn … over legalisering van drugs.
opveren De huizenprijzen kunnen weer …
opvijzelen Kok wilde zijn imago weer wat …
opvlammen Nadat er een kind is doodgebeten zal de discussie over vechthonden

weer …
opvliegers In Amsterdam willen consulentes … bij vrouwen gaan bestrijden.
opvoeren Acteurs wilden het toneelstuk over Aïsja niet …

In je curriculum vitae mag je alle functies …
opwaaien De affaire heeft veel stof doen …
opwaarderen De renovatie van de oude huizen zullen de wijk …
opwaardering Er is een … van het huisartsenvak te bespeuren.
opwachting De burgemeesters maakten hun … bij de premier.
opwarmen Het … vóór de Damloop was nuttig gebleken.
opwarmertje De klimaatconferentie is meer dan een … voor Den Haag.
opwekken De vlinder zal in het universum ontzag …
opwelling Mensen kunnen in een … een misdaad plegen.
opwerpen De bonden wilden blokkades … tegen de oplossingen.

Een jonge generatie in de VS wil zich … als hoeder van de kuisheid.
opwinden De klok in het torentje van dat gebouw moest men iedere dag …

Over de prijsverhogingen zou de bevolking zich vreselijk …
opwindend De rede van Al Gore was allerminst …
opwinding De nieuwe euthanasiewet veroorzaakte in het buitenland veel …
opzadelen Hij zou ons nog met een lelijk probleem …
opzeggen Door de conservatieve houding zullen meer leden hun lidmaatschap …
opzet Het zelfmoordcommando slaagde gelukkig niet in zijn …

Van kwade … was geen sprake, het was een ongelukje.
opzetten De rugzaktoeristen mochten van de boer een tent …
opzicht Het gaat in economisch … hartstikke goed met Amsterdam.
opzichtig De Oosterse vrouw droeg een … gewaad.
opzien Het parlementslid baarde … door haar aanvallen op buitenlanders.
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opzienbarend Zijn visie op moderne kunst is …
opzij De boze leden wilden de voorzitter … zetten.
opzouten De burgers willen dat de slecht presterende bestuurders moeten …
opzwepend De drummer zette een … ritme in.
orde De vuurwerkramp is van een andere … dan de Bijlmervliegramp.

Het geboortehuis van Erasmus is een toeristische attractie van de 
eerste …
Hij wist de financiën van de staat op … te brengen.
In die wijk moet men … op zaken stellen.
Martelingen zijn in Palestina aan de … van de dag.
Voor de goede … zij vermeld dat de laatste bus om elf uur gaat.

ordenen De studenten … de kapsels voor een staatsieportret.
ordentelijk Geef in een debat … je mening.
ordeverstoring De … door werkloze jongeren werd hard aangepakt.
ordinair De voetbalsupporters stonden … te vloeken.
ordinaire Het onderzoek raakte door een … competentiestrijd in de versukkeling.
(ter) ore Het gewapende conflict op Ambon kwam ons pas veel later ter …
oren Bij de Bijlmerrampslachtoffers zat het niet tussen de …

Het geld kwam de Arabische prins de … uit.
De gewaarschuwde jongeren zullen de adviezen goed in hun … knopen.
Sommige eenoudergezinnen zitten tot over hun … in de schulden.
Dat armoede ziekmakend is, klinkt mij niet vreemd in de …
Dat rijken langer leven, klinkt me bekend in de …
Het rapport moet hem als muziek in de … hebben geklonken.
Premier Kok heeft Couzy openlijk de … gewassen.
Hij sloeg zijn politieke opponent met slogans om de …
De reclamespotjes voor alcohol vliegen je om de …
De minister had geen … naar de argumenten van Suriname.
Ik moest me eerst wel even flink achter de … krabben.
Je moet niet teveel je … laten hangen naar de heersende mode.
De advocaat kon zijn … niet geloven.
Hij had wel … naar een loonsverhoging.
Het meisje was tot over haar … verliefd op de verlegen jongen.
De hongerige zwervers vraten de restauranthouder de … van de kop.
Tijdens de burgeroorlog vlogen de kogels hem om de …

oreren De demagogen stonden weer eens lekker ouderwets te …
orgasme Prostituees kunnen faken dat ze een … krijgen.
orgastische In een … uiting van woede sloegen Iraakse boeren drie Amerikanen

dood.
orgie Een … van geweld overspoelde Oost-Timor.
oriëntatie De commerciële … van de VARA lekte uit.
oriënteren De Kamerleden kwamen zich in de Bijlmer … op de problematiek.
origine Mensen van Franse … vinden praten over geld niet gênant.
orkaan De ontluisterende foto veroorzaakte een … van verontwaardiging.
orkestreren Indonesische militairen … de totale anarchie op Oost-Timor.
ornaat De priester in vol … deed mee met de vredesactie.
ornament In gebouwen moet glas zich schikken in de rol van nuttig …
orthodox Er zijn scholen die verlangen dat leerlingen zich … gedragen.
orthodoxe Je moet het land bezetten waar Abraham een plasje heeft gedaan, 

denken … joden.
Ossies De Duitse Wessies zijn de kritiek van de … zat.
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oubollig De premier beschikt over een nogal … gevoel voor humor.
oud Onze ouderen mogen we niet als … vuil behandelen.
oude De salarisverschillen van leraren mogen niet bij het … blijven.
ouderwetse Het … model van een gezin met een hard werkende vader aan het hoofd

is passé.
oudgediende Een … in de Amerikaanse politiek verwacht dat de Democraten zullen

winnen.
oudsher Liechtenstein is van … een parkeerplaats voor zwart geld.
outcast LPF-Kamerlid Winny werd van potentieel fractieleider tot …
outfit De academische … van toga en baret kan nog eeuwen mee.
outillage De grote … van ziekenhuizen gaat ten koste van persoonlijke aandacht.
outsider De partijleider wilde geen … als premier-kandidaat aanwijzen.
outsourcen Nederlandse bedrijven … hun productie in lagelonenlanden uit eigen

belang.
ouwe-jongens-
krentenbrood Tussen de coalitiepartners heerst een sfeer van …
ovatie Nelson Mandela kreeg een staande … van zwart en blank.
over (en uit) Haiders politieke carrière is … en uit.
over (en weer) Omtrent de oorzaak worden … en weer beschuldigingen geuit.
overbelasting Ook bij … zullen deze glasplaten niet bezwijken.
overbelicht De rol van de soldaten in Srebrenica kwam … naar buiten.
overblijfsel Dat scheepswerfje is een … uit vervlogen tijden.
overbluffen Politieagenten laten zich niet meer door hooligans …
overbodige In de jungle is een mes geen … luxe.
overboord De omgekochte politici gooiden hun principes …
overbruggen Kunst kan cultuurverschillen …
overbruggingskrediet De eredivisieclub kreeg een … om de financiële problemen te 

verlichten.
overdaad In het Westen zijn we er wel achter dat … schaadt.
overdenking Bij de … van dominee Oosterhuis moest koningin Beatrix huilen.
overdonderd Oma was helemaal … door de glad pratende colporteur.
overdonderen Opa liet zich niet … en smeet de man bij kop en kont de deur uit.
overdracht Gebouwen worden verwaarloosd na de … van het rijk aan de provincies.
overdrijven De verkoper had ook niet zo moeten …
overdrijving Het levenslot van een verslaafde is zonder … tragisch te noemen.
overeenstemming De werkgevers en de bonden bereikten … over een nieuwe CAO.
overeind De afspraken over ontwikkelingshulp aan arme landen staan recht …
overgang De stap van vrij man naar gevangene betekende een grote …

In 2000 telde Nederland naar schatting een miljoen vrouwen in de …
overgave Met … verzamelde Charles Darwin kevers in Cambridge.
overgewaardeerd Bij de behandeling van jeugdpuisten wordt de rol van voeding …
overgieten Actievoerders … de Vlaams Blok-leider met chocoladevla.
overgrote De … meerderheid van de zwarte Nederlanders komt niet in aanraking

met justitie.
overhalen De subsidiegever zou de trekker … voor de grotere toneelgroepen.
overhand Vijftigplussers hebben de … in die partij.
overhead De uitgever kon met de goede boekenverkoop de … betalen.
overheen De arme man kan zich er maar niet … zetten.
overheersen Je moet je niet door negatieve gevoelens laten …
overheersende De militairen speelden een … rol in Indonesië.
overheersing Sinds 1964 spreekt de NPD van een … van Duitsland door buitenlanders.
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overheidswege Een campagne van … moet de mensen meer laten bewegen.
overhevelen Het … van de politieregio Kennemerland naar Amsterdam roept 

protesten op.
overhoop Alles was … gehaald, maar de kleuter bleef spoorloos.

Het politieke landschap is volledig … gegooid na 11 september.
Sommige politiekorpsen lagen met elkaar …
De Amerikaanse scholier schoot zijn vriendje …

overijld De Britse minister van Noord-Ierland nam … ontslag.
overkill In 2006 hadden Nederlandse zenders een … aan televisie-cabaret.
overklassen De Amerikaanse tennissers Williams … de Nederlanders.
overkoepelende De … identiteit voor de Surinamers is de Surinaamse taal.
overladen Parijs en Den Haag … elkaar met complimenten.
overlast Het noodweer veroorzaakte vooral in Limburg veel …
overlaten Een moeder wilde in de sneeuw haar zoontje aan zijn lot …
overleg De scholen wilden in goed … het lerarentekort aanpakken.
overleven De illegale Chinezen in de vrachtauto zouden de overtocht niet …

Amsterdamse scheepswerven … de malheur niet.
overlevering De … wil dat Beethoven de eerste maten van zijn Vijfde Symfonie aan

het zingen van de geelgors (emberiza citrinella) ontleende.
overlopen De eredivisie zal niet van kwaliteit …
overmaat Gezinsvoogden protesteerden tegen een … aan administratief werk.

Tot … van ramp werd de zwangere vrouw ziek.
overmacht Bokser Lewis had met grote … zijn zwaargewichttitel behouden.

Bij Waterloo stond Napoleon tegen een … van de Engelsen.
De laatkomer beriep zich op … want de brug stond open.

overmand Hij werd door angst … bij het zien van zoveel wapens.
overmatig Sommige ME-ers gebruikten … veel geweld.
overmeesteren Agenten … met moeite een verwarde man.
overnachtingen Het aantal … in de Amsterdamse hotels neemt toe.
overreactie De hulpverleenster liet de … gelaten over zich heen komen.
overreden De pastoor kon de patiënte … naar de lepra-inrichting te gaan.
overrompelt Het NAVO-bombardement op Kosovo … premier Kok.

Het arrestatieteam … de bezetters van het politiebureau.
overschaduwen Angstige voorgevoelens … het onafhankelijkheidsfeest.
overschatten De Russen … het vermogen van het leger tot reddingsoperaties.
overschot Het kabinet had een … aan premie-inkomsten.

Het stoffelijk … van Napoleon is in een Parijs graf bijgezet.
overschrijden De kosten van het openbaar vervoer … de raming.
overschrijding Er was een … van de kosten van de hogesnelheidslijn met 1,3 miljard

gulden.
overschrijving Vrouwen betalen via internet vaker achteraf met een …
overspannen Door de … bouwmarkt worden woningen te laat opgeleverd.

Politici koesteren vaak … verwachtingen van hun beleid.
overspel Volgens de Nigeriaanse rechter was Amina Lawal door … zwanger 

geworden.
overspelen Hier … de Pakistani hun hand.
overspoelen Illegale cd’s … ons land.
(ten) overstaan In de Domkerk had de imam ten … van de kroonprins het woord gevoerd.
overstag De vakbeweging ging … voor het prestatieloon.

Kader Abdolah ging … om het lintje van de koningin te accepteren.
overstelpen Glastuinders … hun verzekeraars met schadeclaims na het noodweer.
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overstemmen De muzikanten … de voorlezende dichter.
overstijgen De Koerdische kwestie is de landsgrenzen aan het …
overstromen Een nieuwe golf gastarbeiders dreigt Nederland te …
overtallig De ontslagen werkneemster was …
overtollig De polder wordt aangewezen als extra bekken voor … water.
overtreding De Portugese baltovenaars zullen een spijkerharde … niet schuwen.
overtredingen Racistische … zijn schering en inslag in Duitsland
overtreffen Naar goed Amerikaans gebruik trachtte hij ons te …
overtroeven Met een listig foefje konden wij de concurrent …
overtrokken De berichtgeving in de buitenlandse pers over tienermoeders is sterk …
overtuigd De advocaat is … van de onschuld van zijn cliënt.
overtuiging Ik heb de vaste … dat de verdachte niet schuldig is.
overtuigingskracht Bij tegenslag schiet de … van politici tekort.
overuren Trauma-artsen maken … in Palestina.
overvallen Een verdwaalde stel was door de duisternis …

Een regelrechte crisis zou het partijbestuur alsnog …
Premier Kok was … door de benoeming van Lubbers tot VN-commissaris.

oververhit De senator verloor zijn zelfbeheersing tijdens een … debat.
oververhitting Er bestaat een reëel gevaar voor … van de Nederlandse economie.
overvleugelen Japan zal de VS over enkele jaren economisch …
overvloed De politieke beschouwingen versterken het beeld dat er geld in … is.
overvloedige Westerse machten azen op de … Afrikaanse bodemschatten.
overvoeren In Sinterklaastijd … rijke ouders en familie de kinderen met cadeaus.
overvolle Wegens een … agenda moest Belliot de afspraak afzeggen.
overwaaien Die bezopen mode is uit Amerika komen …
overweg De fractievoorzitters van de Tweede Kamer kunnen goed met elkaar …
overwegen De ministers … een onderzoek in te stellen naar de undercoveractie.
overwegend In de oude wijken wonen … gekleurde allochtonen.
overwegingen De Concorde was niet te danken aan … van commercieel belang.
overweldigen Het was riskant om te trachten de gewapende verdachten te …
overweldigende Met een … meerderheid steunde de Amerikaanse Senaat de wet.
overwerkt De wethouders zitten … thuis.
overwicht De VS heeft een reusachtig technologisch … op de Taliban.
overzee Verpleegkundigen van … zullen de vacatures opvullen.
overzicht Veel mensen dreigen het … op hun uitgaven te verliezen.
overzien Als de bom in Moskou was ontploft, was de ellende niet te … geweest.
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paaien De republikeinen willen de kiezer … met een gratis eetfestijn.
paal Het kabinet wil … en perk stellen aan het bezit van vuurwapens.

Het staat als een … boven water dat hij de waarheid spreekt.
Met een slotjesbeugel in je bekkie sta je niet meer voor … zoals vroeger.

paard In de politiek kan geen mens het zich veroorloven op één … te wedden.
Door de uitschakeling van ons land werd de volgende wedstrijd: om des
keizers … wedden.
Cornelis Tromp was een over het … getilde querulant.
Vele vrouwen willen een prins op een wit …
Met die beleidsnota spant de raad het … achter de wagen.
Soeharto wedde op het verkeerde … en moest aftreden.
Tijdens de discussie werd ook het hypotheekrente- … van stal gehaald.
Het is niet de moeite waard om aan een dood … te trekken.
De kinderverkrachter is eindelijk van zijn … gevallen.

paarden Het is niet altijd verstandig om te wedden op twee …
paardenmiddel De oppositie beschouwt de koppelingswet als een … tegen de illegalen.
paasbest Zoals altijd op Prinsjesdag ging het koninklijk huis op z’n … gekleed.
pacht Nederland heeft wat de mensenrechten betreft niet de wijsheid in …
pacifist De … ketende zich vast aan het hek rond het militaire vliegveld.
pact De oud-premier sloot een misdadig … met de maffia.
(rechte) pad De veroordeelde kids uit de getto konden niet op het rechte … blijven.
paddenstoelen Privéklinieken schieten als … uit de grond.
paf De roddelpers stond … van de scheiding van het prinselijk paar.
paffen Tijdens tv-interviews kunnen de verstokte rokers het … niet laten.
paginabreed ‘Zwangere moet minder werken’, stond … in de krant.
pais (en vree) Alles was weer … en vree na het luidruchtige debat.
pak De drugsdealer kreeg een terecht … slaag van de leerlingen.

Een lastig kind kreeg vroeger een … voor de broek.
In Chicago viel een dik … sneeuw.
Bij de verkiezingen kreeg de PvdA een ongelooflijk … slaag.
Aan de mislukte sprong in de visvijver hield de tijger een nat … over.
Op de Geldzakenbeurs waren de professionele adviseurs in het …

pak (‘em beet) Na het bombardement van de VS zijn … ‘em beet 300 Iraakse burgers 
gedood.

pakkans In woonwijken is de … van bestuurders van hardrijdende auto’s klein.
pakken Het brengt je niets verder als je bij de … neer gaat zitten.

Men heeft de smaak van struisvogelbiefstuk nog niet te …
Er zijn moeders die graag een filmpje in de bios willen …

pakkende Eén … zin kan beslissend zijn in een televisiedebat tussen 
presidentskandidaten.

pakket De minister van Grote Steden heeft integratiebeleid in zijn …
Om de leefbaarheid te verbeteren stellen wij een … van maatregelen voor.

pakweg Dat overhemd kost … een meier.
pal Hillary stond … achter Bill.
palet Uit het … aan opties maakte de huisarts een keuze voor de patiënt.

De milieubeweging had een … aan actiedoelen.

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 191

P

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 191



pamperen Ouders … hun kinderen tot op hoge leeftijd.
pan De kosten voor de gezondheidszorg rijzen de … uit.

De Belgische minister van Justitie kreeg een veeg uit de …
Het rebellenleger werd door de reguliere troepen in de … gehakt.

panacee Aspirine lijkt een … voor armen te worden.
Decentralisatie van overheidstaken is geen … voor alle problemen.

pandemonium Het ANC beëindigde het vertrouwde … over het Zuid-Afrikaanse racisme.
panden Corporaties willen de vervallen … opknappen.
panelen In de imposante gebouwen werden met zorg veel glazen … aangebracht.
paniek De heksenjacht van de fiscus zaait … onder de overblijfkrachten.
panisch Rusland was … na de val van de roebel.
panklaar Voor Justitie is de zaak …
panne In verband met de vrieskou hebben meer auto’s …
pannen De Palestijnen zijn voorlopig onder de …
pap Duitsland heeft in de EU een dikke vinger in de …

Het Nederlandse elftal lustte er wel … van tijdens de EK2000.
paparazzi Mede door toedoen van de … verongelukte prinses Diana in Frankrijk.
papegaaien Witte Nederlanders … dat Marokkaanse jongeren criminelen zijn.
paperassen Maarten Schakel nam veel … mee naar het spreekgestoelte.
papieren Het omkopen van de Indiase politici ging in de … lopen.
papieren tijger Indonesië is vooralsnog een …
papierwinkel Artsen komen om in de …
paplepel Een passieve houding wordt de Indiase huisvrouw met de … ingegoten.
pappen De NS doen niet meer aan … en nathouden.
pappenheimers Premier Nehru kende zijn … en accepteerde een dynastieke opvolging.
paraat Het leger werd tijdens de rellen … gehouden.

De wethouder had geen concrete maatregelen … voor zwarte scholen.
paradepaardje Het nieuwste … van Boeing: Boeing vliegt sneller en stiller.
paraderen India kan wél … met zijn wapentuig, maar het volk heeft niet te eten.
paradijs De VS vinden Nederland een … voor de handel in drugs.
paradox ‘Wie zijn kind lief heeft, spare de roede niet’ wordt een moderne …
parafernalia Een mascotte behoorde ook tot de … van de keeper.
parallel De criminoloog zag een … tussen de Belgische en de Franse situatie.
parallellen Deze moord heeft veel … met de Puttense moordzaak
paranoia Drugs en … leidden tot een drievoudige moord in Scheveningen.
paranormaal Een … begaafd kind leert zich verzoenen met de tragiek van de doden.
paraplu Het bedrijf opereert onder de … van de holding.
parasiteert De windenergie … op de conventionele centrales.
pardoes Het raadslid stapte … over naar de fractie van Groen Links.
(generaal) pardon De staatssecretaris wilde de witte illegalen geen generaal … verlenen.
pardon De vluchtelingen werden zonder … teruggestuurd.
pardonneren President Clinton zal zijn broer en 139 anderen …
paren Politici moeten zorgvuldigheid aan doeltreffendheid weten te …
pareren Het is onbegrijpelijk dat de directeur de kritiek niet kan …
paria O.J. Simpson slijt nu zijn dagen als een …
(lastig) parket De directeur bracht zijn opvolger in een lastig …
parochie De premier van Israël predikte voor eigen …

Debaters willen dat De Bali geen linkse … gaat worden.
parodie Ze voelde zich diep gekrenkt toen de musicaldirecteur een … op haar

maakte.
parool Het … van de Amerikanen was: eerst zien dan geloven.
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part De rijken van nu zeggen … noch deel te hebben gehad aan de slavernij.
parten Onderlinge rivaliteit speelde de activisten …
participatie De … van allochtonen in de media is minimaal.
partieel Politici hebben vaker last van … geheugenverlies.
partij Een … besmet vlees werd aan vluchtelingen geschonken.

Met een hand op de rug won de grootmeester zijn …
Chinese vrouwen zijn uit op een “goede …” en prefereren daarom een
man uit Hongkong.
In het conflict tussen de twee Korea’s wilde China geen … trekken.

partijbons De Chinese … van dat dorp bestreed de misdaad met harde hand.
partijdig De Amerikaanse media is … in kwesties tussen Israëliërs en Palestijnen.
(strijdende) partijen De rechter probeerde de strijdende … tot een compromis te bewegen.
partijtje Over de VN-sancties tegen Irak blaast Nederland ook een … mee.
parttime Veel moeders zoeken een … baan in de buurt.
party Champagne fonkelde op de hippe … van de prins.
pas Boobytraps kwamen er aan te … om inbrekers uit een winkel te weren.

Het geeft geen … dat een ex-Kamerlid met een uitkering niet hoef te 
solliciteren.
De brandweer moest er aan te … komen om de man uit zijn auto te
halen.
De overheden lopen uit de … met de informatiesector.
Justitie wil hiermee de witteboordencriminelen de … afsnijden.
Ten aanzien van achterlichtcontrole maakt de politie … op de plaats.

(te) pas (te onpas) Ze werd te … en te onpas om commentaar op de politiek in Algerije 
gevraagd.

pas de deux De Antillen er bovenop willen helpen is een … voor Nederland en de 
Antillen.

pasja Hij liet zich door zijn vrouw als een … bedienen.
pasklaar Op de vraag waarom scholieren xtc gebruiken is geen … antwoord 

voorhanden.
pasklare Een … oplossing tegen intolerantie is er niet.
passage De gewraakte … betreft de verklaring dat Nederland vol is.

De grensbewaker weigerde hen …
passanten Karel Appel ontmoette veel mensen die voor hem … waren.
passé Investeren in asfalt lijkt …
passen Britse Aziaten … voor een onderdanige rol.

Ik geloofde niet dat die broek mij zou …
Oma’s en opa’s staan minder vaak in de rij om op hun kleinkind te
mogen …

passen (en meten) Met wat … en meten zal het je wel lukken je draai te vinden.
passeren Hij liet zich ditmaal niet voor de functie …
passie De … van de spotter was vliegtuigen fotograferen.

De Spanjaarden twisten vol … over betaal-TV.
patent De Italianen hebben het … op improvisatievermogen.
paternalisme Suriname wijst het Nederlandse … resoluut van de hand.
pathetisch Groen Links maakte van Singh Varma’s afscheid een … spektakel.
patisserie Banketbakkers constateren dat de echte … steeds meer iets voor de elite

wordt.
patriarchale Israël heeft een op … leest geschoeide samenleving.
patriot De presidentskandidaat presenteerde zich als een …
patriottisme Het Surinaams … moet nog van de grond komen.
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patroon Het … van kindermishandeling moet doorbroken worden.
patser De ex-burgemeester gedroeg zich als een ordinaire …
patstelling De politieke … tussen beide landen is moeilijk te doorbreken.
paupers In Nairobi vonden … de dood bij het gebruik van giftige drank.
peanuts Voor de miljardair was de boete …
pedalen Skimmers gaan nog eenmaal op de … staan om de laatste buit binnen te

halen.
pedante De wantrouwigen ontwaren de ex-koning als een … monarch in 

premierskleren.
peentjes (zweten) Niet de warmte maar de lastige vragen deden de president … zweten.
peepshow De overheid vindt dat de … geen kunst is, omdat de naakte vrouwen

geen script kennen.
peer Die jonge gigolo was een toffe … voor de oudere vrijgezellen.
peetvader Het Waals socialisme was met de moord op André Cools zijn … kwijt.
peil De opmerking over criminele illegalen was beneden alle …

De kennis van de historicus lag op een behoorlijk …
Op zijn mening is geen … te trekken.

peilingen Europese rechts-extremistische partijen doen het verrassend goed 
in de …

peinzen De minister zou er niet over … dat argument te honoreren.
peinzend De Russische marinier keek … over de Barentszzee.
pek Wie met … omgaat, wordt er mee besmet.
pelgrims Ieder jaar trekken … naar Ghandi’s ashram in Ahmadabad.
peloton In Sydney werd de Nederlandse ploeg ontvangen door een … camera’s.
pen Het verzoenende gebaar naar China zat al langer in de …

Neerlandici klommen in de … om een lans te breken voor het zuivere
Nederlands.
De industrie gebruikt de trial om medicijnen in de … van de arts te 
krijgen.

penarie De valutacrisis bracht Suriname in de …
pendelen Elton John zal tussen de concerten gaan …
penetrant Er zit een … luchtje aan zijn declaraties.
penetrante Auto’s gingen in vlammen op en een … benzinelucht hing in de straat.

Zeer luide en … instrumenten kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.
penibele Door de Koppelingswet verkeren de illegalen in een … situatie.
pennenstreek De Tweede Kamer wilde met één … die regels afschaffen.
penning De goedbetaalde tribunaal-rechter is niet op de …
penoze Het advocatenkantoor werd opgeheven wegens zijn banden met de …
pensionado’s De in het buitenland wonende … zijn de dupe van de nieuwe 

zorgverzekering.
peper Het arme binnenland van China krijgt … in de kont.
peperduur De ex-burgemeester trakteerde zichzelf op een … etentje.
peptalk De … van de minister viel slecht bij de leraren.
per se Niet alle arme kinderen zijn … slecht af.

De PvdA-bestuurders in de stad willen … actief blijven in de door hun
gesubsidieerde organisaties.

perceptie In de … van andere landen is het poldermodel van Nederland succesvol.
peren Monica liep tegen de lamp en bleef met de gebakken … zitten.
perfect Zelfs de kroonprins is gelukkig niet …
perfectionering De … van het belastingsysteem bevalt zwartwerkers slecht.
perfectionist Het is een illusie te denken dat je je altijd als … kunt gedragen.
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perfide De … collaborateur lapte zijn buren erbij.
performance De Surinaamse cabaretier Jürgen Raymann liet de bezoekers genieten

van zijn zwarte …
performen Al dat … maakte voor de schrijver deel uit van de kermis der ijdelheden.
perikelen Door al zijn amoureuze … kwam de rokkenjager nergens anders meer

aan toe.
(binnen de) perken De minister wil de kosten binnen de … houden.
permanent Veel immigranten zullen … in Nederland blijven.
permanente We hebben het te druk met ons … feest van drugs en drank.
permitteren Bijstandsmoeders kunnen zich geen vakantie …
perplex Ik stond … van de trouweloosheid van zijn collega’s.
persbreidel De … van China wordt niet bekritiseerd.
(ter) perse Bij het ter … gaan van de krant was de uitspraak van de rechter nog niet

bekend.
persiflage De allochtone cabaretier deed een geslaagde … op een extremist.
personage Het … James Bond is bekender dan de naam van zijn schepper.
personal coach Met de … van het bedrijf kon ik over mijn persoonlijke en relationele

leven praten.
personificatie Hij is de … van falend overheidsbeleid.
personifiëren Bush en Castro … twee tegenovergestelde ideologieën.
persoonlijke De partijman sprak geheel op … titel.
persoonlijkheden Ruim honderd Europese … wilden naar Irak vliegen.
persoonsverheerlijking … leidt niet zelden tot het uitroepen van de dictatuur.
perspectief Veel Antilliaanse jongeren ontberen in de Bijlmer ieder …
pertinent Hij wijst die bewering … als laster van de hand.
perversiteit Hij was geobsedeerd door de … van machthebbers.
pessimistisch De economen toonden zich … over de haalbaarheid van het plan.
pest Nederland heeft flink de … aan de onafhankelijke koers van Suriname.
pesten Kinderen liepen de dieren te …
pesterij Zij reageerde goed op die akelige …
pet Jan met de … heeft ook een aandelenpakket.

Er zijn klachten over de dubbele … van de wethouder.
Van Curaçaose politici heeft Nederland geen hoge … op.
De topambtenaar hield gevoelige informatie onder de …
Die logica gaat mijn … te boven.
De leerling gooide met de … naar zijn studie.
Het Leger des Heils gaat met de … rond voor de arme zwervers.

petitie De delegatie overhandigde de ambassadeur een …
petje Ik neem mijn … af voor die bouwvakkers.
petten Het Rijk draagt meerdere … met betrekking tot drankverkoop
(in) petto Zijn vader heeft een leuke verrassing voor hem in …
peuk Nicotineverslaafden kunnen moeilijk afscheid nemen van hun …
peulenschil Het kraken van de systemen van Microsoft lijkt een …
peuteren Tijdens het filerijden … mannen schaamteloos in hun neus.
pezen Snelheidsduivels … met hoge snelheid over de snelweg.
photoshoppen Met … kan men de originele lichteffecten op een plaat met kleuren 

bewerken.
Met … kunnen kleine borsten in portretten vergroot worden.

pianoman Behalve niet praten, kon de Nederlandse … ook geen piano spelen.
picknick Vergeleken met Afghanistan was de oorlog in Vietnam voor de Russen

een …
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pico bello De Japanse tuin zag er … uit.
picture Door de hoge werkloosheid staat de vakbondsleider in de …
pied-à-terre Eigenaren van een tweede huis willen hun … in Amsterdam behouden.
piek Internetanalisten voorspellen in 2007 een … in het aantal nieuwe 

weblogs.
pieken (en dalen) Het leven van illegalen voltrekt zich in een golfbeweging met heel wat …
piekeren We … er niet over om oma naar een verpleeghuis te brengen.
piekfijne De hoofdredacteur beloofde dat het Radio 1 Journaal weer een … 

zender zou worden.
piepen Als de nood aan de man komt, zul je wel anders …

Zodra de concurrent zich meldt, beginnen de artsen meteen te …
piepjong Mijn oma is niet meer …
piepklein Hij moet zijn werk doen in een … vertrek.
pier Etiquette is in Nederland zo dood als een …

Bij die overname was het ABP in Rodamco’s ogen de kwaaie …
pierewaaier Die … blijkt toch ook nog te kunnen studeren.
piëteit Uit … stelde de politie de arrestatie uit tot na de begrafenis.
pietepeuterig Dit borduursel is een … werkje.
Pietje (precies) De neurochirurg was een echte … precies.
pietluttig Al die ophef rond een formulier is wel erg …
pietluttigheid De leraar trok zich niets aan van de … van zijn directeur.
pijl Op de strijd tussen soennieten en sjiieten is geen … te trekken.
pijlen Het Turkse leger richt zijn … op de fundamentalisten.
pijler De pieper is de … onder het boerenbestaan.
pijlsnel Hij ging er … vandoor.
pijn Met veel … en moeite behaalde hij zijn diploma.
pijnbank Het IMF legde de arme landen op de …
pijnlijk Ajax leed weer eens een … verlies.
pijnlijke De racistische moord op een Irakees zette Grieken voor … vragen.
pijp De afgetreden wethouder wilde niet voortijdig de … aan de 

burgemeester geven.
Bush zal blij zijn als Castro de … uit gaat.

pijpen Je moet niet teveel dansen naar andermans …
pijpenstelen In de zomer van 2000 regende het …
pijplijn Er worden weinig medicijnen ontwikkeld in de … tegen tropische 

ziekten.
(landje) pik Afghaanse krijgsheren speelden landje …
pik De politicus was snel op zijn … getrapt.

Parijs had de … op het Nederlandse drugsbeleid.
pikant De kwestie werd … toen bleek dat hij familie van die fraudeur was.
pikken De studenten … het niet voor fietsendieven uitgemaakt te worden.

Dieven … tegenwoordig ook invalidenkaarten.
De feestneuzen … een terrasje als warming-up.

pikorde In dat bedrijf moet je je plaats in de … wel kennen.
pil In 2000 verscheen een dikke … over de betekenis van black hair.

PSV krijgt een bittere … te slikken.
piloot De berooide boer leefde op de automatische …
pineut Met rotklusjes ben ik altijd de …
pingelen De Curaçaoënaar was op zijn gitaar een beetje aan het …
pinken De tachtigjarige paus is geestelijk nog helemaal bij de …
pinnen Bejaarden willen niet verplicht gaan …
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pintjes Belgisch bier is wereldwijd bekend, maar zelf drinken de Belgen steeds
minder …

pin-up Topmodel Naomi Campbell ging als … op de foto voor fotograaf Ritts.
pion In de Iraakse oorlog was premier Balkenende een … van president Bush.
pionier Madame Curie was op haar gebied een echte …
pionieren Op internetgebied blijft het voorlopig nog …
pionierswerk Tinbergen verrichtte … op het gebied van de econometrie.
piraterij Het verspreiden van illegale cd’s is een vorm van …
pirouette China maakte een ideologische …
pisnijdig Het jeugdjournaal liet de NOS-directie weten … te zijn.
pispaaltje De stotterende politicus werd als … gebruikt.
pissig Ik was behoorlijk … over de arrestatie van de zieke illegaal.
pit Het kabinet zou meer … moeten tonen.
(laag) pitje De belangstelling voor die organisatie staat even op een laag …
pittig Het onderwerp huursubsidie leidde tot een … debat.
pittoreske De Bulgaarse stad Oud-Plovdiv is een … miniatuur.
plaag De agressie van overvallers is een … voor winkeliers.
plaaggeest De premier wilde de koningin beschermen tegen … van de media.
plaagstoot Latjes is geen zachtaardige … voor de KLM.
plaat Eichmann wilde de … poetsen, maar werd ontvoerd door de Mossad.
plaatje De slanke bijenkoningin is echt een …
plaats Voor hem komt geld niet op de eerste …

De vervolging van de misdaadverslaggevers zou niet op zijn … zijn.
placemats Het is praktischer om afwasbare … onder de borden te leggen.
place to be Voor de verslaafde toerist is Amsterdam de …
plafond Als tennisser heeft hij zijn … bereikt.
plak De hindoestaanse vrouw zit onder de … bij haar moeder.
plakken De ex-student blijft vaak … op studentenkamers.
plank De hulpverlener sloeg de … behoorlijk mis.

De Denen hebben 300 asielzaken op de … liggen.
In de isoleercel werd de gevangene zo stijf als een …
De overstap van die zwarte vrouw van de PvdA was een stunt van de 
bovenste …

planken Zanger Sir Cliff Richard stond 22 maart 2007 weer eens in Nederland op
de …

plannen De boeven smeedden snode …
Ik moet mijn werk lang van tevoren …

plasje Zionisten denken dat je elk stuk moet bezetten waar Abraham een …
heeft gedaan.

plat De premier ging … op zijn gezicht.
Na die uitlating liepen journalisten zijn deur …
De staking legt een deel van het openbare leven …

platbellen Consumenten zullen de bond … als de broodprijs verhoogd wordt.
platgewalst Keer op keer werd zijn inbreng …
platitudes De wethouder kwam niet verder dan het stamelen van enkele …
platleggen Franse actievoerders wilden het vliegveld …

Bulldozers in Israël zullen de Palestijnse huizen …
platlopen De mythe dat patiënten de deuren van huisartsen … is onjuist.
platspuiten Het … van een asielzoeker in Ter Apel werd verzwegen.
platte Tijdens verkiezingscampagnes laten partijen zich van hun meest … 

kant zien.
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platvloers Hij gedraagt zich volstrekt schaamteloos en …
platwalsen Israël zal de huizen van de protesterende inheemse vluchtelingen …
platzak De Russen hebben volop goud en olie, maar zijn toch …
plausibel De uitleg van de minister is volgens het kabinet …
plaveien De rijke landen … de weg voor de Chileense dictator.
playbacken Enkele zangers zijn met … begonnen en ontdekt.
playmate Ex-fotomodel en … Anna Nicole Smith (39 jaar) is in 2007 plots overleden.
pleasen Vrouwen gaan voorbij aan hun pijn en willen de ander alleen nog maar …
plegen In deze bar … zij zich te vermaken.
pleidooi De bisschop hield een warm … voor een sociaal Europa.
pleister Brood op recept is een te kleine … op de grote wond.
pleitbezorger Oud-senator Brongersma was actief … van pedofilie.
pleiten Sommige gemeenten … voor een avondklok voor probleemjongeren.
plek Op de … des onheils worden maandelijks bloemen neergelegd.
(ter) plekke Tjoelker overleed ter … na de zinloze mishandeling.
plengen De bendeleden … krokodillentranen bij de begrafenis van de gangster.
plensbuien Langdurige … lieten veel mensen hozen en door de straten waden.
(te) pletter In de strijd om een schaarse opleidingsplek werkt de arts zich te …

Ook burgemeester Giuliani zag mensen van de Twin Towers te … vallen.
pleuris Volendammers vonden dat Jan Veerman zich de … werkte.
plezieren De debater gaf de tegenstander een slag onder de gordel om de 

omstanders te …
plichtplegingen De commissaris van de koningin kan zonder … een burgemeester 

benoemen.
plichtsbesef Het … weerhoudt de zorgverleners ervan om op te geven.
plichtsgetrouw De media doen nog slechts … verslag van de zaak.
plinten Bij de Chinese elite klotst het geld tegen de …
ploeg De premier heeft veel vertrouwen in de nieuwe …
ploert Een politicus van de extreem rechtse FPÖ noemde president Klestil 

een …
ploeteren Bulgaren moeten … voor een loon van dertig gulden in de maand.
plofkraken Pinautomaten van banken worden beschadigd door …
plompverloren Het is erg riskant om … op een groep opgeschoten jongeren af te 

stappen.
plooi Blijf maar eens in de … na zo’n domme opmerking.
plooibaar De Hollandse kruidenier toonde zich niet erg …
plooien Suriname wil zich niet meer naar Nederland …
plooitjes De minister bezocht Turkije om de laatste … glad te strijken.
ploppen Obers … witte wijnen open tijdens het Kamerdebat.
plot Achter het … van de detective ging een veel groter verhaal schuil.
plots De nieuwe bestuurder stapte … op.
plotse De … liefde tussen China en de VS zal niet beklijven.
plotsklaps De incourante markt werd … opgeheven.
pluche De Paarse ‘vriendenclub’ blijft stevig op het … zitten.
pluggen Nu wil iedereen zijn boek op televisie … bij Mathijs van Nieuwkerk.
pluim Zijn leraar gaf hem een … om zijn plotselinge vorderingen.
pluimage Politici van verschillende … geven kleur aan de politiek in de Bijlmer.
pluis In die buurt is het ’s nachts niet …
plukken Gemeentes willen jeugdige nachtbrakers van straat …

De Staat zal de hasjhandelaar voor miljoenen …
Het verliefde stel zat aan elkaar te …
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plukze-wet Vooral de stumpertjes lijden onder de … van Justitie.
pluriform Nederland is zuinig op zijn … bestel.
pluriformiteit … is al te vaak een eufemisme voor los zand.
plus Een allochtone burgemeester in de Bijlmer is een grote …
pochen Hij mag graag … over zijn verdiensten voor de samenleving.
poeha De maatregel is met veel … en bombarie aangekondigd.
poel Het bordeel is in haar ogen een … des verderfs.
poen Met die business is een hoop … te verdienen.
poenig De advocaat had een … imago.
poepchique Julio Iglesias betrad de interviewkamer in het … Amstel Hotel.
poepje Gangsta rapper Ali G. laat Amerika een … ruiken.
poeslief Fidel Castro is sinds 11 september … tegen de Amerikanen.
poespas De wetenschapsman had een hekel aan ceremoniële …
poet De schuldeiser wilde de hele … ineens.
poets De grapjassen hadden hem een lelijke … gebakken.
poetsen De fraudeur achtte het raadzaam de plaat te …
poetslap Duitsland wil een … over zijn oorlogsverleden halen.
pof Nederlanders kopen steeds vaker op de …
pogen Zij zullen … de toorn van de voorzitter te voorkomen.
polarisatie Tussen de politieke partijen is meer … broodnodig.
polariserend De uitspraken van de liberale leider hadden een … effect.
polder De Nederlandse … wordt steeds minder kweekvijver voor toptalent.
polderen Ex-premier cum suis wil met … tot een oplossing komen voor de 

problemen bij Stork.
poldermodel In de beste traditie van het … wordt iedereen verantwoordelijk gemaakt

bij de besluitvorming.
polemiek De spijtoptanten voeren al lange tijd een bittere …
polemisch In Algerije zou schrijfster Djebar alleen maar … kunnen schrijven.
politiek correcte De media zag streng toe op de … bejegening van zwarte Nederlanders.
politiek dier Wiegel blijft een … pur sang.
poll Uit een … op een internetpagina blijkt dat lang niet alle bezoekers 

eerlijk zijn.
pols De oppositiepartij zal de vinger aan de … houden.

De wethouder beantwoordde raadsvragen uit de losse …
polsen Wilt u de minister … over zijn mening?
polygamie … is in de Westerse samenleving ongrondwettelijk.
pomp Wat mij betreft kun je naar de … lopen.
pompen Amerika zal na Castro miljarden dollars in Cuba …

Voor de Antillen is het nu … of verzuipen.
pompeus De directeur had weer eens een … feestje georganiseerd.
(volle) pond De klagende partij kreeg van de rechter het volle … toegewezen.

De theaterbezoekers waren bereid het volle … te betalen.
poneren Bij het … van een stelling moet je je argumenten goed onderbouwen.
pontificaal In de christelijke gemeente Uddel waste hij … op zondag zijn auto.
pontificale Dat Kamerlid was tegen het … woonwagenbeleid.
pooier In de winkelstraat vol seks was geen … te zien.
poolshoogte De rechter kwam … nemen in het Amsterdamse operarestaurant.
poorten Zwarte middelbare scholen zijn genoodzaakt hun … te sluiten.
poos Al een hele … zagen we deze ontwikkeling aankomen.
poot Dat bedrijf wil de noodlijdende mobiele … behouden.

Europa houdt zijn … stijf in de vleesruzie met de VS.
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In de match tegen Rusland kreeg Nederland geen … aan de grond.
De oplichter had juridisch geen … om op te staan.
Die autoverkoper draaide mij een … uit.

pootje De landmachttop van Dutchbat wilde minister Voorhoeve een … lichten.
pootjes Alles zal wel op zijn … terecht komen.

Met hangende … kwam Loretta terug bij RTL-Nieuws.
popelen Houtimporteurs staan te … om nog meer oerwoud te kappen.
poppen Na die racistische opmerking waren de … aan het dansen.
poppenkast Politieke … leidt maar tot wantrouwen en irritatie bij de bevolking.
poppetjes Bij de formatie wilde men eerst naar de … kijken en dan naar de inhoud.
populair De economische studies zijn nu minder … dan eind jaren tachtig.

De geldingsdrang van de verslaggever maakte haar niet …
populariteit In seculiere kringen in Iran neemt de … van de hond toe.
populatie In de duinen is de … damherten enorm toegenomen.
populistisch … gedrag vermindert de geloofwaardigheid van politici.
por De atlete kreeg vlak voor de finish een … in haar rug.
porem Een piercing is geen … voor een politieagent.
poreuze Afghaanse rebellen ontsnappen richting Pakistan over de … grens.
poriën Lyndon Baines Johnson was een politicus tot in zijn …
porren Studenten zijn niet te … voor het leraarsvak.

De man zat energiek met een tandenstoker te …
porseleinkast Voorzichtigheid is de moeder van de …
portee Staatssecretaris Bijlhout onderschatte de politieke … van haar verleden.
portefeuille De slecht functionerende minister stelde zijn … ter beschikking.
portemonnee De fiscus zal de automobilist in zijn … raken.
portie De pechvogels hadden de laatste tijd hun … wel weer gehad.
portretteren De filmmakers … de Black Panthers als een soort helden.
pose De ingeburgerde allochtoon liep in een … van Fortuyn naar zijn 

werkgever.
Achter iedere welgemeende zelfonthulling gaat een nieuwe … schuil.

poseren De liberalen … graag als hoeders van de democratie.
Marrons willen niet voor de camera van toeristen …

positie De Antillen verkeren in een zwakke financiële …
positief De VS is … over het EU-besluit over het Strafhof.

De Hiv-test viel bij die onveilig vrijende jongeman … uit.
posteren De bewindslieden … zich op het podium.
postuleren Wetenschappers … soms niet te bewijzen hypothesen.
postuum De schrijver kreeg … alsnog de literaire prijs.
postuur Voor iemand van zijn … bewoog die tennisser zeer goed op de baan.
postvatten Die bewering deed bij hem een verkeerde mening …
pot Alle politici zijn één … nat.

De politiek mag de … op.
De eigenaar van het Chinese restaurant Dragon City eet nooit 
Hollandse … 

potdicht Hij hield zijn mond …
poten De startende ondernemer probeert een bureau op … te zetten.

De premier stuurde een brief op … naar de coalitiegenoten.
Zijn fractiegenoot zaagde de … onder zijn stoel weg.
Peter R.de Vries eiste op hoge … een advertentie in Vrij Nederland.
Laat de critici van de boeren met de … in de modder beginnen.

potentaat Indonesië treedt uit de schaduw van de …
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potentie Congo is in … een rijk land door zijn delfstoffen.
potentieel In de arme wijken is een enorm … aan arbeiders aanwezig.

Cohen wordt genoemd als … opvolger van Kok.
potig Aan de bar zat een … wijf bier te hijsen.
potje De leerling kon bij zijn lerares wel een … breken.

De spijbelaar heeft er een … van gemaakt.
Na het faillissement zat hij een … te janken.
Helmut Kohl begon in ’82 al met een geheim …

potpourri De dj draaide een … van succesnummers.
potsierlijk De houterigheid van Nederlandse politici oogt vaak wat …
pottenkijkers De voetbaltrainer duldde geen …
potverdomme Ir. Johan Wilman had … helemaal geen tijd voor om communist te zijn.
potverteren Nederland ergert zich groen en geel aan het … van zijn rijksgenoten.
pover Het … spelende Feyenoord is met geluk een ronde verder.
poverheid In het arme dorp had die pracht en … veel met elkaar te maken.
power De … om de overheid op de hielen te zitten is voorbij.
power (en push) De politiek verlatende minister kon de … en push niet meer opbrengen.
praat De goudzoekers probeerden een defecte pomp aan de … te krijgen.
praatjes Politieke … vullen geen financiële gaatjes.
praatzuchtig Somaliërs worden … na kauwen op qatbladeren (catha edulis).
pracht en praal Marco Polo beschreef de … van de oppermachtige despoten.
practical joke In NRC Handelsblad verscheen een racistisch stuk van Mohammed 

Rasoel als …
pragmatisch Ambtenaren zijn veelal … ingesteld.
prak Hij lag in de … na de marathonloop.
praktijk Illegale prijsafspraken zijn in de bouwwereld … geworden.
prangend Een … probleem is de uitzichtloze positie van Marokkanen.
prat De domoor ging … op zijn imago van spijbelaar.
pre Ervaring is een … maar geen vereiste.
precair Na de langdurige regenval werd de situatie in het Westland …
precedent De Canadese premier noemde de omstreden wet een gevaarlijk …
predicaat Nederlanders hebben het … tolerant te zijn.
prediken Het elan van België dat de racisten van het Vlaamse Blok … slaat aan.
predisponerende De … factoren bij criminaliteit zijn schooluitval en werkloosheid.
prefereren Het kalmere economisch beleid van Al Gore valt te …
pregnanter De criminaliteit in arme wijken komt … in beeld.
preken De politicus stond alleen voor eigen parochie te …
prelude De angst van de burgers vormde de … tot de handdruk van Arafat met

Rabin.
prematuur Uw kritiek op de basisvorming in het onderwijs is …
première De … van de tekenfilm over Anne Frank leidde tot een rel.
preoccupatie Het democratiseringsproces van Suriname lijkt een Nederlandse …
preparatie Nederland is bezig met de lichamelijke … van de atleten voor Sydney.
presenteerblaadje Mugabe kreeg zijn nieuwe ambtstermijn op een … aangereikt.
presentjes De premier strooide in de dagen na Prinsjesdag met …
pressen Athene wilde Cyprus … om de raketten te weren.
pressie Onder … van actiegroepen werd haast gemaakt met de ontwerpwet.
pressiemiddelen Met behulp van ongeoorloofde … kon hij aan de macht blijven.
prestatie De atleet bleef met zijn … ver onder zijn kunnen.
presteren Sommige moeders … minder dan in hun kinderloze periode.
prestige Het … van de politicus is flink opgepoetst.
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prestigeobject De klipper Stad Amsterdam is een … en een pronkstuk.
prestigeslag De minister van Justitie won uiteindelijk de …
prestigieus Bijlmer wil geen … project meer.
pret De arrestatie van de gemeentesecretaris mocht de … niet drukken.

Als man en vrouw shoppen is het na 72 minuten uit met de …
pretenderen De Democraten … de uitvinders van Paars te zijn.
pretentie Hij heeft zelfs niet de … integer te zijn.
pretentieus Een masterplan leek wat al te …
pretje Het is geen … om op een kostschool te zitten.
prettig gestoord De gemeentesecretaris was een … type.
preuts Het meisje trok een … gezicht.
preuts Uit protest liepen twee Europese vrouwen bloot in … Peking.
preutsheid De Amerikaanse samenleving voert … hoog in het vaandel.
prevaleren Hij heeft zijn eigen belang boven het algemeen belang laten …
prevelen Voor een wedstrijd zie je vaak voetballers een schietgebedje …
priemende Met een … blik trotseerde hij de vijandige zaal.
prijken Het hoofd van de koningin mag toch op de Europese munt …
prijs Bram Peper stelde geen … meer op de penning van de gemeente.

Vooral kinderen betalen de hoge … van een scheiding.
Milieudefensie wil voor geen … het Bulderbos laten rooien.
China wil tot elke … hereniging met Taiwan.

prijsgeven Zijn werkwijze wil hij niet …
prijskaartje Aan het invoeren van prestatiebeloning hangt een …
prijsschieten De kleine lidstaten beginnen met … op het concept van de EU-grondwet.
prijsvechter Met de … van de telecom is de KPN in rustig vaarwater terechtgekomen.
prijzen We mogen ons gelukkig … met zo’n premier, grinnikte de cabaretier.

De trotse ouders … hun knappe dochter.
Je kunt ook iemand het graf in …
Volgens de nieuwe vreemdelingenwet zou Gümüs nu in de … vallen.

prijzenoorlog Door de … van de supermarkten worden de voedingsmiddelen 
goedkoper.

prijzenslag Consumenten profiteren van de … van de supermarkten.
prijzig Het eten in dat restaurant is … en aan de karige kant.
prik Het was vaste … van die portier om bij de meest gebruikte deur te staan.
prikje Nederlanders namen de werf voor een … over.
prikken Bij misleidende reclame … consumenten er zo doorheen.
prikkie Doorgaans onbetaalbare kleding is tweedehands voor een … te kopen.
pril De plannen verkeren nog in een zeer … stadium.
prilste Gelovigen verklaren dat het leven vanaf het … begin heilig is.
primaat De minister heeft het … van de verloskundigen uit de ziekenfondswet

geschrapt.
primadonnagedrag De VVD-fractie had schoon genoeg van het … van Hirsi ‘Ali’.
prime time Het nieuwe tv-talent mocht shows op … presenteren.
primeur Een wereldschokkende … wil ik die verkiezingswinst niet noemen.

Oud-journalist Helen Zille had de … dat activist Steve Biko in 1977 was
doodgemarteld.
De Rotterdamse kantonrechter had een …: de eerste rechtszaak over een
drone.

(ten) principale Het OM vindt ten … dat hij op afstand moet blijven van het beleid.
principes Het weigeren van hulp aan zieke illegalen gaat in tegen mijn …
principieel Ik ben … voor gelijke rechten voor iedereen op de arbeidsmarkt.
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prins De oprichter van het internetbedrijf weet van de … geen kwaad.
prioriteit De arrestatie van Karadzic krijgt steeds meer …
privacy Camera’s in woonwijken vormen een inbreuk op de … van de burgers.
private Misdrijven verplaatsen zich steeds meer van het … naar het publieke 

domein.
privatisering Met de … van Schiphol waren veel belangen gemoeid.
privileges Het volk maakte een einde aan de … van de familie Soeharto.
probaat Sporten blijkt toch niet zo’n … middel tegen depressies te zijn.
procedé Met een nieuw … kan de weerstand van glas worden verbeterd.
procederen Bij dergelijke principiële kwesties moet je desnoods … tegen de Staat.
procedures Er waren … in gang gezet om het te veel betaalde geld terug te vorderen.
pro deo Medewerkers van Rita Verdonk hielpen haar … bij haar campagne voor

het VVD-leiderschap.
productief Verknoei je tijd en energie niet en voer … overleg.
proef Het antidiscriminatiebureau nam bij een aantal disco’s de … op de som.

De moordenaar van John Lennon werd op … vrijgelaten.
Het moreel van de slachtoffers werd op de … gesteld.

proefballonnetje De gewiekste politicus liet weer eens een … op.
proefkonijnen Somaliërs dachten dat ze door de Nederlandse ziekenhuizen als … 

gebruikt werden.
proeftuin Stadsdeel Zuidoost is de … van de multiculturele samenleving.
proesten Sommige mensen kunnen … van wijn en anderen kunnen vrolijk proosten.
profeet François Bayrou is een … van de nationale verzoening in Frankrijk.
professionals De fiscus trok een grens tussen hobbyisten en …
professioneel De hulpverlening aan allochtonen is weinig …
profiel De nieuwe fractieleider gaf zijn partij weer een herkenbaar …
profielen Na een misdaad worden soms … van DNA-materiaal vergeleken.
profijt De regerende partijen trokken politiek … uit de parlementaire rel.
profileren Politieke partijen moeten zich niet … over de ruggen van asielzoekers.
profiteren Ouderen willen ook … van de beurswinsten van pensioenfondsen.
profiteurs De bekrompen commentator noemde asielzoekers etnische …
prognose Het is lastig een goede … te geven voor het weer op de lange termijn.
projectiel Pim was een ongeleid … dat door de porseleinkast vloog.
proletariaat Onder Mao Tse Toeng lag de macht bij het …
proleten De minister zegt de … de wacht aan bij agressief gedrag bij de Sociale

Dienst.
prolongeren De president wil zijn verblijf in het paleis …
prominent Hij maakte … deel uit van de delegatie.

Een … Zulu-politicus is vermoord in Zuid-Afrika.
promoten Bill Gates reisde naar Tokio om zijn computerspel te …
promotie Door het schandaal staat zijn … op losse schroeven.
promoveren Dat voetbalteam maakte de beste kansen om te …
prompt Na controle van zijn papieren werd de activist … gearresteerd.
(te) pronk In het Rijksmuseum staan veel werken van Hollandse meesters te …
pronken De Bijlmer kan nu … met een zwarte burgemeester.

In Laren kunnen de steenrijken ordinair … met geld.
pronkstukken De rechtbank had de komst van de Russische … op Sail 2000 

veiliggesteld.
prooi De leeuw verscheurde zijn …
(ten) prooi (vallen) Korpsen willen voorkomen dat agenten ten … vallen aan prostituees.

Het meisje viel ten … aan tegenstrijdige emoties.
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propageren Aanhangers van Jozef Rulof … antisemitisch getinte boeken.
properheid Zij heeft een voorkeur voor … en kalme chic.
proportie De rechter reageerde buiten … tegen de allochtone verdachte.
proporties De Concorde was de droom die de … kreeg van ‘une certaine francité’.

Voor een jockey heeft die kleine man de ideale …
proppen De militairen kwamen met een vreemd verhaal op de …

In Moskou … ze de illegale Chinezen in de flats.
prostitueren Om aan eten en onderdak te komen moest zij zich …
protectionisme De rijke landen maken zich schuldig aan economisch …
protegé De voorzitter werd opgevolgd door zijn …
protocol De huwelijksceremonie verliep geheel volgens …
prototype De wetenschapper was het … van de verstrooide professor.

Die nieuwe auto rijdt nu als een … maar hij komt binnenkort op de markt.
protserig Architectonisch leek de kapel op een … juwelendoosje.
provisorisch De vluchtelingen werden … opgevangen in tenten.
provoceren De Molukse demonstranten zullen de agenten niet …
prudent Het is aan de journalist om … met gelekte informatie om te gaan.
pruilende De boze klant wees met … onderlip in de richting van de kelner.
pruimen Voor de buren is de losbandige levensstijl van de studenten niet te …
prullaria Met veel plezier snuffelde zij tussen de uitgestalde …
prullen De oplichtster verkocht … om er het kwaad mee te bestrijden.
prullenmand De vakbond verwijst de Cao-voorstellen naar de …
prut Minister Borst vond dat zorg zichzelf de … in praatte.
prutsers Amateurfilmers zijn geen … maar vrije filmers.
prutswerk De onervaren rechercheur verrichtte …
psychose … komt vaker voor in een vervreemdende situatie.
puberen Uitdagend gedrag bij jongeren via internet hoort bij …
publicabel Er zijn politici die de Mohammed-cartoons … vinden.
publiciteit De negatieve … over de wijk kwam op een zeer ongelegen ogenblik.
publiek Het … was buiten zichzelf van enthousiasme.

De controleurs zullen de namen van de overtreders op internet … maken.
publiek geheim Het is een … dat de ex-minister op te grote voet leefde.
publiekstrekker Het achter de bomen verscholen Slavernijmonument is nog steeds 

geen …
pudding Zijn imperium zakte als een … ineen.
puf De voetballers hadden in die hitte echt geen … meer.
pui Het rammen van een glazen … door een inbreker komt minder voor.
puik De grasmat ziet er ditmaal … uit.
puikje Het Chinese partijkader was eens het … van de natie.
puin Nederlandse hulpprojecten in Palestina worden door de bezetter in …

geschoten.
puinhoop/-zooi De sociale dienst in die stad is een …
puinruimen De volgende regering mag …
puinruimer Bij de in opspraak geraakte hogeschool werd een … aangesteld.
puissant rijk De projectontwikkelaar was inmiddels …
punt Hij heeft definitief een … gezet achter zijn loopbaan.

De minister stond op het … hem de toegang tot ons land te ontzeggen.
puntje De zingende Nederlandse Merel kan nog een … zuigen aan de 

Surinaamse grietjebie’s.
Bij die film over de aanslag op Charles de Gaulle zit je op het … van je
stoel.
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puntje (bij paaltje) Als … bij paaltje komt, wassen de mannen nog steeds niet af.
puntjes Elke belangengroep wil haar eigen … tot achter de komma regelen. 

Tijdens de laatste controle werden de … op de i gezet.
De feestelijkheden waren tot in de … geregeld.

pupil De docent ging elk fysiek contact met zijn … uit de weg.
pur sang Hij is een politicus …
purisme In een vlaag van constitutioneel … zijn er bepalingen uit de Grondwet

geschrapt.
puriteins Een … land als Amerika is tegen abortus.
pushen Uitgevers … met uitgekiende campagnes matig tot slecht werk.
put De staat wilde niet langer geld pompen in de bodemloze …

Nadat haar vriend het had uitgemaakt zat het meisje nog lang in de …
Chirac … moed uit de houding van de Duitsers.

putschisten De … lieten uiteindelijk de president van het land vrij.
putten Hiervoor zou men … uit het fonds voor de gezondheidszorg.
puur In rouw en verdriet zijn mensen … en echt.
puzzel Alle stukjes van de … vielen na lang doorvragen op hun plaats.
puzzelen De Lockerbie-aanklagers … moeizaam door.
pyjamadag Door personeelstekort laste het verzorgingshuis een … voor de 

bewoners in.
pyrrusoverwinning Door interne twisten bleken we uiteindelijk een … te hebben behaald.
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Q
qua In Den Haag vormen politici een afspiegeling van het volk … retorisch

talent.
quarantaine De douane zette de in beslag genomen toekan in …
quasi Hij was … boos, maar zijn ogen lachten.
quasi- Hij sprak slechts … Engels.
quatsch Schrijver Harry Mulisch noemt de beschuldiging van 

Jeugdstorm-lidmaatschap …
querulant Rusland heeft zichzelf internationaal in de rol van … gemanoeuvreerd.
quitte Die werf moest de milieu-investering doorberekenen om … te kunnen

spelen.
qui-vive In de avonduren moet je in Amsterdam op je … zijn.
quote Journalisten zijn dolblij met een hapklare …
quote-500-lijst De Nieuwe Rijken uit de … tref je binnen de elite niet aan.
quotum Een Almelose school wil een … van vijf zwarte leerlingen per klas 

invoeren.
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R
raad Hij weet zich niet zo goed … met zijn leerling.

Ongeschoolden moeten met … en daad bijgestaan worden.
raadgever Angst is een slechte …
raadplegen De arts wilde eerst het medisch dossier …
raadsel Het misdrijf stelt de politie voor een groot …
raak Het afgelopen weekend was het weer … met de supportersrellen.
raamwerk Barak wilde zijn handtekening zetten onder het … voor vrede.
raap Hij zegt de dingen recht voor zijn …
race Het gevecht tegen de armoedebestrijding is een … tegen de klok.

De hoogleraar is weer in de … voor een functie bij de VN.
Voor de Labour waren de verkiezingen een gelopen …

rad Nigeria draaide de VN-missie een … voor ogen.
raddraaier Hij was een notoir … en werd voor de wedstrijd preventief opgesloten.
(te) rade Ga eerst bij jezelf te …, voordat je de schuld bij een ander legt.
radertje Een Britse tolk was met Perry een … in dezelfde 

mensensmokkelmachine.
raderwerk Zwarten werden klaargestoomd in het … van het Franse koloniale 

bestuur.
radicaal Er werd een … besluit genomen om de misdaad te bestrijden.
radicalisme De snelle opkomst van het … in Europa heeft velen verrast.
raffinement Het ontbreekt Rita Verdonk aan beheersing en politiek …
rage Piercing en bodypainting zijn een … geworden.
ragfijne Korthals opereert effectief dankzij zijn … politieke gevoel.
rails Er werden projecten voor werklozen op de … gezet.

De hulpverlening aan Suriname staat nu goed op de …
raken De harde kritiek op het beleid zou de minister persoonlijk …
ramen De beleidsmakers … de kosten op een miljoen.
raming Deze … van de economische groei is te rooskleurig.
ramadan Ook kinderen doen mee aan de islamitische vastenmaand …
ramkoers Uit ergernis koos de minister voor een …
ramkraken Een politieteam pakte vier verdachten van … op.
rammelen Politici beïnvloeden kiezers door te … met de geldbuidel.

We moeten vaststellen dat de overheidscijfers nogal …
rammen Je moet er niet meteen op los …, maar eerst proberen te overleggen.

De joyriders … enkele auto’s.
ramp Als het op kleding aankomt, is de Nederlandse man een …

Tot overmaat van … kreeg de vluchteling geen verblijfsvergunning.
rampenscenario Alle grote steden zouden een … moeten hebben.
rampspoed De president heeft alleen maar … over het land gebracht.
rampzalig Teveel nadruk op de kijkcijfers is … voor ons bestel.
rancune De voorzitter koesterde geen … nadat hij was weggestemd.
rancuneus De op non-actief gezette speler zei niet … te zijn.
rand Mugabe leidde Zimbabwe naar de … van de afgrond.

Cartoonisten gaan bijna altijd over de …
randdebielen Illegale arbeiders worden door de tuinders als … gezien.
randfiguren Regelmatig krijgen … de kans om af te kicken.
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randgroepjongeren Veel … komen uit kansarme eenoudergezinnen.
randje De EO-documentaire waarin een vrouw voor de camera sterft, 

was op het …
randverschijnsel Het nieuwe racisme in Europa is geen …
randvoorwaarde Aan deze … moet de jeugdhulp in ieder geval voldoen.
rangen (en standen) Alle … en standen leggen aan bij die scheepswerf.
rangschikken Die tekst kon je … onder Duitse humor.
rangschikking Die cd-serie had een … die bepaald werd door de gezongen 

onderwerpen.
ranke De … lijn van de Concorde was zijn tijd ver vooruit.
rantsoen In Frankrijk was door de blokkades de brandstof op …
rantsoeneren Het … van stomamateriaal roept protesten op.
rap De economie van veel Aziatische landen ontwikkelt zich in … tempo.
rapen Het … van kievietseieren zal worden verboden.

Als pa van haar vrijpartij iets hoort, zijn thuis de … gaar.
rapper De omstreden … Eminem had ruzie met zijn moeder.
rapporteren Docenten van de universiteit van Messina zullen corruptie …
rariteit De Birmese tweelingrebellen Johnny en Luther Htoo waren een …
ras Die klagende universiteit had zijn geldreserves in … tempo gebruikt.
rasdebater De … kon de Kamer op stelten zetten.
rasoptimist Fractievoorzitter Rutte is een … die racisme wil laten verdwijnen.
ratelen Ze … er op los om hun verhaal te doen.
ratificatie Amerika draalde met de … van het milieuverdrag.
ratificeren Uiteindelijk zou de Knesset het akkoord met de PLO …
rationeel De verhitte discussie werd niet op een … niveau gevoerd.
ratjetoe Het vak Engels bestaat op de basisschool uit een … van methoden.
rato De PvdA wilde een ziektepremie naar … van het inkomen.
rats De verdachte kan niet dubbel in zijn … zitten, als twee landen hem gaan

berechten.
Zeeuws dorp in de … om ‘giftige’ fosforfabriek.

ratten Bij de bevrijding van Arnhem zaten de para’s als … in de val.
Oriana Fallaci beweert dat moslims zich als … vermenigvuldigen.

rauwe Poetin is een product van een … samenleving.
ravage Bosje maakte van de Surinaamse staatskas een financiële …

De sociale rechercheurs lieten een …in de woning achter.
ravotten Gehandicapten kunnen met de super-rolstoel … door het ruige terrein.
razen De boze dagvoorzitter begon meteen te … en te tieren.
razend De premier van Israël is … op de Palestijnse leider.

De hoogste baas van de Antilliaanse bank is aimabel en … populair.
razendsnel Het aantal allochtonen dat werkt in het midden- en kleinbedrijf groeit …
razernij De toch al getergde gemeentesecretaris ontstak in …

Zijn scherpe politieke teksten brachten de dictators tot …
razzia Ondanks de gewelddadige berovingen hield de politie geen …
reactionair We vrezen dat Poetin een … bewind zal voeren.
realiseren We willen de mogelijkheid … in hoger beroep te gaan.
realiteit Bewoners van die ivoren toren zijn ver van de … verwijderd.
realitysoap In een tv-serie speelt burgemeester Cohen graag een rolletje in de …
rebelleren In Japan … internetgebruikers tegen de politiek.
rebellie De … sluimert onder het personeel.
rebels De hoogleraar stelde zich graag … op.
rebelse De Beatles zijn het symbool van de … jaren zestig.
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recalcitrant De recidivist had een … karakter.
recensie Kranten hielden zich niet aan het embargo van de … van het boek.
recent Volgens een … onderzoek komt het syndroom vooral voor bij jongeren.
recentelijk … is een onderzoek gestart naar de grote schooluitval van allochtonen.
recept De vader had zo zijn eigen … om opvoedingsproblemen op te lossen.

Boeren zijn naar beproefd Zuid-Afrikaans … uit het wildpark verdreven.
reces Op aandringen van de VVD werd tijdens het … een spoeddebat 

gehouden.
recessie Door de economische … steeg de werkloosheid onder allochtonen.
recette De vervolgfilm haalde vijftig procent van de … van het originele succes.
recht De Amsterdamse politiewoordvoerder sprak … wat krom was.

Aan Mugabe wordt … in zijn gezicht gezegd dat hij een homohater is.
Je mag het … niet in eigen hand nemen.
De eisen van de volksvertegenwoordiging staan nog … overeind.
Het schilderij Guernica kwam op die plek niet goed tot zijn …

rechtbreien De Britten wilden de e van de Concorde …
rechte Door zijn armoede vond hij het moeilijk op het … pad te blijven.
rechter De politieman wilde met de arrestant voor eigen … spelen.
rechterhand De … van de drugsbaron vluchtte naar Panama.
rechtgeaard Ieder … politicus wil het zijn opponent zo lastig mogelijk maken.
rechtlijnig Voor de advocatuur dacht hij iets te …
rechtmatig De bezetting van Amerika door de blanken was niet …
rechtsgelijkheid … is verankerd in de grondwet.
rechtsherstel Rond de Goudstikkercollectie is … verdrongen door winstbejag.
rechtsomkeert Hij maakte meteen … na bekogeld te zijn met eieren.
rechttrekken De rijksoverheid zal zijn wervingsbeleid van trainees …
rechtvaardigen Justitie kon de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer niet …
rechtvaardigheid Opkomen voor … blijft ook nodig in de democratische rechtsstaat.
rechtzetten Vooroordelen moet je direct …
recidive Een rechtse Noorse partij eiste castratie voor verkrachters in geval 

van …
reclameren De portiers … bij hun werkgever over het feit dat zij een lager salaris

kregen dan was afgesproken.
reconstrueren Het leven van Frederik Willem van Nassau kon men met zijn dagboek …
record De werkloosheid onder allochtonen heeft een triest … gebroken.
recordaantal Zweden ontving in 2006 een … migranten en zal de grenzen niet sluiten.
recordhoogte De vrachttarieven in de scheepvaart bereikten een …
recordtijd De oliepijpleiding in Soedan werd in de … van een jaar aangelegd.
recreatie In Tokio liggen woningen en … te ver uit elkaar.
rectificatie De prinses eiste een … van het roddelblad.
redden Geldschieters … het internetbedrijf Letsbuyit van faillissement.

Overlevenden van de Indiase aardbeving probeerden te … wat er te …
viel.

(tot) rede De burgemeester trachtte de Marokkanen tot … te brengen.
rede Artsen vallen hun patiënten vaak in de …

De burgemeester betrok in zijn … ook de Marokkaanse jongeren.
redelijk De autochtonen zijn … positief over de integratie van allochtonen.
reden Ik zie geen enkele … om mijn standpunt te wijzigen.
redenaar De partijleider van Groen Links is een vurig …
redenatie Met de invoering van de zomertijd wordt er minder elektriciteit 

verbruikt, is de …
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redetwisten Geletterde autochtonen kunnen op ingetogen wijze …
redevoering Tijdens zijn … werd hij voortdurend in de rede gevallen.
redigeren Het … van boeken laat vaak te wensen over.
reduceren Het bleek mogelijk de problemen tot een minimum te …
reëel Er bestaat een … gevaar voor chaos en ontwrichting in het land.
reeks Door de Rekenkamer is een … van ingenieuze fraudes geconstateerd.
referendum Mugabe leed een gevoelige nederlaag bij het …
referentie De … van een psychiater van de Mesdagkliniek was niet in orde.
refereren Uit onmacht … allochtonen vaak aan de slavernij en het kolonialisme.
reflecteren De opstanden in Israël … de macht van de Palestijnen.
reflectie Managers zijn niet getraind in … op eigen handelen.
regel Ongelukken bij de Russische vloot zijn eerder … dan uitzondering.
regelgeving Te veel … verlamt een daadkrachtig bestuur.
regelmaat Gewelddadige berovingen komen met de … van de klok voor.
regelneef Carl Grasveld was een … van de VN in het rijk van de chaos.
regelnicht Pim Fortuin was vooral een politieke …
regelrechte Piet Hein was een … zeerover en moordenaar.
regels Tussen de … door kon je lezen wat een hel het strafkamp was.

De sjoemelende jury nam het met de … niet zo nauw.
regelzucht De overheid wil miljarden in de zorg besparen door de … aan te pakken.
regen Er is sprake van een ware … van verlofregelingen.

De Britse premier werd met een … van tomaten bekogeld.
Veel politieke vluchtelingen komen van de … in de drup terecht.

regendans Besturen is meer dan een politieke … uitvoeren in Den Haag.
regenen Het zou … van de klachten bij de asielprocedure.
regeren Leugens … in de conflicten tussen de arme en rijke landen.
regie Nederland wil de … van de rechtshandhaving op Curaçao.
regime Het … in de Amsterdamse Bijlmer-Goelag (Grenshospitium) is niet 

aangenaam.
China heeft anno 2000 nog een communistisch …
Het … in een huis van bewaring is zeer zwaar.

regio Branden in de … Epirus in het noorden van Griekenland hadden acht 
levens geëist.

regisseren Fidel Castro kon de strijd om Elian knap …
registers Bij de tussentijdse verkiezingen trok Mugabe alle … open.
regularisering Van … moet je ook geen wonderen verwachten.
reguliere De … troepen handhaafden de status quo.

Het … onderwijs is ongeschikt voor kinderen met een taalachterstand.
rehabilitatie Na de vrijspraak eiste hij … en een schadevergoeding.
reikhalzend Er werd … uitgekeken naar de release van het computerspel.
reikwijdte Hij weigerde stukken te tekenen waarvan hij de … niet kon overzien.
reilen (en zeilen) Hij spuide kritiek op het … en zeilen van Zwitserse banken.
(in het) reine Zij kwam met haar geweten in het … door schoon schip te maken.
reinheid Ziekenhuizen willen met de witte uniformen … en rust uitstralen.
reinste Het executeren van kruimeldieven is je … onrecht.
rek De … is er uit voor de financiering van meer blauw.
rekbaar Gelijke toegang in het ziekenhuis bleek voor artsen een … begrip.
rekenen De zoon van Soeharto hoeft niet te … op gratie.

Veel jongeren … zich tot een kerkelijke gezindte.
rekening De overheid zal de kosten van het slavernijmonument voor zijn …

nemen.
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Die bewering laat ik voor … van de journalist.
Met die politicus moeten we terdege … houden.
Die partij krijgt onherroepelijk de … gepresenteerd.
KPN behoudt zich het recht voor, herinneringskosten in … te brengen.

rekenschap Voor de slavenhandel heeft nooit iemand … hoeven afleggen.
(nul op het) rekest De oppositie kreeg nul op het … en zag haar hoop vervliegen.
rekken Mandela wilde de Burundese vredesbesprekingen niet eindeloos …
rekken (en strekken) De sporters gingen vooraf aan hun training … en strekken.
rekruten Birma heeft met 70 000 … het hoogste aantal kindsoldaten ter wereld.
rekruteren Het … van deskundige en eerlijke politici is geen koud kunstje.
rel Dat besluit heeft tot een politieke … geleid.
relaas Het wijkrapport van de ambtenaar van de sociale dienst was een triest …
relationele De aanleiding voor de ruzie lag in de … sfeer.
relativeren De burgemeester wilde de problemen onder de Turken …
relaxte Rapper Eminem is een … mafkees.
relevante De legerleiding hield de minister moedwillig onwetend over … 

ontwikkelingen.
relevantie Sociaaleconomische … is het criterium voor het wetenschapsbeleid.
relieken De SP wil meeregeren en doet afstand van linkse …
relikwie Met de opheffing van het Rutgershuis verdwijnt een … uit de jaren 

zeventig.
rem Bij dit wetsvoorstel ging de minister op de … staan.
remedie Meer artsen is geen … voor het laten verdwijnen van wachtlijsten.

Inbakeren is een … tegen een overmaat aan prikkels bij baby’s.
remise De koplopers van het schaaktoernooi namen genoegen met een 

onderlinge …
remmen In België lieten de Britse hooligans alle … los.
renaissance Zuid-Afrika werkt aan een ‘Afrikaanse … ’
rendabel Investeren in onderwijs zou wel heel … kunnen blijken te zijn.
rendez-vous Hij kwam het … met de pers niet na.
rennen Nadat het autoalarm afging zette de autokraker het op een …
renovatie Vanwege de … moesten veel huurders hun huis uit.
rentenieren Gepensioneerden … graag aan de Spaanse kust.
rentree De vedette vierde zijn … in een afgeladen stadion.
reorganisatie De … van het doveninstituut tekende de veranderende houding t.o.v.

doven.
rep en roer Een slang bracht Enkhuizen in …
reparatie De … van het lek in het computersysteem zal even duren.

De fractieleiders zijn begonnen aan de … van de verstoorde 
verhoudingen.

repatriëren Het … van zieke illegalen is niet humaan.
repercussie De … van het gerechtelijk onderzoek op zijn loopbaan was niet gering.
repercussies Zijn kritische uitspraken zouden heftige … van de regering uitlokken.
repertoire Doe Maar deed uiteraard ook een greep uit het oude …
repetitie Gemeenteraadsverkiezingen zijn een generale … voor de parlements-

verkiezingen.
replica Het kostbare museumstuk werd vervangen door een …
repliek In de euthanasiezaak diende de arts het hof fel van …
reportage De bank reageerde verrast op een … van RTL4.
reppen Diplomaten … van een eerste glimpje hoop bij het vredesproces.
represailles Vooral kinderen leden onder de … die tegen het land waren ingesteld.
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representatief Het onderzoek was vooral inventariserend en niet …
representatieve In het weekeinde had hij veel … verplichtingen.
repressie De VN zouden ook moeten optreden bij … van politieke opponenten.
reprimande Minderjarige criminelen komen er niet meer alleen met een … vanaf.
reputatie De disco-eigenaar heeft een dubieuze …
requiem Het … werd door niemand met droge ogen aangehoord.
research Economen willen met … het onderzoek naar consumentenvertrouwen

begeleiden.
researcher De … van het NOS-journaal werd relativerend toegesproken.
reserve De excuses van Japan werden met enige … ontvangen.
reserves Wederom moesten wij onze financiële … aanspreken.
reservoir Er bestaat een … van moeders die bereid zijn weer te gaan werken.
reshuffelen De slechte prestaties nopen de minister van sociale zaken de leiding te

…
resistent Bodembacteriën zijn … tegen vrijwel alle antibiotica.
resocialisatie Voor Dirk was er geen plaats meer in de maatschappij, omdat zijn … 

mislukt was.
resolutie De … voor het opheffen van de boycot tegen Cuba werd afgewezen.
resoluut Hij wijst het voorstel … van de hand.
resonantie De hoge C kan een destructieve … veroorzaken.
respect Er is een sprake van een afnemend … voor normen en waarden.
respijt De banken geven het bedrijf nog anderhalf jaar …
respondenten De resultaten van de … van het onderzoek waren niet representatief

voor het hele land.
respons Wij kregen weinig … op onze enquête.
ressentiment De politicus bespeelt het publiek met een anti-Hollands …
ressorteren Factoren die … onder de definitie van ‘sociologie’ interpreteert men

juister.
Douaneambtenaren … onder het ministerie van Financiën.

restauratie De … van de plafondschildering zal in 2001 klaar zijn.
De … in het middelbaar onderwijs roept bij politici vragen op.

restitutie De rechter sloeg een bres in de wet over … van geroofde kunst.
restrictie De behandelaar moet elke … bij de diabeet kunnen verantwoorden.
restrictief Ten aanzien van asielzoekers voert het kabinet een … beleid.
restyling Xandra stond voor een grote … van het weekblad Vrij Nederland.
retireren De VVD zou … zonder al teveel gezichtsverlies.
retoriek De demagoog bediende zich van extremistische …
retoucheert Brazilië … het eigen slavenverleden.
(op zijn) retour Extreem rechts lijkt op zijn … te zijn in Duitsland.
retourneren Met een beroep op overmacht … zij de harde kritiek.
(in) retraite Na het stopzetten van haar talkshow ging Keyl drie maanden in …
return Het Nederlandse elftal wil bij de … beter gaan voetballen.
reuk Bij het fraudeonderzoek kwamen de Chinese connecties in een kwade …

te staan.
reuring Dat de partner van de minister aandelen had in het overheidsbedrijf

leidde niet tot … en achterdocht.
reuzensprong Europa gaat de VS op internetgebied met een … voorbij.
revalidatie De … van de voetballer verloopt goed.
revanche Hij nam … tijdens de grootse finale.
revanchisme Gevoelens van … onder de bevolking werden door Hitler uitgebuit.
reveil De pas gekozen Senegalese president heeft een ethisch … in gang gezet.
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revers De gekwetste tiener in minirok greep de handtastelijke knul bij zijn …
reversibel Het verouderingsproces is nog steeds niet …
revitaliseren Je zou eerder de steden moeten … dan dat je de natuur aantast.
revival Het linkse vak maatschappijleer is toe aan een rechtse …
revolte Partijleden plannen een … tegen de premier.
revue Tijdens de ondervraging liet hij veel feiten de … passeren.
riant Tot zijn gewelddadige dood leidde Pablo Escobar een … bestaan.
rich en famous Vooral de … in Tel Aviv vinden kabbala ‘cool’.
richten Moderne burgers … zich meer op comfort en geld verdienen.
richting De plasticindustrie reorganiseert en verdwijnt snel … Azië.

De scholen voor bijzonder onderwijs willen een stagiair uit eigen …
richtingenstrijd De linkse kandidaat van die partij doet niet aan de …
richtlijnen Universele … voor de opvoeding bestaan er eigenlijk niet.
richtsnoer Een bestuurlijk … in Nederland is de strikte scheiding tussen kerk en staat.
ridiculiseren De politici trachtten de brooduitspraak van de bisschop te …
ridicuul De ernstige toon van zijn woorden kwam … over.
rieken De adhesiebetuigingen van de minister … naar populisme.
riemen Je moet roeien met de … die je hebt.
rigide Het vreemdelingenbeleid wordt nogal … uitgevoerd.
rigoureus Hij gooide het beleid … om.
rij Bedrijven staan in de … om met de minister mee te reizen naar China.

Venus Williams won negentien duels op …
rijen De Duitse christendemocraten sluiten de …
rijgedrag Onder invloed van alcohol vertonen chauffeurs een riskant …
rijgen Mishandelde vrouwen willen de dader aan het mes …

PC-bouwers … de winstwaarschuwingen aaneen.
rijk De minister rekende zich … na de bezuiniging.

De Seychellen zijn enkele paradijselijke eilanden …
rijkelijk Wie dat gelooft is … naïef.

De champagne vloeide … tijdens de beursintroductie van World Online.
rijkeluiskind Máxima is een … met veel bezit.
rijkeluisleven Niet alle kolonialen in Nederlands-Indië hadden een …
rijker Het Damrak is weer een beursschandaaltje …
rijmen Die rechterlijke visie is niet te … met de jurisprudentie.
rijp Duitsland is … voor het homohuwelijk.

Taisa Kwidama wilde … voor een huwelijk zijn.
Na … beraad nam de minister het voorstel terug.

rijtje Na de schuldensanering had hij alles weer op een …
rijtjeshuis Minister Bomhoff woonde in een … in het kleinstedelijke Gouda.
rijzen Het is onwaarschijnlijk dat er geschillen tussen Kasparov en Kramnik …
rijzigheid Niemand heeft zo’n mooie … als Sinterklaas.
rikketik Volgens de cardioloog had oma nog een grote, sterke …
rillingen De Engelse seriemoordenaar geeft de bewoners van Ipswich de …
rimpeling De verklaring veroorzaakte een diplomatieke … tussen beide landen.
rimpelloos De troonsopvolging verliep niet …
ringeloren De boeren willen zich niet laten … door de overheid.
rinkelen Als bisschoppen omstreden uitspraken doen, … de telefoons bij de 

Gay Krant.
‘Ik ook van jou’ deed de kassa’s flink … voor de Nedercinema.

riool De redactie van deze journalist bevindt zich in het …
Het Nederlandse kustwater is helemaal geen open …
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rioolputje Nederland wil niet het … van Europa zijn voor asielzoekers.
ripdeal De dode man met gemorste drugs langs de A12 was het slachtoffer van

een …
risee Door corruptie was Air Afrique afgegleden tot de … in de luchtvaart.
riskant Arrestatie van de vermeende drugsbaron achtte Justitie nog te …
riskeren Demonstranten in Iran … de doodstraf.
rit Aan het eind van de … legde hij een volledige bekentenis af.
riten De Xhosa’s hebben verschillende … bij traditionele inwijdingen.
ritme Gebrek aan … speelde de vleugelspeler parten.

Kinderen weten dat ze na de vakantie weer teruggaan naar een strak …
rits Een hele … van landen wordt beschuldigd van illegale wapenhandel.
ritselaar De in bv’s handelende oplichter is een handige …
ritselen De pastoors … steun voor de illegalen.
ritueel De accountantscontrole was al tien jaar lang een vertrouwd …

Gedurende een … werden Zulu’s onderzocht op hun maagdelijkheid.
rivaal De juntaleider liet zijn … oppakken.
rivaliserende Leden van … motorclubs beschoten elkaar met bazooka’s.
rivaliteit Er leeft een gezonde … tussen de premier en de president.
robbertje De staatssecretaris verwachtte een flink … vechten met de vakbonden.
robuust De minister zette een … beleid neer.
roddel De op grote schaal verspreide … werd door het publiek als feit geslikt.
roddel en achterklap De beschuldigingen zijn gebaseerd op …
roddelbladen … zijn niet wezenlijk informatief.
roddelcultuur De ordinaire … binnen die partij heeft een vergiftigende werking.
roddelen Nog steeds … zij over de vrijgesproken buurman.
rode cijfers Door mismanagement kwam het bedrijf niet uit de … cijfers.
rode draad Naastenliefde vormde de … draad van haar leven.
roeien Zwarte scholen moeten … met de riemen die ze hebben.

Bij de strijd tegen mensensmokkelaars is het … tegen de stroom in.
De werkgeefster ging door … en ruiten om haar doel te bereiken.

roekeloos Dronkaards vertonen een … rijgedrag.
roekeloze Taiwan noemde de Chinese raketproeven een … provocatie.
roem Helaas overleed hij op het hoogtepunt van zijn …
roemen De kiezers blijven hem … om zijn betrouwbaarheid.
roemloos Zijn carrière beleefde een … en voortijdig einde.
roemruchte De nieuwe bankiers verschillen van hun … voorgangers.
roeping Nederland voelde dat ze een … had als kolonisator van Indonesië.
roer De regering neemt het … over bij de omstreden Indonesische bank.

Irak heeft het … omgegooid en geeft opening van zaken.
roeren Politici beginnen zich steeds vaker te … rond de rol van de koningin.
roerend Ik ben het … met zijn voorstel eens om de schoolklassen te verkleinen.
roerganger Mao was China’s grote …
roerige De Molukken maken … tijden mee.
roestbak De lekkende tanker bij de Galapagoseilanden was geen …
roesten Herintredende verpleegsters zijn van mening dat oude liefde niet snel

zal …
roet De rebellen kunnen nog veel … in het eten gooien.
rokkenjager De president gaat de geschiedenis in als …
rol Er stond 15 miljoen gulden voor de zwerfjongeren op de …

Voor Amsterdam is een … weggelegd als het om ontwikkelingshulp gaat.
role model In die achterstandswijk hadden kinderen alleen passerende junks als …
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rollebollen Bestuursleden van die partij … over straat.
rollen De consumenten laten in december het geld …

De autoriteiten erkennen hun fouten, maar koppen zullen er niet …
Met de aanpak van Bassie en Adriaan, wil de fiscus de … omdraaien.
De zaak kwam aan het … door speurwerk van een verslaggever.
Sjiieten en Soennieten … over straat bij gebrek aan argumenten.

rollenspel De rechter en verdachte hebben een vastomlijnd …
rolletjes De verhuizing van de asielzoekers liep niet op …
rolmodel Velen zien Kamerlid Çörüz als het ideale …
rolverdeling Tijdens de oorlog hadden nationalistische groepen een unieke …
rommel Europa moet zijn dodelijke chemische … niet in Afrika dumpen.
rommelen Het zou al snel … binnen de Duitse coalitie.
rommeltje Het ministerie maakte een … van de grondtransactie.
rompslomp De werkgevers willen zo min mogelijk administratieve …
rond De Niezel snijdt door de wallen en is de klok … open.
rondbanjeren De paarden mochten naar hartenlust … in een waterpartij.
ronddolen Het drankenconcern Bols komt na jaren … in Franse handen.
rondgang Uit een … langs stadsdelen blijkt dat buurten onveilig zijn.
rondhangende Nour-Edinne probeerde … jongeren op het rechte pad te houden.
rondkomen Veel ouderen kunnen niet met hun uitkering …
rondleiden De Amsterdamse wethouder liet zich … door het nieuwe metrostelsel.
rondneuzen De geheime dienst (AIVD) mag vrijwel altijd op sociale media …
rondpompen Anonieme rekeningen zijn de voedingsbodems voor het … van zwart

geld.
rondscharrelen Vóór de autobrand zag de agent de pyromaan … bij de auto.
rondschrijven Bewoners stoorden zich aan de inhoud van het … van de actiegroep.
rondshoppen Volgens de directeur neemt het … van ouders op witte scholen toe.
rondslingeren In de loods lieten de werkstudenten het materieel …
rondstruinen De wolf kon in de grensstreek van België en Zeeland …
rondte Door het groeiend aantal bolletjesslikkers werken de rechters zich in de …
ronduit Het telefoonbedrijf was … verbolgen op de incassobranche.
rondwaren De bisschop ziet een armoedevirus in Europa …
rondzingen Geruchten zullen blijven … dat de prins steekpenningen van Lockheed

had genomen.
ronkend De hoofdcommissaris brengt zijn boodschap … naar voren.
ronselaar De Nigeriaanse asielzoekster betaalde duizenden dollars aan een …
ronselen Het … van kinderen in arme landen moet hard aangepakt worden.
roodgloeiend De telefoon bij Blokker stond … na het beschuldigen van migranten van

diefstal.
roofbouw Moderne Westerse vissersschepen plegen … op de Derde Wereld.
rooie De voetballer raakte over de … toen hij een rode kaart kreeg.
rooien Kleine ziekenhuizen moeten het meer en meer zelf zien te …
rook De hoop op vrede dreigt in … op te gaan.

Waar … is, is vuur.
rookgordijn De regeringswoordvoerder legde een … voor de media.
roomser Brussel wil dat Tsjechië … dan de paus wordt.
roos Volgens de kwakzalver slaap je als een … van soep van 

dinosaurusbotten.
rooskleurig De gemeentelijke begroting was te … voorgesteld.
roots De … van de scheepvaart liggen in Amsterdam.
rosse buurt Amsterdam trekt de bordeelvergunningen in van kopstukken van de …
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(oude) rot Die oude … moet het kabinet zien te redden.
rot Het … is in het Chinese partijkader gekomen.

Schaefer schold de krakers toch ook voor … ?
Het GVB-personeel was zich … geschrokken van het elektrocutiegevaar.
Die huisarts was een ervaren … in het vak.

rots Al die jaren stond Mandela als een … in de branding.
rotschop Minister Remkes zou de moordenaar een … willen geven.
rotsmoes Met een … probeerde hij zich vrij te pleiten.
rotstreek Het oplichten van de oude vrouw was een echte …
rotsvast Het vertrouwen in de nieuwe regering is niet …
rotte Criminelen vormen de … plek in onze samenleving.

Hij schold zijn rivaal uit voor … vis.
rotten De Eerste Kamer zal de oude … in de politiek uitwuiven.

Tsjechen en Polen staan in … klaar om het werk in de kassen te doen.
rottigheid De gedetineerde wilde na zijn vrijlating weg van alle … en vuiligheid.
rotvaart Autocoureurs pezen met een … over de snelweg.
rotzak Die vent is een echte …
rotzooi In het grensgebied van Zaïre is het een enorme …
rotzooitje De minister maakte een … van zijn departement.
roulatie Door een herseninfarct was bisschop Muskens een tijd uit de …
rouleren De Benelux wil de EU-voorzitter niet laten …
roulette De arme Nigerianen spelen Russische … met het aftappen van olie.
routine Het schelden op allochtonen lijkt … te worden.
routinier De ploegmaat van Olano reed langzamer dan de …
rouw Tel Aviv leek in de … na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag.
rouwbeklag Er was massaal … voor de omgekomen politieman na de voetbalrellen 

in Italië.
rouwen Russen … om de Koersk-doden.
rouwig Ik ben niet … om de dood van de dictator.
roversnest/-hol Door de affaire is van de stad het beeld ontstaan van een …
royaler De beloning van topmanagers wordt steeds …
royalty’s De uitvinder kreeg twee jaar lang … uitbetaald.
royeren De Raad wil Rusland … wegens de schending van de mensenrechten.
rozen Het leven van Ritchie met Madonna gaat niet altijd over …

Met een volle kas zit het bestuur op …
rozengeur Voor veel asielzoekers is het hier geen … en maneschijn.
ruchtbaarheid Door de NAVO werd geen … aan de infiltraties gegeven.
rücksichtsloze Voor het dopingvraagstuk kiezen sportbonden soms voor … oplossingen.
rug De Britse premier staat met de handen op de … over die Euro-kwestie.

Het Nederlandse mediabeleid ligt op zijn …
Veel blanken keren Zimbabwe massaal de … toe na de onteigeningen.
Zij wilden over zijn … in de publiciteit komen.
Het onderzoek is nu gelukkig achter de …
“Ze kunnen mijn … op,” zei het Kamerlid.
Amsterdam geeft langdurig werklozen een duwtje in de …
De regeringspartijen kregen van de kiezer een steuntje in de …
De minister vindt dat bedrijfsartsen hun … recht moeten houden.
De directie van de zwarte school stond met de … tegen de muur.
Bij het verslaan van de aanslag in Kenia liepen de rillingen over de …
van de journalist.

rugdekking Zonder politieke … krijg je niets gedaan.
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ruggengraat Oorspronkelijke artikelen vormen de … van elk wetenschappelijk 
tijdschrift.
Tijdens de gijzeling toonde zij als enige …

ruggespraak De verdachte wilde hierover … met zijn advocaat hebben.
ruggesteun Het geven van te veel … kan ook contraproductief werken.
ruif De profiteur wilde ook uit de … mee-eten.
ruig Een superrolstoel is geschikt voor … terrein.
ruige Twee moorden hebben het … stukje Brussel blootgelegd.
ruiken Rechts-extremisten in Oostenrijk … hun kans.
ruim Iliescu won de presidentsverkiezingen …
(het veld) ruimen De minister zal het veld moeten … als blijkt dat hij gefraudeerd heeft.
ruimen De verdachte wilde de getuige uit de weg …

Met het … van vee bedoelt men het doden van dieren.
ruimhartig Criminele asielzoekers tasten een … asielbeleid aan.
ruimschoots De doelstellingen van het kabinet zijn … overtroffen.
ruimte De ministers kregen alle … om door te gaan op de ingeslagen weg.
ruïneren Eén ongeluk bleek genoeg om de reputatie van de Concorde te …
ruïneus De bossen boden een … schouwspel na de hevige storm.
ruiten De IRA gooit zijn eigen … in.
ruiterlijk De minister gaf … toe dat de koopkracht van werklozen gedaald is.
ruk Groen Links was ontzet vanwege de … naar rechts.
rumoer Zijn vrijspraak veroorzaakte veel … in de rechtszaal.
run De … op aandelen van internetbedrijven neemt zorgelijke vormen aan.
runnen Gemeente Amsterdam liet ambtenaar Van E. bordelen …
runner In Amsterdam kan de toerist ook via een … een hotelkamer vinden.
rush Er is een … op boeken die de aanslagen in de VS kunnen verklaren.
(in) ruste De politicus in … ontving een zonnepaneel voor de bewezen diensten.
rustiek Aan de rand van de wijk loopt een … weggetje met slootjes en 

knotwilgen.
ruw Een bijeenkomst van de oppositie in Kenia werd … verstoord.

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 217

R

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 217



S
saai Als je als vrouw de politiek in wil moet je niet lelijk en … zijn.
saamhorigheid Er was sprake van … bij de herdenking van de slachtoffers.
sabbatical Na een … van tien jaar werd Jos Brink weer actief op het toneel.
sabelgekletter Het … rondom Cyprus neemt gelukkig af.
sabotage De transportsector wordt vaker door stakingen ontregeld dan door …
saboteren Zijn regering bleef het onderzoek naar slachtpartijen …
safe Uitgevers met veel overheadkosten spelen op … met buitenlandse

boeken.
sage De gewelddadige video vervult de rol van een moderne …
(per) saldo Per … moeten ook politici rekening houden met tegenvallers.
salomonsoordeel De rector velde een … over de ruzie tussen de leerlingen.
salonfähig Dit onderwerp is nog lang niet …
salonsocialist De … liet zich de champagne goed smaken.
samenbindend Geloof is vaak een … element in de maatschappij.
samendrommen Bij de naaktact van de dames zullen de mannen bij de dansvloer …
samenhangend Ik vond het vluchtverhaal van de asielzoeker niet …
samenklonteren Het onderzoek toonde aan dat kansarmen in achterstandswijken …
samenleving In achterstandswijken is de … etnisch meer gemêleerd.
samenloop Het ongeluk was het gevolg van een … van omstandigheden.
samenscholen Het … van buurtbewoners bij het ontplofte huis werd met hekken 

voorkomen.
samensmeden Het … van deze coalitie ging niet zonder slag of stoot.
samenspannen De Russen zijn bang dat hun regeringsleiders … met misdadigers.
samenspraak Het messenverbod werd in … met de wijk ingesteld.
samenwerking Er is een prettige … met de wijkagenten.
sanctie Een voorschrift zonder … is een lege letter.
sancties De economische … troffen vooral de kinderen.
sandwich Het nieuwe glas is een … van verschillende materialen.
saneren De overheid wil gesubsidieerde instellingen ingrijpend …
saneringsplannen De premier ontvouwde zijn ambitieuze …
sanitaire Een inwoner van Tiel raakte zijn auto kwijt tijdens een … stop.
sans rancune Het fijne van kleuters vind ik dat ze … zijn.
sappelen De wapenindustrie van Zuid-Afrika kan geen klanten vinden en moet …

om rond te komen.
sappig Hij kon … vertellen over de bokkensprongen van de burgemeester.
sarcasme Het … droop van zijn woorden.
sarren De jongens … het weerloze dier.
satire De premier vindt dat theatermakers doorschieten met hun … over de

Oranjes.
satisfactie De beledigde partij eiste …
scabreus Met rode oortjes luisterde hij naar een … verhaal.
scala De wetgeving biedt een creatief boekhouder een … aan mogelijkheden.
scanderen De demonstranten … leuzen tegen de overheid.
scenario Er is een … denkbaar waarbij vervolging op een debacle kan uitlopen.
scene De 45-jarige verslaafde Marlon zit sinds 1980 in de …
(in) scène De smokkel was door de geheime dienst zelf in … gezet.

218 | WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S

S

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 218



scène De verdachte trapte bij zijn arrestatie een …
scepsis Er heerst … over de mogelijkheid van Melkertbanen bij de politie.
scepter De zoon van de president zwaait in dat bedrijf de …
scepticus Ten aanzien van zijn politiek inzicht ben ik een …
schaal Cod Culture Norway kweekt kabeljauw op commerciële …

Zijn mening legde veel gewicht in de …
In dat land werd op grote … gemarteld.

schaalvergroting De concentratie in de luchtvaartwereld illustreert de noodzaak tot …
schaamlap Nederland wil geen … zijn voor Amerika.
schaamrood De frauderende ex-burgemeester kreeg het … op de kaken.
schaamteloos … trotseerde zij het verbod op topless zonnebaden.
schaars Mensenrechten zijn een … goed in China.

Zomercarnaval in Rotterdam is gezellig en fraai door de … uitgedoste
Antillianen en Surinamers.

schaarste Het probleem van de … is groot in het onderwijs.
(scheve) schaats De banken reden een scheve … tijdens de Tweede Wereldoorlog.
schade Premier Chirac is door … en schande wijs geworden.
schadeclaims Gedupeerde consumenten dienden … in.
schaden Corrupte politici … het vertrouwen van hun kiezers.
schadepost Met het verbreken van dat contract rekent de overheid op een … van

tien miljoen euro.
schaduw Het geweld werpt een … over de komende vredesconferentie.

Wat politiek inzicht betreft kun je niet eens in zijn … staan.
De chef van de geheime dienst treedt uit de …

schaduwboekhouding Die gemeente hield een … bij van de Roma, omdat etnische registratie
verboden was.

schaduwboksen De Russische premier gaf de aanzet tot een partijtje …
schaduwen Het … van linkse studenten door de geheime dienst leidde tot onrust.
schaduwzijde Politieke instabiliteit is de … van het aftreden van Soeharto.
schakel Hij diende als … tussen de twee strijdende partijen.
schakeringen In de zomer zie je de bladeren in … van donkergroen tot helgroen.
schallen Oorlogspropaganda en strijdliederen … uit de luidsprekers.
schamel De oude man leidde een … bestaan tussen de rokende puinhopen.
schampen Bij het taxiën kon het privévliegtuig niet voorkomen om het 

passagiersvliegtuig te …
schamper De boze burger deed … over de regelzucht van de gemeente.
schamperen De opposanten … dat de dictator zich van grootspraak bedient.
schamperheid Het buitenland reageerde met … op de verkiezingen in 2000 in de VS.
schandaal Het is een grof … dat de moordenaar van Kerwin vrij rondloopt.
schandalig In de EU is het betalingsverkeer met pinpassen … duur.
schande Door haar zwangerschap maakte het meisje haar familie te …
schandpaal De vrouw nagelde de Amerikaanse president aan de …
schandvlek Hij is een … voor zijn familie
schapen Marokkanen en Antillianen zijn de zwarte … van Amsterdam.

Hij scheidde in een vroeg stadium de bokken van de …
schappen De ontslagen werkstudent had zijn zakken i.p.v.de … zitten vullen.
schare Een … van aanbidders zat ademloos aan zijn voeten.
scharen Wij … ons achter onze bewindslieden.
scharminkel Door zijn discipline en dagelijkse training werd het … een superatleet.
scharrelen Veel derdewereldkinderen moeten zelf hun kostje bij elkaar …
schaterlachen Bij het zien van de reizigers barstten de Indianen in … uit.
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schatkist De Antillen hebben een lege …
schatrijke De … zakenman werd een lachwekkend lage boete opgelegd.
schatten Deskundigen … de leeftijd van het dier op 30 jaar.
schatting Naar … zijn er een miljoen Tutsi’s vermoord.
schaven Maandenlang … de partijbonzen aan de opvolging van de premier.
schedel Bij de beroving hebben sadisten het slachtoffer de … ingeslagen.
scheef Het zit economisch behoorlijk … in Suriname.
scheefgroei Er ontstaat een … tussen banen in de marktsector en bij de overheid.
scheefhuurder De minister van Volkshuisvesting wil de … laten verhuizen.
scheepsrecht Drie keer is … denken ze bij de P.v.d.D., die nu voor de 3e keer probeert

een zetel te winnen.
scheet Fikkie is een … van een hond uit Australië.
scheidende De … premier wil zich meer gaan inzetten voor de armen.
scheiding Er is geen duidelijke … van kerk en staat in islamitische landen.
scheldkanonnade De … van Suriname richting Nederland nam in volume toe.
scheldwoord Politiek correct is een … geworden.
schelen Als de staat aan de grens niet op smokkelwaar controleerde zou dat 

miljoenen aan accijns …
schellen Zijn verklaring deden me de … van de ogen vallen.
schelmenstreek Het geweld tegen dieren is geen …
schema Het inleveren van verboden wapens ligt op …
schemering Zodra de … valt, duiken in Duitsland overal neonazi’s op.
schemerzone De nationalistische studenten roeren zich in de clandestiene …
schending … van de mensenrechten komt ook in Europa voor.
schenen Hillary Clinton schopte veel Chinezen tegen de …
schenken Verwanten van het slachtoffer … de dader vergiffenis.

Nederlanders … veel geld aan liefdadigheid.
schennis Een Amerikaanse jurist werd beschuldigd van … van de eerbaarheid.
schepen Willem van Lennep verbrandde al zijn … achter zich en vertrok naar

China.
schepje Tijdens het onderzoek deed de activist er nog een … bovenop.
scheppen Bestuurders moeten duidelijkheid … voor de toekomst van de jeugd.

Regelmatig … auto’s een paar fietsers van de weg.
De rokende ziekenhuismedewerkers gingen buiten een luchtje …

schepping TV-bazen aarzelden heel lang voordat ze de … van Dexter op het scherm
brachten.

schepsel De haring is in levende vorm een uiterst gevoelig …
scheren Tijdens het … door de oppositie kon minister Melkert niet stilzitten.
schering en inslag Bij die kooplieden is het voeren van een dubbele boekhouding …
scherm Binnen afzienbare tijd verdween die pornofilm van het …
schermen De commerciële zenders … met de kijkcijfers.

Achter de … wordt druk onderhandeld met de IRA.
schermutseling Op een enkele obligate … na eindigde het debat teleurstellend.
scherp De vakbonden en de NS zetten het conflict op …

De milieuactivist hield een … oog op de uitstoot van roet.
De vakbond heeft het voorgenomen massaontslag … veroordeeld.
De actievoerders werden … in de gaten gehouden.
De relatie tussen Turken en Koerden staat op …
In de polder wordt een … debat als ruzie gezien.
Bedrijven proberen met illegalen op het … van de snede niet failliet te
gaan.
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scherpe De scherpzinnige VN-ambassadeur had een … tong.
De UNHCR ventileren … kritiek op het asielbeleid van Oostenrijk.

scherpslijperij De juridische … in de zaak Gümüs was onmenselijk.
scherpzinnigheid De … van de journaliste werd de crimineel fataal.
scherts Hij gaf zich graag over aan luim en …
schertsende Tegenover Chabot maakte Herman Brood … opmerkingen over zijn 

zelfmoord.
schertsvertoning De presidentsverkiezing in Zimbabwe is een …
scherven Door deze traumatische ervaring ligt haar jeugd aan …
schetsen Doemdenkers … een verkeerd beeld van die culturen.
scheuren De Bulgaarse regering begint te … na de nederlaag.

Snelheidsduivels … soms in opvallende bolides door woonwijken.
scheuring In het front van de Amsterdamse taxichauffeurs tekende zich een … af.
scheurtjes De Japanse droom begint … te vertonen.
scheutig De politie is niet zo … met exacte informatie over rellen.
scheutje Renesse is een badplaats met een … New York.
scheve Met … ogen bekeek hij de nieuwe auto van zijn buurman.

De … verhoudingen tussen arm en rijk worden steeds schrijnender.
scheve (schaats) De minister reed een … schaats en moest aftreden.
schichtig … omzeilden de ministers het netelige onderwerp.
schielijk De zakenman verdween … in een gereedstaande limousine.
schieten De VN-vredesmissies … tekort door geldgebrek.

De vrouwenemancipatie zal haar doel voorbij …
De geïrriteerde Armstrong kon op het publiek wel …
Bij het horen van die naam … de mensen in de lach.
Een Fransman kon de eerste beelden … van de aanslag op de 
WTC-torens.
Leontien overwoog de Olympische wegwedstrijd in Sydney te laten …
De ogen van de Algerijnse schrijfster … vuur na vragen over de politiek.
Zijn naam wil me maar niet te binnen …
De bewindslieden … gaten in het saneringsplan.
De Russen zullen Cuba niet meer te hulp …
De lokale politici … met losse flodders.
De zalm probeert stroomopwaarts kuit te …

schietschijf De VN-militairen waren het beu te moeten fungeren als …
schiften Huisartsen … het telefonisch spreekuur in urgente en minder urgente

gevallen.
schijn De legionellabacterie leek geen kwaad te kunnen maar de … bedroog.

De ambtenaar pleegde geen fraude maar had de … tegen.
Volgens de ambtenaar maken de actievoerders geen … van kans.
Voor de buren hielden ze de … nog op.

schijnbaar Ze maakt zich … moeiteloos vreemde talen eigen.
schijnbeweging De voetballer maakte een magistrale …
schijngevecht De ruzie tussen de coalitiegenoten was slechts een …
schijnheilig De afgetreden minister trok een … gezicht.
schijnhuwelijk Een buitenlandse partner moet aantonen dat het niet om een … gaat.
schijntje Het extra budget voor kleinere schoolklassen is maar een …

Het kostte maar een … om naar de zon te vliegen.
schijnvertoning De strafprocedure dreigt een … te worden.
schijnwerpers De bisschop van Breda keerde terug in de …
schijten Koeien vreten niet van het gras waar ze op …
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schijven De coördinatie van de Openbare Orde loopt over veel …
schikken India weigert zich te … in een verbod op kernproeven.

In een land met vele humeuren is het … en plooien.
schikking De ontslagen directeur ging akkoord met een …
schim Tegen Frankrijk was Ronaldo geen … van de klassevoetballer die hij 

eerder was.
schimmenrijk Veel politici verdwalen in het … van de macht.
schimmenspel De zakenman is de hoofdrolspeler in het Indonesische …
schimmig Het beleid rond de coffeeshops blijft …
schip De provincie Zuid-Holland ging voor miljoenen het … in met Ceteco.

De verraders verlieten het zinkende …
Nu is afgerekend met de fraudeur moet de regering schoon … maken.

schipbreuk Een boot met 50 illegalen liep … voor de Spaanse kust.
schipperen Politiek is een kwestie van handig …
schisma In die partij dreigde een … tussen liberalen en democraten.
schitteren Op de persconferentie … de beschuldigden door afwezigheid.
schitterende De actrice gebruikte … teksten.
schlemiel De voorzitter is een populaire … zonder strategie.
schnabbelaar Als verzamelaar van bijbaantjes is hij de grootste … van Nederland.
schnabbelarts Patiënten zijn de dupe van de …
schnabbelen Televisiepresentatoren … tienduizenden guldens per middag bij elkaar.
schobbejak De … schnabbelde er stiekem een zakcentje bij.
schoeisel Ook niet-moslims betreden de moskeeën zonder …
schoen De gemeente ziet nu wel waar de … wringt.
schoenen Door de toename van de misdaad loopt het werk de recherche over de …

Het bedrijf probeert de journalisten de schuld in de … te schuiven.
Als allochtone werkzoekende moet je stevig in je … staan.
De verliefde jongen trok de stoute … aan.
Als ik in haar … stond, had ik hetzelfde gedaan.
Na het doelpunt zonk de landskampioen de moed in de …

schofferen Zij zouden op een ongehoorde wijze de vrouwen …
schoffering Het actiecomité strijdt tegen de … van Suriname door Nederland.
schoftentuig We hebben allemaal wel eens zin het … te slaan.
schofterig De werkgever gedroeg zich ronduit …
schok Zijn woorden veroorzaakten een … in medialand.
schokken De daden van Colijn … de mannenbroeders.
schokkend Een woordvoerder van de vereniging noemt de wachtlijsten …
schommelingen Voor de … in de wisselkoersen heeft Mundell een elegante oplossing.
schone (handen) De dictator wilde … handen houden en delegeerde zijn vieze zaakjes.
schooier Die extremist is een echte …
school De woordvoerder wilde nog niet uit de … klappen.
schoolbanken Buitenlandse voetballers moeten waarschijnlijk de … in.
schoolprestaties In de samenleving leeft de wens naar meer openheid rond de …
schoolvoorbeeld Zijn onderzoek is een … van wetenschappelijke integriteit.
schoon De Italianen hebben … genoeg van de maffia.

Milošević vond dat hij een … geweten had.
De migranten keken in het zwembad met belangstelling naar al dat
vrouwelijk …

schoon (schip) Kamerleden eisen dat de minister eindelijk … schip maakt.
schoonheid Stedelingen leerden de … van het boerenberoep.
schoonheidsprijs Met tentenkampen voor asielzoekers win je geen …
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schoonmaak Het Zuid-Afrikaanse leger wacht een grote …
schoonvegen In een mum van tijd zou de ME de straat …
schoorvoetend … komt hij er voor uit dat hij homofiel is.
schoot De Russische mijnwerkers legden het hoofd in de …

Het succes van de Marokkaanse is haar niet in de … geworpen.
schoothondje De CPN was een sidderend … van Moskou.
schop Die opmerking was een … tegen het zere been van de Cyprioten.

Het huidige stelsel van vergoedingen voor advocaten moet op de …
Prof. J. Verkuyl kreeg in het doodsbericht van Trouw een … na.

schoppen In een democratie kunnen complete idioten het tot president …
Komieken in de VS … een rel met Jodengrappen.
Het linkse cabaret wilde … tegen heilige huisjes.

schopstoel De Amsterdamse burgemeester zat op de …
schorem Het lukt de politie niet het … van de straat te halen.
schorriemorrie Op de Amsterdamse stadscamping troffen we geen … aan.
schorten Volgens de premier zou het de bedrijven aan echt ondernemerschap …
schot Het arrestatieteam hield de verdachte onder …

De bijspijkercursus voor haio’s bleek een … in de roos.
Tijdens de Lockheedaffaire loste de koningin een … voor de boeg.
Koning Hoessein bracht … in het overleg met Israël.
De malafide ondernemers bleven buiten …
De inbrekers hielden het echtpaar uren lang onder …
Er zit … in de vredesbesprekingen.

schots en scheef In het verwaarloosde dorp waren veel … gebouwde huizen.
schotten Artsen en verloskundigen willen de … beslechten om goed te kunnen 

samenwerken.
schouder In de politiek moet je ook altijd over je … blijven kijken.
schouderklopje Voor zijn inzet ontving hij nog geen …
schouderophalend Jonge Marokkanen hebben de dood van de 81-jarige prinses Aicha …

ontvangen.
schouders Na de degradatie viel een enorme last van zijn …

Als je vooruit wilt komen, moet je je … eronder zetten.
Over die opmerkingen haal ik alleen mijn … op.

schouwspel In die Mayadans waren alle ingrediënten voor een smakelijk … aanwezig.
schragen De zeges op Duitsland en Frankrijk … het zelfvertrouwen van Oranje.
schrale (troost) De schuldhulpverlening is een … troost voor de armen.
schrap De Beurs zette zich … voor weer een hausse in de optiehandel.
schrappen De commissie wil die huisarts uit het register …

Het bedrijf gaat binnenkort een aantal banen …
De VS … het plan om de Servische oorlogsmisdadigers te arresteren.

schreden Hij keerde op zijn … terug en ondertekende alsnog het contract.
In juni 2006 zetten Nederlandse militairen hun eerste … in Afghanistan.

schreef De columnist was ook dit jaar drie keer over de … gegaan.
schreeuwen De bedrijven … om goed opgeleid personeel.

De vrouw zette het op een … toen de aanrander haar aanviel.
schreeuwende vraag Er is een … naar goed opgeleid personeel.
schreeuwlelijk Spanjer vond dat die onbeschofte … een buisverbod moest krijgen.
schriel Ondernemers vrezen dat de schade door de vuurwerkramp te … wordt

vergoed.
schrift In 1970 bestond de moedertaal van Nuruddin Farah nog niet op …
schrijnend Volgens het vervoerbedrijf is er een … tekort aan buschauffeurs.
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schrijnende Ons speelgoed wordt onder … omstandigheden vervaardigd.
schrik De passagiers van het vliegtuig met het falend landingsgestel kregen de

… van hun leven.
Gelukkig mankeerde zij niets en kwam zij met de … vrij.
De rechter kent geen pardon voor Bates, de … van Belfast.
De aangekondigde huurverhoging joeg de bewoners … aan.
Na alle dreigementen had hij de … behoorlijk te pakken.
Na het ongeluk zat bij de bromfietser de … er goed in.

schrikbarend Er is een … tekort aan goed opgeleid personeel.
schrikbeeld Het … van een totalitaire staat doemt voor dat land op.
schrikken Na het koken van eieren kan je ze laten … in koud water om ze makkelijk

te kunnen pellen.
schril Zijn rijkdom staat in … contrast tot de armoe in het land.
schrobbering De wethouder kreeg een publieke … van de burgemeester.
schroeven Bij de seriemoordenaar zaten enkele … los.

Het vredesproces in Angola staat op losse …
schrokken Pelikanen kunnen met hun grote bek twee vissen tegelijk naar binnen …
schromelijk Dat bericht is … overdreven.
schromen We moeten niet … onze religie kritisch onder de loep te nemen.
schrompelen Het verzuilde partijsysteem kon in elkaar …
schroothoop Jongeren die op school mislukken, komen op de sociale … terecht.

Afgedankte computers vormen een elektronische ...
schuchter De bedrijven zoeken … contact met elkaar.
schuddebuiken Hitler heeft Stalin doen …
schudden Fidel Castro en Clinton … elkaar de hand.

Volgens mij kan de burgemeester het verder wel …
De gevestigde instanties … op hun grondvesten.
Eet je rund, dan kan je het kopen van een huis in Bombay (India) wel …

schuilen In de schijnbare onkwetsbaarheid van Nederland kan een risico …
schuim Het … der aarde is altijd welkom in Paraguay.

Met het … op de mond wilde de beledigde auteur de confrontatie 
aangaan.

schuimbekkend Hij zocht … naar de belager van zijn dochter.
schuinsmarcheerder Kennedy was een onverbeterlijke …
schuitje De illegalen zitten in Oostenrijk in hetzelfde …
schuiven De minister wilde de begrotingsregels aan de kant …
schuiver De motorrijder maakte een … toen de motor van zijn oldtimer 

blokkeerde.
schuld Eigen … dikke bult is niet van toepassing op sociale ongelijkheid.

De verdachten schuiven elkaar de … in de schoenen.
schuldig Clinton blijft het antwoord … op de vraag wat hij in 2001 gaat doen.
schulp De oppositie op Cuba begint uit haar … te kruipen.
schunnig Volgens hem heeft de journalist een … stuk journalistiek bedreven.
schunnigheden De sensatiepers ging zich te buiten aan …
schurft Hij heeft de … aan racisten.
schurken Door zijn rug tegen de muur te … kon de zwerver zijn jeuk verhelpen.
schut Door de ontsnapping van de crimineel stond Justitie flink voor …
schuttingtaal De demagoog schuwde zelfs geen …
schuttingwoord Nozem is geen scheldnaam of …
schuwe De … toneelspeler had een document met kritische teksten.
schuwen De Chinese leiders … geen middel om hun doel te bereiken.
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schwung Een goede moraal in de sport is de …, het vuur dat je treft als een 
blikseminslag

science fiction Zolang gentherapie … is, valt atopisch eczeem niet te genezen.
scoren In de strijd tegen drugs willen de Amerikanen ditmaal …
screenen Ik wil de sollicitanten vooraf laten …
script De in een … verwerkte privégeheimen zullen worden verfilmd.
scrupules De gangster handelde volkomen zonder morele …
sculptuur De kunstenaar had een … met daarop een camera ontworpen.
sec De foto van Pim was … een registratie van wat had plaatsgevonden.
second opinion De patiënt was het niet eens met de diagnose en vroeg om een …
secondant Bij de onderhandelingen was Hoogendijk … van Mat Herben.
sectoren In vele … zijn mensen op hun veertigste te duur.
seculiere De … macht van het Vaticaan is niet onaanzienlijk.
secuur Hij deed zijn werk heel …
segregatie De … in het onderwijs is een vorm van apartheid.
sektarisme De milieulobby zweert het … af en omhelst nu ook het poldermodel.
select De Europese politieke elite is een … gezelschap.
selectie Frank Rijkaard had een goede … voor de EK 2000.
selectief De getuige leed plotseling aan een heel … geheugen.
selfmade Nieuwe Rijken en de … ondernemingen tref je binnen de elite niet aan.
senang D66 voelt zich … in een coalitie met het CDA en de VVD.
sensatiezucht De journalist werd beschuldigd van …
sensueel Bij de tango is de man ‘agressief’ en de vrouw ‘ … ’
sentiment Het postkoloniale … belemmert de loop van het recht.
separate Printers hebben nog geen … inkttanks.
separatisme Maatschappelijke uitsluiting is een voedingsbodem voor …
seponeren Bij gebrek aan bewijs zou de rechter de zaak …
serene De … rust werd door de hooligans wreed verstoord.
sereniteit Bij Corsicanen past … niet.
serie De bendeleden biechtten een hele … misdrijven op.

De jongens moesten de … valse bommeldingen opbiechten.
serveren De betere restaurants … de amuses als binnenkomertje.
sessie De LHV nodigde leden uit voor een … die moet leiden tot een ander 

beleid.
Voor haar vertrek maakte ze een … van tien foto’s.

settelen Vluchtelingen uit arme landen proberen zich in het Westen te …
setting De vrouw met buikpijn werd in een niet-acute … geopereerd.
seventies In de … tripten psychiaters en studenten wel eens met lsd.
sexappeal Studentes vinden dat het triest gesteld is met het … van mannen.
sexy Buitenlandse vrouwen vinden de Nederlandse man niet zo …
sfeer De hooligans trachtten de … te bederven.

Er hing een geladen … in Amsterdam-West na de arrestatie.
sferen Nu ze zo verliefd was verkeerde het meisje voortdurend in hoger …
shaken Met goed … krijg je heerlijke cocktails.
shining star Het lijkt wel of de … van wethouder Ahmed Aboutaleb lichtelijk verbleekt.
shit Suriname kwam economisch diep in de … te zitten.
shoppen Huisartsen willen coûte que coûte voorkomen dat patiënten gaan …

Mensen met weinig geld en veel schulden willen soms toch fijn …
shorts In Dubai en in Staphorst is het voor vrouwen taboe in korte … te lopen.
shot Orgasme heeft voor de hersenen hetzelfde effect als een … heroïne.

Een … van die dure whisky kost al gauw 1150 dollar.

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 225

S

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 225



show Fidel Castro stal de … op de conferentie van arme landen.
showbink Had Houdini contacten met het occulte of was hij gewoon een slimme … ?
showen Meisjes dromen er van hun lichaam te … in hiphopclips.
Siberisch De Britse toenadering tot de EEG liet De Gaulle …
sidderen De gevangen maffiabaas laat de vooraanstaande politica …
siddering Zijn gewelddadig optreden bracht een … teweeg.
sidekick In de VS figureren niet-blanken vooral als … of boef.

De onderzoeker kon zich als wetenschappelijke … op televisie 
presenteren.

(goede) sier Kok maakte goede … met de groei van de economie.
sieren Een ruiterlijke bekentenis zou hem …
siësta Als het tijd is voor de …, knappen Madrilenen een uiltje in het Retiro-

park.
sigaar De directeur betitelde de btw-verlaging als een … uit eigen doos.

De president van de VS was lelijk de …
signaal Met het verstrekken van heroïne geeft de dominee een verkeerd …
signalen Bagdad grossiert in tegenstrijdige …
signaleren Raadsleden … een groeiend zelfvertrouwen van de burgers.
signatuur Zijn werk is van links-liberale …
signeren Op scholen lagen stapels boeken om te … door de auteur.
significant Met camera’s in het centrum van Heerlen is de criminaliteit … 

teruggedrongen.
sijpelen Scheepswerven lieten olie in de grond …
sikkeneurig Allengs werden zijn successen schaarser en hijzelf …
simpel Al je tegenstanders beschuldigen van ignorantie is al te …
simpelweg … en zonder plichtplegingen nam hij het woord.
simplificatie Deze … deed bij de studenten een verkeerd beeld ontstaan.
simplistische Zijn … ideeën blijven steken op het niveau van borreltafelpraat.
simuleren De psychiatrische patiënt kon het ziektebeeld perfect …
sinecure Investeren in internetfondsen is geen …

De strafoplegging aan Bouterse zal geen … zijn.
singles Er zijn steeds meer …, maar een Nederlander blijft een gezinsdier.
sinister De maffiabaas grijnslachte … naar zijn rechter.
Sinterklaas Op kosten van de belastingbetaler speelde de minister voor …
sinterklazen De tekorten namen toe omdat de overheid te lang aan het … was.
sip De vertrekkende Britse hooligans waren … maar kalm.
sissen Hij hoorde zijn collega’s … van afgunst.
sisser De affaire liep met een … af.
sjacheraar De onderhandelaar viel door de mand als een minderwaardige …
sjans Met de pruik had die vrouw meer …
sjansen Silvio Berlusconi betuigt spijt aan zijn echtgenote voor het … met een

andere vrouw.
sjeest De intellectueel … met zijn fietstaxi door de straten van Hanoi.
sjezen Door zijn luiheid zou de student uiteindelijk …

Scootmobielen … en slalommen op het circuit van Zandvoort.
sjiek De Royal Suite van het hotel was imponerend …
sjoege Hij heeft weinig … van de politiek.
sjoemelaar Ook deze … in het Europarlement werd te kijk gezet.
sjoemelen Enkele jonge asielzoekers … met hun leeftijd.
sjofele In de gang op school kwamen de kinderen in … kleren naderbij 

geschuifeld.
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sjokken De toptennissers … uitgeput naar de kleedkamer.
sjorren Twee vrouwen … de gewonde man samen onder een boom.
skimmen Criminelen … regelmatig de pinpassen in de gleuven van 

geldautomaten.
skyline Vóór 11/9 waren de Twin Towers de … van New York.
slaaf Beleggers zijn … van hun hebzucht.
slaafs De vakbond is niet langer een … volgeling van de partij.
slaag De Congrespartij kreeg … van de kiezers in India.
slaags Op het Mercatorplein raakte de politie … met een groep jongeren.
slaan De jongen was niet bij zijn vrienden weg te …

Uw beschuldigingen … nergens op.
De verdachten … na het vonnis wild om zich heen.
De moordenaars van de illegalen … op de vlucht.
Agenten … de gearresteerde illegalen in de boeien.
België stopt met het … van nieuwe munten van één en twee eurocent.
Door de ESF-affaire … Nederlandse politici een slecht figuur in Brussel.

slaande Suriname en Guyana hebben … ruzie over hun grens.
slaatje De manager probeerde een … te slaan uit haar succes.
slachtbank De Kosovaren lieten zich niet naar de … leiden.
slachting Analisten waarschuwen voor een … op de business-to-business markt.

Het vhs-virus veroorzaakte een … onder de Texelse konijnen.
Indonesië orkestreerde de … in Oost-Timor.

slag Hyginus Anugo werd in Sydney door een auto op … doodgereden.
In de grote wijken werken krantenbezorgers zich een … in de rondte.
Terreurorganisaties van allerlei … gebruiken Engeland als uitvalsbasis.
Ierland was van … na de moord op de journaliste.
Het genoemde bedrag is maar een … in de lucht.
De meeste partijen houden in hun reactie nog wel een … om de arm.
De imamopleiding kwam niet zonder … of stoot tot stand.
Deze eigengereide actie is een … in het gezicht van de staatssecretaris.
Duizenden herintreders popelen van ongeduld om aan de … te gaan.
Al Gore brengt zijn democratische rivaal een zware … toe in Iowa.
Heineken slaat zijn … in Frankrijk.

slagen Een ongenode gast kon erin … president Clinton een hand te geven.
De lijmpoging van CDA en VVD hadden weinig kans van …

slagregens De aanhoudende … hadden ondergelopen kelders tot gevolg.
slagvaardig Wij reageren niet … genoeg op zinloos geweld.
slagvaardigheid Met enige afgunst keek Foppe naar de … van de Utrechtse spitsen.
slaken De meisjes … kreetjes van verrukking bij het zien van hun idool.
slalommen In de discussie … de academici tussen antisemitisme en gezond debat.

Bezoekers van winkelcentra moeten … om colporteurs te ontwijken.
slampamper Zij schold hem uit voor luie …
slangenkuil Wees op je hoede in de … van de politiek.
slap Het is … om voor het onderzoek te zeggen dat hij onschuldig is.
slapen De geheime dienst had duidelijk zitten …
slapjanus De … liet zich weer eens omverpraten door een colporteur.
slappe De dertiger in het onroerend goed klaagde over … tijden in zijn branche.
slechten De EU en de Mercosur gaan hun importbarrières …
slechterik De boosaardige actrice vond het heerlijk om een … te spelen.
slechtziende Een baas zette een … op de Afsluitdijk uit de auto.
sleeptouw De kerk liet zich op … nemen door de politieke leiders.
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sleet Over twee jaar is Anand niet fit genoeg om kampioen te blijven, want er
zit … op zijn spel.

slenteren De toeristen … op de Plaza de la Catedral in oud-Havana.
slepen De politie zal hardrijders die ze betrapt op een wegklappend kenteken,

voor de rechter …
slepend (conflict) Een … conflict met de artistieke leider bleek onoplosbaar.
sleur Hij wilde zich ontworstelen aan de dagelijkse …
sleutel Slank is de … op de kampioenschappen turnen.
sleutelen Indiase politici … al aan een nieuwe regering.

Vóór de crash van de Concorde moesten monteurs aan een motor …
sleutelfiguur Justitie zocht naar de … van de vuurwerkramp.
sleutelpositie De Koningin bekleedt bij een kabinetsformatie nog steeds een …
sleutelpost De zoon van Saddam Hoessein heeft een … in de regering.
sleutelrol De allochtone bestuurder speelde een … in de achterstandswijk.
sleutelwoord Het … voor integratie is acceptatie.
slijk De coulante drukkerij wilde het … der aarde ontvangen.

In Amerika halen politici elkaar met veel enthousiasme door het …
slijmen Er zijn mensen die zich met … overeind houden.
slijmerig De colporteur hing een … verhaaltje op.
slijpsteen NRC Handelsblad is de … voor de geest.
slijtage Het in 1570 geschreven Wilhelmus is aan … onderhevig.
slijten Na verloop van tijd zullen die klachten wel …

Hij probeerde zijn inferieure handel te … aan mijn oma.
Emigranten willen hun oude dag in Nederland …

slikken De minister had de kritiek maar te …
Na het zien van het ontzielde lichaam, was het even …

slimmeriken Ook in 2007 kregen in Amsterdam allochtone … een lager schooladvies
dan autochtonen.

slingeren De agent zou de dief van de winkelwagen op de bon …
Een politieagent had zijn dienstwapen in huis laten …
De winkeldieven … de politie diverse verwensingen naar het hoofd.

slinken De olievoorraden … door de westerse economische groei.
De steun in de Senaat voor de president zou tot het minimum …

slinkse (streken) De politicus was berucht om zijn … streken.
slinkser De autodief werkt steeds …
slip of the tongue ‘Het was een … ‘, gaf hij als verklaring voor de onjuiste informatie.
slippendrager Biograaf van Wilhelmina Cees Fasseur vond zichzelf geen …
slippertjes Cord Jackson vond Bill Clinton de beste president ooit ondanks alle …
sloeber De politiecommissaris had medelijden met de arme …
slof Na de kritiek op zijn elftal schoot de trainer uit zijn …
sloffen De eerste wedstrijd won Ajax op zijn …

De ANC-regering heeft de aanpak van de criminaliteit laten …
Voor zijn baas liep de illegaal zich het vuur uit de …

slogans Tijdens de meetings werd er veel met politieke … gesmeten.
slok De luidruchtige student had een … op.

Zelf scannen in de winkel scheelt qua wachttijd een … op een borrel.
slonzig Een onveilig en … schip liep op de rotsen bij een Grieks eiland.
sloofje De Melkertwerker was het … van de afdeling.
sloom De eerste generatie computers was heel …
sloop De oude verkeerstoren op Schiphol is van de … gered.

FC Utrecht was rijp voor de …
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slootwater Bij de Nationale Koffietest vonden klanten de koffie als … smaken.
slop De Duitse economie lijkt uit het … te komen.

De economische hervormingen raakten in het …
slopen De overheid trachtte een al te openhartig criticus van het beleid te …
slopend Na een … debat vonden de partijen elkaar in een compromis.
slopershamer De aankoop redde het oude schip van de …
sloppenwijk Vooral onder de bewoners van de … eiste de overstroming haar tol.
slordig De gemeente ging … om met de fraudezaak van de ambtenaar.
slordige De Staat trok een … vijf ton uit voor het onderzoek.
slot Gelukkig zit die boef nu veilig achter … en grendel.

Per … van rekening is die autochtoon geen beroerde vent.
slotdag In 1995 speelde Sokolov op de … remise tegen Piket.
sloten In het natuurgebied werden veel … en greppels dichtgegooid.
slotsom Hij kwam tot de mesjogge … dat allochtonen geen cultuur hebben.
sloven Teveel ouders laten hun leerplichtige dochters … in de huishouding.
sluier De prins lichtte een tipje van de … op.
sluikreclame Het kabinet zal de … van de medicijnfabrikant beperken.
sluimeren Onderhuids … de onderlinge conflicten al jarenlang.
sluimerende De vriend van de 45-jarige vrouw had een … kinderwens.
sluipend De rol van de arbeidsdeskundige bij de WAO-keuring werd … uitgehold.
sluitend De Russische begroting was niet …
sluitstuk Voor de idealist was rendement slechts het … van zijn bedrijfje.
sluizen De regering zal extra geld naar het onderwijs moeten …
slums De diepe armoede in de Indiase … is erger dan die in de Braziliaanse 

favelas.
slungel De lange blonde … werd plagerig ‘Forrest Gump’ genoemd.
slurpen Bij het naar binnen … van oesters vond Slot twee parels.

De nieuwe plasma-televisies … stroom.
sluw Die politicus kijkt naar mijn smaak te … uit zijn ogen.
smaad De journalist werd vervolgd wegens …
smaak De bisschop van Breda heeft de … van het actievoeren te pakken.
smaakmakend De zeventiende-eeuwse Frederik Ruysch was een … medicus.
smaakmaker Het ontbreekt de Kamer aan een politieke …
smachten Grote bedrijven … naar goed opgeleid personeel.
smadelijk Pete Sampras ontsnapte aan een … verlies.
smak De Cultuurraad duikelt met een … in het eigen graf.

Drie dagen dure kinderopvang kost een … geld.
Gelukkig had het kind haar fietshelm op toen ze een … maakte op de brug.

smakeloos Justitie vond de verkoop van de elektrische stoel als kinderspeelgoed …
smaken Minister Rita Verdonk had behalve oneliners over migranten weinig 

andere …
smakken De Amerikaanse meisjes … hun kauwgum met liefde.

Overvallers … medewerkers van de supermarkt tegen de grond.
smalend In linkse kringen werd … over Hiltermann gesproken.

Janmaat van de Taxi Centrale Amsterdam had een … lachje.
smart Het Korps Mariniers wachtte met … op een missie van de VN.
smartengeld Misbruikte kinderen eisen … van het aartsbisdom van Boston.
smeden De NAVO-landen … plannen om de oorlogsmisdadigers te arresteren.
smeekbeden De … van de uitgeputte bevolking lieten de politici koud.
smeergeld In de arme landen oefent het Westen met behulp van … de macht uit.
smeken Er zijn sporters die om een bloedtest …
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smelten De Nederlandse fans … voor de begaafde pianist.
smeltkroes Nederlanders hebben koudwatervrees voor een multiculturele …
smeren De bouwsector bewerkt de ambtenarij met … en fêteren.
smerig Pokémon is nu een … monstertje.
smet Die aantijging wierp een … op zijn blazoen.
smetteloos De toneelspeler was … gekleed.

De politicus heeft een allesbehalve … voorgeslacht.
smetten De Kozakken hielden de stad van vreemde … vrij.
smeuïg Het publiek prikt de … verpakte roddelverhalen feilloos door.
smeulend De affaire deed het … vuur in de regering oplaaien.
smeulende De moord versterkte … onlustgevoelens onder de dorpelingen.
smiezen De BVD houdt de geweldloze Groenen scherp in de …
smijten Volgens de Rekenkamer … Europarlementariërs met geld.
smoel De linkse oppositie heeft … gekregen.
smoesje De president van de VS hing een … op om zijn hachje te redden.
smoezelig De aankleding van die werkloze dame zag er … en goedkoop uit.
smoezen Om anderen niet te storen moesten de meisjes … tijdens de kerkdienst.
smog Een groot stuk van Indonesië was bedekt met … en as van bosbranden.
smoking gun In het fraudeonderzoek vond Europarlementariër Van Buitenen geen …
smoor De pornosurfende wethouder had de … in dat hij moest aftreden.
smoren De Franse premier Jospin poogt de linkse kritiek te …

Het Indiase leger wil het geweld in Kasjmir in de kiem …
smoorverliefde De … penningmeester gaf de spaarcenten van de ijsclub uit aan zijn 

maîtresse.
smullen De Britse lezers … van de gruwelverhalen in hun tabloids.
smurrie De van racisme beschuldigde Filip Dewinter werd met … besmeurd.

Bewoners gleden uit over de … van peren op de weg.
snaaien … en graaien was het motto van de manager.
snaar De jazzzanger raakte een gevoelige … bij zijn publiek.

Het kastenstelsel blijft een gevoelige … in India.
snacken Ouders hebben vaak geen idee hoeveel hun kinderen snoepen en …
snakken Noord-Ierse kinderen … naar vrede.
snapshots Op de tentoonstelling waren … van Israëlische soldaten te zien.
snars Er klopt geen … van wat hij zegt.
snater De advocaat adviseerde de verdachte zijn … te houden.
snede De kampioenen streden op het scherp van de …
sneer De hoogleraar deelde een … uit in de richting van het ziekenhuis.
sneeuw Door de corruptie verdwenen de hulpgelden als … voor de zon.
sneeuwbaleffect De inzamelingsacties voor de vluchtelingen hadden een …
snellen Europeanen … Amerika te hulp na de aanslag op het WTC.
sneltreinvaart In … werd aan de burgemeester een bouwvergunning verleend.
sneren We zijn wel goed, maar niet gek, … de advocaten.
snerpende Roestige hijskranen trokken de boten met een … piep op de helling.
sneu Het is … voor de beleggers dat zij hun geld kwijt zijn.
sneuvelbereidheid Voor Afrikaanse burgeroorlogen bestaat in rijke landen geen …
sneuvelen Het wetsvoorstel dreigt te … in de Senaat.

Tijdens de bouw … glasplaten door onachtzaamheid.
snijden De minister wilde zich niet in haar vingers …

Het kabinet wil verder … in de uitgaven.
Na de reorganisatie was de sfeer in het politiekorps om te …
Die argumenten … geen hout.
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snijdende Met kerst zochten veel daklozen op Schiphol bescherming tegen de …
kou.
Rond het vriespunt stak er een … wind op.

snik Hij verdedigde de stelling tot zijn laatste …
Volgens diplomaten was de ex-president niet goed …

snikheet Overdag is het … in de Sinaï-woestijn.
snikken Het joodse zangduo ‘Johnny en Jones’ deed het publiek …
snit Palestijnen wilden een kabinet naar Arafat’s …
snobisme … belemmert normaal menselijk contact.
snobs De echte … worden hoe langer hoe meer gemarginaliseerd.
snoeien Het Huis van Afgevaardigden besloot drastisch te … in de begroting.
snoeiharde Hij heeft meer in zijn mars dan alleen … aces.

Minister Zalm wil met een … inzet de Fransen bij de Europese rechter
aanklagen.

snoekduik De fietser kon zich met een … redden, toen er op hem werd ingereden.
snoepreisje Het onjuist gedeclareerde … was een brug te ver.
snoeren Hij liet zich niet de mond … door de demagoog.
snoeshanen Oostenrijkers houden niet van vreemde … en pottenkijkers.
snoeverige De bewakers vertelden in … dialogen hoe zij de gebitten van zwarten

bewerkten.
snor Als puntje bij paaltje komt, drukt hij zijn …

Met de motivatie van die leerling zit het wel …
snorder Een … werd door de politie opgepakt omdat hij amok maakte.
snorren Bij bewoners zonder gastoevoer … de elektrische kachels in de 

woonkamers.
snot In de sportscholen sport men zich het … voor de ogen.
snotneus De bejaarde werd door een … van twaalf beroofd.
snuffelen De van diefstal verdachte schoonmaker was in de kasten aan het …

OM-ambtenaren … in de boeken van de frauderende mesthandelaren.
snufje Nederland introduceerde dit technische … in de Chinese landbouw.
soap Het debat over de bestrijdingsmiddelen in de landbouw begint op een …

te lijken.
sober Het eerste optreden van de commissaris was … van karakter.
soberheid Het kabinet verpakte de euforie in stemmige …
social talk Zuid-Afrikanen zijn gewend een … aan het begin van een gesprek te

maken.
sodemieter Af en toe krijgt ook de Amsterdamse politie op zijn …
soebatten Na veel … mocht hij zijn zoon in de politiecel opzoeken.
soelaas In tijden van verdriet biedt het geloof …
soep De miniconferentie over leefbaarheid liep in de …

De agenten vonden het maar linke … en vroegen om versterking.
soesa Met de bus naar Turkije reizen betekent een heleboel …
soeverein De weduwe is … tussen de polen van leven en werk.
soevereiniteit De nationale … van het arme land werd achteloos geschonden.
sof De groei van de kenniseconomie wordt een … door de slechte 

geestelijke gezondheid.
soft De manager was te … om de crisis daadkrachtig te kunnen oplossen.
softe Yoga is bezig uit de … hoek te komen.
softer De topmanager moet … worden, maar mag geen watje zijn.
softies Stakende onderbetaalde verpleegkundigen wilden geen … zijn.
sokken De bejaarde was bang door een brommer van de … te worden gereden.
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solidair Stida is … met de hardnekkige Bijlmerwerklozen.
solide Er werd een … basis gelegd voor de strijd tegen de criminaliteit.
solisme De voetballer verloor zichzelf in …
solist Bij de VPRO was Wim een …
solistisch De werkdruk voor de … werkende huisarts neemt toe.
sollen Suriname laat niet langer met zich …

De katten … met het angstige muisje.
sollicitatieplicht De econoom zag geen heil in een … voor alle bijstandsmoeders.
sollicitatietesten Buitenlanders hebben moeite met Nederlandse …
solliciteren Dominees … massaal bij het leger.
solo De veelzijdige Luca wilde niet met anderen samenwerken en trad op het

toneel … op.
solotour Japan gaat op de … met zijn valutabeleid.
somber De manager schetst een … beeld van de Russische economie.
somber Klinkhamer was kort na zijn arrestatie …
somberen Softwarehuizen … over de daling van de verkoopcijfers.
sommen Amsterdam betaalde grote … gelds om criminelen uit de stad te krijgen.
sommeren De agenten … de jongens naar huis te gaan.
sonjabakkeren Veel dikke Nederlanders wilden ook in 2007 afvallen en kozen voor …
sonore Journalist Rudi Kross had een mooie … stem.
soort Het traditioneel gebonden electoraat is een uitstervende …
soorten (en maten) Krantenlezers zijn er in alle … en maten.
soppen Iedere zaterdag … duizenden mannen met veel toewijding hun auto.
sores Een leven met een gezin maar zonder werk geeft veel …
sorry-cultuur Door onze … zijn de frauderende ambtenaren niet vervolgd.
sorteren De maatregelen tegen werkloosheid onder allochtonen … weinig effect.
souffleren Zorgverzekeraars … de minister van VWS om het ziekenhuis te sluiten.
soundbites Politici zijn in het algemeen gewend in … te praten.
souplesse De ambtenaar vertoonde weinig … bij de behandeling van het dossier.
souvenirs Tatoeages over het hele lijf zijn … die je je een gebeurtenis laten 

herinneren.
sowieso Fijn dat je belt, maar ik was … wel bij je langsgegaan.
spaak De vredesbesprekingen met de IRA liepen … Zijn koppigheid tijdens het

overleg stak een … in het wiel.
spaan De criticus liet geen … heel van het proefschrift.

Karacaer liet geen … heel van theorieën over één moslimwijk.
spaanders Waar gehakt wordt, vallen …
Spaans Uitkeringstrekkers zijn … benauwd voor de Poolse werknemers.
spagaat Om beide partijen aan tafel te krijgen was een politieke … nodig.
spam Nog nooit is er in e-mailboxen zo veel … terechtgekomen als in februari

2007.
spammen Opta geeft boetes voor …, het verzenden van ongewenste 

reclameboodschappen via internet.
spandoeken In de straten van Praag protesteerden groepjes jongelui met … 

en vlaggen.
spannen De laatste dagen zou het er nog om …, wie de meeste stemmen kreeg.
spanning De … was om te snijden bij de stemming over het referendum.
spant (de kroon) In het tropisch warme Europa … Cyprus de kroon met 42°C.
sparen Afghanen pleiten ervoor het leven van de veroordeelde te …

Kritische Indonesische economen … de machthebbers niet.
spastisch Werkgevers doen soms … bij de aanstelling van allochtonen.
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spat Voor de beschuldiging tegen de verdachte was geen … bewijs.
Na enkele meters met de agent meegelopen te hebben, nam de 
verdachte de …

spatten Veel gearrangeerde huwelijken … uit elkaar.
(in) spe Boven het hoofd van de minister in … hangen al donkere wolken.
spectaculair Het aantal bankovervallen in de grote steden daalt …
spectaculaire De vrijheidsstrijder ontsnapte op … wijze.
(politieke) spectrum De verkiezingen leverden geen wijzigingen in het politieke … op.
speculanten De … drijven de olieprijs extra op.
speculaties Ik waag me niet aan … over zijn integriteit.
speculeren Deskundigen … nog steeds over de achtergronden van het drama.
speech Zijn … werd verstoord door tegendemonstranten.
speechen Behalve goed … kan de Britse premier Blair weinig presteren.
speelbal Ambtenaren voelen zich soms een … van de politiek.
speelruimte Tijdens het interessante debat gaven de sprekers elkaar voldoende …
speelse Hij houdt van de souplesse en … bewegingen van kinderen.
speeltje De kunstwereld voelt zich een … van de politiek.
speeltuin De voorverkiezing in Amerika was een … voor ideologische 

scherpslijpers.
speer De dronken automobilist ging er na de aanrijding als een … vandoor.
speerpunt Bestrijding van de werkeloosheid is de … van het gemeentelijk beleid.
spek De failliete horecazaken hadden weinig … op de ribben.
spek en bonen Onervaren nieuwkomers zitten vaak voor … in besturen.
spekglad Na dagen van zonneschijn werd het wegdek door regen …
spekken Rokers, alcoholici en autobezitters … de schatkist.
spektakel Het debat leverde voldoende … om de toehoorders te boeien.
spel De hulpverleners zetten hun leven op het …

De geloofwaardigheid van de politiek stond op het …
De Israëlische premier speelt hoog …
Stropers hebben vrij … in Brabant.
Sharon wil Arafat buiten … zetten.

spelbreker India is beland in de positie van … en querulant.
speld Het betoog zat zo goed in elkaar, dat er geen … tussen te krijgen was.
speldenprikken Van Ravesteijn bleef onverstoorbaar onder de venijnige … van de 

advocaat.
(voor … ) spelen Op eigen houtje … de ambtenaren voor rechercheur.
spelen De olieconcerns … de baas op de markten voor brandstoffen.
speling Parkeerders hebben een … van vijf minuten op de tijd van de bon.

Dat hij zijn vriend voor de tweede keer kon redden is een … van het lot.
spenderen Voetbalclubs … ieder seizoen voor miljoenen aan nieuwe aankopen.
spenen De botte columnisten … hun stukken van de juiste gevoeligheden.
spervuur Haar uitlating kwam haar op een … van literaire kritiek te staan.
spetter Als je nu een … teer morst, kijk je meteen om je heen.
speuren De militairen … in de jungle naar overlevenden.
speurneus Als een echte … werkte de onderzoeker voort.
speurtocht Hij ondernam een … naar de waarheid achter de moord op Kennedy.
spic en span De reputatie van de minister is niet helemaal …
spiegel Suriname werd door Nederland een … voorgehouden.
spiegelen Bijlmer wordt de multiculturele stad waar de rest van Nederland zich

aan kan …
spiekbriefjes Die ARP’er bediende zich van piepkleine …

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 233

S

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 233



spieken De werkgever wil liever niet … in de privé e-mail van werknemers.
spier Generaal Van Heutsz had geen … vertrokken bij de executie van Atjehse

kinderen.
spierballen Het Europarlement wil weer eens zijn … laten zien.
spierballenpolitiek Chirac bedrijft met zijn kritiek op het drugsbeleid …
spierballentaal Voor succes van de euro is meer nodig dan …
spierballenvertoon Na enig juridisch … kreeg de opgelichte zakenman zijn goederen terug.
spierwit Mannen van 70 komen niet af op een vrouw met … haar.
spijker Met die opmerking sla je de … op de kop.
spijkeren Het verpleeghuis wilde de arts die euthanasie toepaste, aan het kruis …
spijkerhard De opstelling van de huisjesmelker bleef …

… ontkende hij alle beschuldigingen.
spijkers op laag water De buren van de asielzoekers zochten … om maar te kunnen klagen.
(ten) spijt Al onze waarschuwingen ten … raakte hij op het verkeerde pad.
spijtoptant De leider van de Cosa Nostra werd door een … ontmaskerd.
spiksplinternieuwe Kermisexploitant Rooze is de trotse eigenaar van het … reuzenrad.
spil De gearresteerde ambtenaar fungeerde als … bij de drugstransporten.
spilfunctie In die organisatie bekleedde hij een …
spilziek Amerikanen vinden dat de regering te veel geld uitgeeft en dat de 

minister … is.
spilzucht De Japanse overheid zint op een einde van de publieke …

De Surinaamse president wist zijn … tot kunst te verheffen.
spin Als een … in het web leidde hij het drugstransport.
spindoctors De … van de Britse premier wisten de media handig te bespelen.
spinnen Het Kamerlid kon een web van onwaarheden … rondom haar ziekte.

De schrijver strooide eindeloos met beweringen, het was bij de wilde 
… af.

spinnend De fractieleider liep … van tevredenheid over het Binnenhof.
spinner Een … van die politieke partij zat in de stoffige archiefdozen te speuren

naar informatie.
spinnijdig De gehandicaptenraad is … over het tv-spotje van SIRE.
spiraal Werklozen komen soms in een neerwaartse … terecht.
spirit Succes en lage kosten geven de werkgever de … om allochtonen in

dienst te nemen.
spiritualiteit Er is behoefte aan een krant die … verbindt met het dagelijks leven.
spiritueel Hij vond een … antwoord op zijn armoede.
spits In de … moeten treinreizigers vaker staan.

Iran wilde de zaken niet op de … drijven.
De ambtenaar beet voor de onderzoekscommissie het … af.

spitsroeden (lopen) De kolonisten liepen … tussen de woedende Palestijnen.
spitsvondig … beslechtte de advocaat het pleit in het voordeel van zijn cliënt.
spitten Een Belgische rechter wil … naar de toedracht rond de moord op 

Lumumba.
spitwerk Critici ontdekten door hun … veel fouten in het register van het rapport.
spleetogen Als je … hebt moet je in het racistisch Rusland geen herrie krijgen.
splijten Het schandaal zou zijn achterban doen …
splijtzwam De zwarte emancipatie pakt uit als een politieke …
splinternieuwe Tijdens een ceremonie poseren cadetten in hun … uniform.
splinterpartij De racistische factie is tot een … gereduceerd.
(in de maag) splitsen Ook Duitsland liet zich de terrorist niet in de maag …
split second De arts van de Spoedeisende Hulpafdeling moet in een … reageren.
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spoken De herinnering aan zijn harde woorden blijft door haar hoofd …
sponningen Op winderige dagen vlogen talloze ramen uit hun …
sponsor Het staat nog niet vast dat Syrië zijn rol als … van terrorisme opgeeft.
sponsoren Grote bedrijven … hoogleraren uit eigenbelang.
spontaan Vanuit Utrecht rukte de waterteunisbloem … op naar Gouda.
spook Het … van de werkloosheid waart nog steeds rond.
spookambtenaar De Surinaamse … verscheen alleen op recepties en begrafenissen.
spookbeeld Het … van tuberculose doemt op in sommige achterstandswijken.
spookstad Na de aardbeving was het eeuwenoude Bhuj tot een … verworden.
spookuren Doventolken werden ook voor … uitbetaald.
spoor De politie zit op een dood … met het onderzoek.

De overstroming trok door de stad een … van vernieling.
Van de daders ontbreekt ieder …
De politie is het … van de daders bijster.

spoorloos De Servische ex-president Ivan Stambolic was …
spoorslags De verdachte vertrok … naar Brazilië.
spoortje Elk … van die beroemde schrijver werd uitgevent.
sporadisch Bij een verhuizing schakelen particulieren … een verhuisbedrijf in.
sporen De oorlog liet diepe … achter.

De uitvinder had zijn … allang verdiend.
De uitspraken van de topambtenaren … niet met het kabinetsbeleid.

sport Er zijn mensen die het een … vinden om krenterig te leven.
Ontduiking van de belastingen is een Europese …

spot De Indonesische politici dreven de … met de Nederlandse minister.
spotgoedkoop Door hun goede connecties wonen ze nu … in hun fraaie huis.
spotje Het … tegen zinloos geweld werd gratis uitgezonden.
spotjes Voor het verlichten van de werkkamer suggereert de specialist … 

aan het plafond.
spotlights Na de val van het Kabinet stond de boosdoener volop in de …
spotprenten Er ontstond een heisa rond de … over de islam in Deense kranten.
spotten Het Joods Wereld Congres laat niet met zich …

Met de Iraakse president valt niet te …
Boeren in Drenthe … een wolf tussen de schapen.

spottende Zijn kinderlijke werkwijze leverde hem … glimlachjes op.
spraakmakend Hij presenteert een … programma.
spraakzaam In de rechtszaal toonde de verdachte zich opeens weinig …
sprankelende De schrijver sleepte zijn lezers mee in een … trip.
sprankje Brussel gaf de veehouders even een … hoop.
spreekbuis Hij is de luidruchtige … van de zwijgende meerderheid.
spreekkoor Een … in de rechtszaal eiste de directe vrijlating van de activist.
spreekverbod De advocaten van de ‘Vier van Belgrado’ hadden een …
spreken De veteranen waren niet te … over de wijze waarop de brigade 

beschreven is.
sprekend Boekdrukkunst is een … voorbeeld van technologie.
springen Rusland zit te … om Westers geld.

De regering stond op …
springlevend De Japanse kok fileerde alleen vissen die nog … waren.

Het racisme is in Oostenrijk nog …
springplank De ministerspost was voor hem slechts een … naar Brussel.
sprinkhanen De plunderaars streken als … neer op de verbijsterde buurt.
sprint Na een korte … kon de jeugdige dief worden aangehouden.
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sprokkelen Onderzoekers … gegevens bij elkaar om de ziekte in kaart te brengen.
sprong Overschakeling op de euro is voor velen een … in het duister.
sprongen De verkoop van vuurwapens in Israël is met … gestegen.
sprookjes Volgens de milieubeweging verkoopt de industrie …
spruit Ouders kunnen uitvoerig over de plasgewoonten van hun … uitweiden.
spruitjesgeur Atheïst Ronald Plasterk moet de … verdrijven uit het christelijk karakter

van het kabinet Balkenende IV
spugen Met die woorden … jullie op mijn ziel.
spuien Zijn medewerkers … nu ook kritiek op de partijleider.
spuigaten De overlast door junks loopt regelmatig de … uit.
spullen De verzamelde … zouden naar Oost-Europa worden gestuurd.
spurten Het Oranjeteam zou veelvuldig door de vijandelijke linies …
spuugzat De hospita was het gebral van de studenten …
staaltje Hij had nog nooit zo’n … van discriminatie meegemaakt.
staan Alleen Nelson Mandela ziet Nederland nog …

De opmars van gonorroe en chlamydia kan men tot … brengen.
staande De eigengereide chirurg werd op … voet ontslagen.

Ondanks de taalbarrière wist zij zich … te houden.
De verdachte hield voor de rechter … dat hij onschuldig was.
Een zwarte Brit kan eerder door de politie … worden gehouden.

staartje De oorlog tussen Engeland en Argentinië kreeg een …
staat De chador … voor de islamitische revolutie in Iran.

Architecten willen enkele gebouwen in de oude … laten herstellen.
staat (of valt) De organisatie … of valt met inzet van vrijwilligers.
staat (van dienst) De dictator had een treurig stemmende … van dienst.
staatsbestel Het Nederlandse … is anderen nooit tot voorbeeld geweest.
stabiliseren Ook bij open EU-grenzen zal de toestroom van buitenlanders …
stabiliteit De … in de regio komt in het geding.
stad Prof. dr. W.J. Kolff reist … en land af als gastspreker.
stagnatie In Israël treedt er … op in het vredesproces.
stagneren De onverstaanbaarheid van de verdachte zou zijn zaak doen …
staken Beide partners konden alleen met instemming van de ander hun 

medewerking …
Doordat de stemmen … komt er geen winnaar uit de bus.

stakker Niet iedere ME-patiënt is de … uit de radiospotjes.
stal De partij haalde de kampementen van Lubbers maar weer eens van …
stalen Voor zo’n beproeving moet je … zenuwen hebben.

Met een … gezicht kondigde de directeur het massaontslag aan.
stalinistische De cultus rond de dictator van Turkmenistan nam … proporties aan.
stalken Gerrit werd veroordeeld wegens het … van een zangeres van Abba.
stalker Die … zat als een bezetene achter schrijver Siebelink aan.
stallen De boekhouders … het geld zolang op een Luxemburgse rekening.
stamelen De man kon niets anders doen dan: ‘dank u wel, meneer’ …
stammen De conflicten met de burgemeester … van vorig jaar.
stammenoorlog In de partij is een … gaande.
stampen Filipijnse verpleegkundigen moeten de geschiedenis van patiënten in

hun hoofd …
Louche aannemers … in minder dan geen tijd hele wijken uit de grond.

stampij De dorpelingen maken … over het grote asielzoekerscentrum.
stampvol Tijdens het debat zat de zaal …
stampwerk Op de eindexamentraining was het … niet alleen voor bekeerlingen.
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stand De eigenaar van het failliete bedrijf leefde boven zijn …
Het DNA-bewijs van de Tilburgse moord houdt geen …
De drugsverslaafden konden hun maskerade niet meer in … houden.
De ziektelast van diabetes wordt op basis van de huidige … van zaken
geschat.

(van) stand De eetpiraat was een man van … die zijn rijke familie veel schande 
bezorgde.

stand-in Haider ontmoette een … i.p.v.de echte Saddam.
standing Wassenaar is een dorpje voor mensen van …
standje De minister krijgt een … na zijn uitspraak over drugs.
standpunt Hij stelt zich op het … dat Amerika door de Europeanen bezet is.
stand-up Soms kun je een … comedian inzetten bij een politiek debat.
standvastige De … moeder zorgde dat er geld binnenkwam.
stang De jongeren joegen de agent alleen maar een beetje op …
stangen Met dat dreigement zouden ze hem nog lelijk …
stank (voor dank) De idealist ontving voor al zijn werk … voor dank.
stante pede Tegen het advies van de arts in heeft de familie de patiënt … naar huis

gebracht.
stap De beschadigde president Wahid zal een … terugdoen.

De intrekking van het ontslag betekent een … in de goede richting.
De strijdende partijen zijn geen … nader tot elkaar gekomen.

stapel De bouw van een hotel staat op …
Het Kabinet loopt te hard van … met deregulering.
Sociaaldemocraten worden … van de problemen van zwarte migranten.

stapelen De technici … fout op fout bij de installatie van het systeem.
stapelverliefd In 2010 werd Bram Moszkowicz … op Eva Jinek.
stapje (voor stapje) De samenleving wordt … voor stapje minder vrij.
stappen EU-burgers riepen op tot gerechtelijke … tegen het euthanasiebeleid.
star De minister stelde zich te … op.
(zich blind) staren Ze … zich blind op de voordelen van kerntechniek op de korte termijn.
staren In Ethiopië … honderdduizenden de hongerdood in de ogen.
(van) start Het vredesoverleg tussen Israël en Syrië ging kil van …
start In Hoenderloo verblijven jongeren die in hun jeugd een slechte … 

hebben gehad.
startblokken De communisten stonden al in de … om de macht over te nemen.
starters Briljante … kunnen onder de paraplu van Shell verder studeren.
startschot De introductiedagen vormen het … voor de studenten.
startsein Het … van de publiciteitscampagne van het boek werd gegeven.
statement Op de val van het Kabinet liet de premier een politiek … volgen.
(in alle) staten De supporters raakten in alle … toen het doelpunt werd afgekeurd.
statige Het … hotel in Zeeland boekte weinig winst.
station Paternalistische armenzorg is een gepasseerd …
stationeren Israël wil het laserwapen in het noorden …
status De politicus nam geen genoegen met de … van het vredesproces

De … van artsen is nog niet aan het afbrokkelen.
Libanon weigerde de Palestijnse vluchtelingen een permanente … 
te geven.

statuur Veeris is onder de Antillianen een man van …, hij was bezig met de 
jongeren.
Than Shwe gaf zichzelf koninklijke … door te spreken aan de voet van
beelden van drie oude Birmese koningen.
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staven De kandidaat kon zijn bewering niet met voldoende argumenten …
steegje Belgen schelden op straat migranten uit en zeggen sorry in een …
steek Hij voelde zich door zijn eigen partij in de … gelaten.

Zijn motorische vermogens beginnen hem in de … te laten.
Zijn standpunt is geen … veranderd.
Justitie heeft in de zaak tegen de misdadiger een … laten vallen.

steekhoudend Het OM had geen … bewijs tegen de drugsbaron.
steekpenningen De Chinese partijbons ontving op grote schaal …
steekproef Uit een … was gebleken dat er met uitkeringen gefraudeerd werd.
steekspel Het juridisch … rond Pinochet leidde niet tot diens berechting.
steekwoorden Gemiddeld comfort en zitplaatsen zijn de … voor de NS.
steen Na de opstand stond er van die winkel geen … meer overeind.

Winkeliers klagen … en been over de moordende concurrentie.
De politie wil de onderste … boven halen in deze kwestie.
Die ruzie ligt me nog als een … op de maag.
We laten geen … op de andere om de daders te achterhalen.
Het verkeersbeleid is voor veel bedrijven een … des aanstoots.
Op 13 november 2006 is de eerste … gelegd voor het monument voor
Martin Luther King.

steen (voor steen) Zij heeft de eenmanszaak … voor steen persoonlijk opgebouwd.
steenkolentaal In het buitenland bedienen Nederlandse bazen zich van een 

krakkemikkige …
steenrijk Rusland is … en straatarm tegelijk.
steenrijke De overheid geeft studiebeurzen aan kinderen met … ouders.
steentje De stichting wil een … bijdragen aan de hulpverlening.
steevast Zijn eigenzinnige uitlatingen roepen bij medepolitici … een reactie op.
steggelen Na acht maanden … is er eindelijk een nieuwe CAO.
steigers Het Oranje-grafmonument stond vier jaar in de … voor een restauratie.

Hij heeft het nieuwe beleid goed in de … gezet.
stek ’s Winters zoeken zwervers een warme …
stekelig De minister reageerde … op de kritiek van de Kamer.
stekeligheden Zijn … sorteerden slechts hoongelach.
steken Die beweringen … hem nog het meest.

De staatssecretaris heeft belangrijke … laten vallen.
De buren … veel tijd in vrijwilligerswerk.
Bijstandsmoeders willen zich ook wel eens in het nieuw …
Voor die jurk wilde zij zich wel in de schulden …
Krajicek bleef … in de kwartfinale.
Met corruptie zal de Surinaamse president de oppositie naar de kroon …
Ouders en sponsors willen eigen geld in het onderwijs …
Rusland en de VS ruziën en delen … uit over de toekomst van Kosovo.
Topmanagers dachten het keuterboertje wel even in hun zak te kunnen …

stekker Na de val van het Kabinet baalde de premier als een …
Op 15-10-2002 trokken Balkenende en Zalm de … van het LPF-kabinet
er uit.

stel Tineke Nijenhuis had een … mooie benen.
Een … met de Marokkaanse nationaliteit mocht zich niet in de echt 
verbinden.

(op) stel en sprong Na de aanslagen verlieten duizenden toeristen het land op …
stelen De Braziliaanse tennisser zal de Franse harten …

De Cubaanse zangers … de show in Carré.

238 | WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S

S

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 238



stellen Clinton moest het met een jaarinkomen van $200.000 …
De rechter wilde met het zware vonnis een voorbeeld …
De slachtoffers … zich onder behandeling van een psychiater.

stellig De extremist was erg … in zijn opvattingen.
stelligheid De verdachte spreekt met grote … de beschuldiging tegen.
(ten) stelligste Zij ontkent ten … dat zij een affaire met de premier had.
stelling De … dat het moeilijk is om tegen tien man te voetballen is een cliché.
stellingenoorlog Het debat werd meer een … dan een gedachtenuitwisseling.
stellingname Zijn extreme … maakt elke vorm van discussie onmogelijk.
stelselmatig Die fabrikanten overtraden de reclameregelgeving …
(op) stelten De voetbalfans kwamen hierheen om de boel eens flink op … te zetten.
stem Laat je … horen en ga kiezen.
stemmen Zijn schoolprestaties … ons bijzonder tevreden.

Er gaan steeds meer … op om de wet af te schaffen.
stemmingmakerij De ondernemers betichtten de vakbonden van …
stempel Enkele gifmiddelen kregen het … ‘onmisbaar’.

Hij was nog een arts van het oude …
Amerikaanse joden drukken een zwaar … op de Israëlische politiek.

stemvee De senator beschouwde kiezers slechts als …
stemverheffing In het debat werd het antwoord met … gegeven.
stenen (tijdperk) Kijkend naar de oorlogsreportage waande ik mij in het … tijdperk.
stenigen Wegens medewerking aan een pornofilm liet de Iraanse justitie een

vrouw …
stennis De ambtenaar schopte … over de fraude van de Eurocommissarissen.
ster De Amsterdamse Sociale Dienst is een … in het verstrekken van 

uitkeringen.
Zijn … steeg snel.
Door schandalen is de … van de Braziliaan Lula gaan verbleken.

sterallures Jack Lemmon was een filmster zonder …
stereotiep Wij moeten ons geen … beeld van andersdenkenden eigen maken.
stereotype Het … van de zuinige Hollander werd door Bram gelogenstraft.
sterfhuisconstructie Door middel van een … konden delen van het bedrijf gered worden.
sterk De partij maakt zich … voor de multiculturele samenleving.

Na een … begin verspeelde de tennisser de winst.
De politie heeft een … vermoeden dat het lijk in dat gebied te vinden is.

sterke Met … verhalen trachtte hij de vrouwen te overtuigen.
sterken Zijn opmerking zou me alleen maar … in mijn mening.
(op) sterkte Het is zeer de vraag of Nederland zijn leger op … zal houden.
sterkte Ik wens je veel … in deze moeilijke tijd.
sterrenstatus Albert Einstein was een genie met …
stervelingen De ruimte van de chipmachine is voor gewone … verboden terrein.
(op) sterven (na) De Cubaanse economie is op … na dood.
steun Hij vond veel … in zijn geloof.

Lange tijd was hij mijn … en toeverlaat.
steunpilaren De VS en Libië beschouwen zich niet als … van het internationaal 

terrorisme.
stevig Paars zit … in het regeringszadel.

Tijdens het proces ging het er … aan toe.
stevige De trainer leverde … kritiek op de spelers.
stichten De premier van Sri Lanka riep de bevolking op, grotere gezinnen te …
stickie Een Belg hield zijn kinderen voor dat een … op zijn tijd gezond is.

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 239

S

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 239



stief De diamantroof gebeurde in een … kwartiertje.
stiefkind Medicijnen zijn het … van de politiek.
stiekem De serveerster hield een deel van haar fooien … voor zichzelf.
stier Zijn woorden werkten op hem als een rode lap op een …
stierlijk Met die acteur op het scherm, kun je je … vervelen.
stigma Op de Bijlmer rust het … werkloos, arm, zwart.
stigmatiserend Het in de media vermelden van de afkomst van criminelen werkt …
stijf De dronkeman schold de stadswacht …

De jongeren stonden … van de drank en de drugs.
Uit angst voor represailles hield de beroofde man zijn mond … dicht.

stijfkop De dictator was een uitgesproken …
stijl Zij sloten het fantastische seizoen in … af.
stikjaloers De directie van de Staatsloterij was … op het succes van de 

Postcodeloterij.
stikken In politieke kringen … ze van de intriges.

Volgens de Amerikanen zou Cuba … van de Russen.
Waarom laat het rijke Westen Afrika … ?

stil Bij de begrafenis van prins Claus stond op de Antillen de bevolking …
stileren De bekeerlingen … zelf hun geschiedenis.
stilist NRC-lezers hebben in 2007 Kader Abdolah uitgeroepen tot de op één na

grootste … uit de Nederlandse literatuur.
stille Solana was de architect van de … coup.
stilleggen Muitende soldaten willen het leven in Abidjan …
stillen De politie heeft beloofd geen ‘…’ meer te gebruiken.
stilzwijgen Over de hoogte van het schikkingsbedrag hult het bedrijf zich in …
stimulans De medailleregen op de Spelen in Sydney is een … voor de Nederlandse

sport.
stinkend De concurrentie is … jaloers op de stal van het Volkswagenconcern.

Tussen … rijk en straatarm is er niets.
stinkvoeten De politie werd er bijgehaald toen er stennis ontstond over zijn …
stip De directeur kwam met … binnen in de top-7 bonussen in de 

ziekenhuiswereld.
stipt TPG Post bezorgde de brieven minder … dan beloofd.
stoeien Verschillende overheidsdiensten … met de Nederlandse 

misdaadcijfers.
stoeipartijtje Na de wedstrijd hadden hooligans een … met de politie.
stoel De actievoerders willen niet op de … van de overheid gaan zitten.

Ik viel zowat van mijn … bij het horen van zoveel leugens.
stoelen Hij steekt zijn ongenoegen inderdaad niet onder … of banken.

De beschuldigingen van fraude … volgens hem nergens op.
stoelendans De … om de portefeuilles in de Europese Commissie was begonnen.
stoep De deurwaarder staat op de … als de bejaarde de huur niet betaalt.

Veel bedrijven stonden op de … van het Binnenhof.
stoere Zijn … taal brak de verdachte later op tijdens de rechtszaak.
stoet De Tsjechen hebben bij de nazi’s altijd graag voor de … uitgelopen.

De veiling trok een bonte … van uitgevers, bankiers en beleggers aan.
stof De insprekers op de Indië-avond waren lang van …

Het verhoor van de Waarheidscommissie deed veel … opwaaien.
De president ging door het … en vroeg het volk om vergiffenis.
De fabrikant liet zijn concurrent in het … bijten.

stoffen Die weverij produceerde … die in deze tijdgeest passen.
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stoffig Van thuis achter de begonia’s zitten wordt je toch een beetje …
Duurzaam beleggen heeft een … imago.

stoffige De archivaris zat met zijn neus in de … dozen.
stoïcijns … onderging hij maandenlang alle beledigingen.
stok Je vindt altijd wel een … om de hond mee te slaan.

Het hem goedgezinde leger was een … achter de deur voor de dictator.
Frankrijk heeft het aan de … met Greenpeace.
Universiteiten willen met … en wortel de middelmatigheid te lijf.
Door een geval van vogelgriep in Engeland moeten Nederlandse kippen
op de...

stokdoof Voor onze klachten bleef de gemeente lange tijd …
stokje ‘Alle gekheid op een …, maar nu even serieus,’ zei de leraar.

Het parlement stak een … voor de megafusie.
Door zijn fobie gaat hij geregeld van zijn … bij het zien van bloed.
In de politiek geeft de babyboomgeneratie het … over aan de 
EU-georiënteerden.

stokken De Arabische Top deed het vredesproces met Israël geruime tijd …
stokoud Nederland heeft een … uitleveringsverdrag met Mexico.
stokoude Ex-fotomodel Anna Nicole Smith trouwde in de jaren negentig met een

… miljardair.
stokpaardje Een gekozen burgemeester is het … van D66.
stokstijf Bij de 2-minuten stilte in Londen bleven de mensen … staan.
stomdronken Op Schiphol werd een … gezagvoerder aangehouden.
stomheid Hij was met … geslagen na het lezen van het artikel.
stomme Tot zijn … verbazing mocht de minister zijn eigen land niet meer in.
stommiteit Zijn vrouw vergaf hem ditmaal zijn …
stompen Een boze vader wilde de leraar in zijn gezicht …
stompzinnig Hij is te … om zelfs maar naar argumenten te luisteren.
stompzinnigheid De … terroriseert de straat.
stomtoevallig … liep ik hem na jaren in Turkije weer eens tegen het lijf.
stomverbaasd De minister toonde zich … over de kritiek van haar collega.
stomvervelend Zijn voorspelbare houding vind ik …
stoom Na de vergadering moest de woedende man even … afblazen.

Pas nu de economie op … is, komt het multiculturele drama aan bod.
stoorzender Zijn onnozele opmerkingen werkten als een … tijdens de vergadering.
stoot De senator diende zijn partijgenoot een … onder de gordel toe.

Als we de hele handel verkopen, is dat een enorme … geld.
“Wow, wat een …,” zei de gevangene, toen hij een vrouw in minirok zag.

stootje De eigenaar van de vernielde shoarmazaak kan gelukkig tegen een …
stoottroepen De partij deed een beroep op oude vertrouwde …
stoppen De … sloegen bij hem door toen hij weer werd uitgescholden.
storen Wij … ons erg aan het vandalisme in de buurt.
storm De uitwijziging van de witte illegaal riep een … van kritiek op.

Die ruzie in het politiekorps bleek een … in een glas water.
Voor de computercursus voor ouderen loopt het …

stormachtig De vraag naar psychische hulp is … gegroeid.
stormloop Er brak een … uit onder kleinere beleggers.
storten Het illegaal … van afval is een groeiend probleem.

Afrikaanse landen willen geen geld in het aidsfonds …
Het land zou zich in een burgeroorlog …

stortvloed Hij was verbitterd over de … aan kritiek op zijn beleid.
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stoten Adverteerders willen de klant niet voor het hoofd … met hun reclame.
stoten De briljant spelende Safin kon Sampras van zijn troon …
stoutmoedig Hij diende een … plan in om de bijstand te hervormen.
stoutste De verkoopcijfers overtreffen onze … verwachtingen.

Het ging beter dan we ons in onze … dromen hadden voorgesteld.
stouwen Ongeschoolden … vuilniszakken met tweedehands kleren in een krat.
straal In eerste instantie reden we het onopvallende gebouw … voorbij.
straalbezopen Na het cafébezoek pakten de jongeren … een taxi.
straat De manager van de popgroep werd op … gezet.

De voor- en tegenstanders van het plan rollen met elkaar over …
Steeds meer gezinnen met schulden komen op … te staan.
De korpschef van Rotterdam spreekt de taal van de …
Huisartsen gingen de … op om actie te voeren voor meer geld.
De deelnemers van ‘Big Brother’ durfden amper meer over …
De raadsman was onthutst dat het hele dossier van zijn cliënt op … lag.

straatarm Rusland is steenrijk en tegelijk …
straatje Hij zal je alleen steunen als dat in zijn eigen … past.

Alle betrokkenen wilden allereerst hun eigen … schoonvegen.
Oudere agenten lopen liever een … om dan dat ze ingrijpen.

straatlengte Ze wonnen de verkiezingen met een … voorsprong.
straatstenen De koopman raakte zijn Tamagotchi’s aan de … niet meer kwijt.
straatvechter Tijdens het debat ging de premier als een … tekeer.
straatverbod De notoire raddraaier kreeg een …
straatwaarde In Amsterdam kochten Britse reporters harddrugs ver boven de …
straf Het consulaat in Lagos voert een … visumbeleid.
strafbankje Door zijn uitspraak over vrouwen werd hij op het … geplaatst.
strafexpeditie De discussie over ziekten na de Bijlmerramp leek op een … tegen de

zwarte arts.
straffeloos Mag een schrijver … gebruik maken van personen uit zijn omgeving?
strafmaat De … voor hetzelfde delict was niet uniform.
straighten In Suriname lieten Afrovrouwen hun kroeshaar …
strak Het twaalf jaarlijkse Feest van de Kruik in de Ganges wordt … 

georganiseerd.
Schilders zetten het nieuwe buurthuis … in de verf.

stralen Jonge talenten … op het Grachtenfestival.
stralend Hij kon met een … gezicht iets beloven en vervolgens niets doen.
stram De spieren van Boris Becker zijn … geworden.

Sovjetsoldaten stonden … in de houding tijdens de parade op het Rode
Plein.

stramien De eigenzinnige onderzoeker paste niet in het … van de organisatie.
stranden Er volgde een nieuwe actie na het … van het overleg.

De gemeente ziet het woonwagenbeleid … op geldgebrek.
strandende Hengelo heeft een vangnet voor … leerlingen opgezet.
strandjutters Het strand in Devon was een paradijs voor … na het vastlopen van het

containerschip.
strapatsen Steeds meer Britten zijn de … van hun vorstenhuis beu.
strateeg Duisenberg is een … die de waan van de dag achter zich laat.
strategie Deze directeur zorgt voor de … van de telecomfabrikant.
strategische De taliban veroveren een … stad.
streaken Omdat … de aandacht trekt rende hij in zijn blote kont de tennisbaan

van Wimbledon op.
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streber Het steekt me dat die … zijn zin heeft kunnen doorzetten.
streberige De … tweeverdieners hebben het te druk en zijn te moe voor seks.
streek De schooldirecteur met visie is een eind op …

Zijn fractiegenoten leverden hem een lelijke …
streep De leraar probeerde de zwakke broeder alsnog over de … te trekken.

De overwerkte ambtenaar zette een … onder zijn carrière.
Het opstappen van die wethouder haalde een … door de rekening van de
coalitie.
Leraren trokken een … in het zand om de kritiek van ouders te stoppen.

streepje Kamerleden hebben een … voor bij de lintjestoewijzing.
streetwise De jeugd verlangt van politici dat ze … moeten worden.
strekkende Veertien … meter telt het archief van die extreemrechtse politicus.
strekking De … van uw woorden bevalt mij niets.
strelen Directeuren laten graag hun ego … en willen op het werk goed gevonden

worden.
stremmen Enkele autobranden … het verkeer op de Utrechtsebaan.
stremmingen Reizigers zijn de … in de Schipholtunnel spuugzat.
streng … doch rechtvaardig, was het motto van de rector.

De fractieleider keek er … op toe dat zijn collega’s hem steunden.
Een commissie van wijzen wil alle spelers in het veld eens … toespreken.

strepen De bekritiseerde premier ging vergeefs op zijn … staan.
stress Op Schiphol staan de vertrekkende toeristen stijf van de …
streven De Duitsers … er naar de kopgroep in de EU te worden.
striemend Het publiek reageerde met een … fluitconcert op de beslissing van de

scheidsrechter.
strijd Geheimhouding van namen is in … met rechten van de media.

De bewering van Cecil Arda in Trouw over abortussen was in … met de
werkelijkheid.

strijdbaar Ook achter de tralies was Nelson Mandela …
strijdbijl De partijen begroeven de … en begonnen met een schone lei.
strijdkreet Met een woeste … mengde hij zich in het gevecht.
strijdlustig De herstelde president oogde weer … en optimistisch.
strijdmakker De … van Mandela is president geworden.
strijdtoneel Abidjan was het … van rebellen en het leger.
strijken De VS willen met de eer gaan … voor het beëindigen van de oorlog.

Je moet hem niet tegen zijn haren in … wanneer je je zin wilt hebben.
Op 10-10-2010 zal men de vlag van de Nederlandse Antillen 
voorgoed …

strijkstok Bij sommige hulporganisaties blijft te veel aan de … hangen.
strikken De aan zijn handen verwonde voetballer kon zijn veters niet …

Wij wilden Michael Jackson … voor een optreden in ons buurthuis.
strikt De premier … ook de oppositie voor zijn plan.

Schiphol krijgt een … geluidsregime na klachten van omwonenden.
De politie houdt haar operaties … geheim.

strikte Een … naleving van de mensenrechten vindt nergens plaats.
strikter Orthodoxe moslims zijn … in de leer.
stringent Europa wil een … toelatingsbeleid voor Amerikaanse indianen.
strippen Vrouwen kunnen soms … als vorm van protest.

Goedkope Indiase arbeiders … de scheepswrakken voor schrootbedrijven.
Om 2 miljard te besparen wil de VWS-minister het fondspakket flink …

strobreed Justitie legt de werkloze snorders van de Bijlmer geen … in de weg.
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stroef De motoriek van die coach deed denken aan die van een … bewegende
pop.
De samenwerking tussen Nederland en Suriname verloopt …

strohalm De asielzoekers hielden zich aan iedere … vast.
stroken De antwoorden van de minister … niet met de werkelijkheid.
stroman De Amerikaanse zanger zou een … van de maffia zijn.
stromen De oorlogen in de Balkan hadden tot massale … vluchtelingen geleid.
stromingen Tussen de religieuze … gaapt een diepe kloof van wantrouwen.
strompelen Op hun laatste krachten … de marathonlopers over de finish.
stront Het Vlaamse Blok zorgt voor … aan de knikker.

Afrikaanse jongeren in de Parijse voorstad wensen niet als … te worden
behandeld.

stronteigenwijs Die tv-programmamaakster was een perfectionist en …
strontvervelend Anil Ramdas vindt het … verhalen over ontwikkelingshulp te schrijven.
strontzat Zwolse boeren waren de openluchtrecreatie van homo’s …
strontziek Veel Amsterdammers zijn … van de duiven.
strooien De Surinaamse president is kwistig met geld gaan …
stroom De vrouwenboekhandel roeit tegen de commerciële … in.

De niet aflatende … klachten over de chef houdt aan.
stroomlijnen De regeringswoordvoerder wil de perscontacten …
stroomversnelling De zaak raakte in een … nadat de anonieme getuige ging praten.
strop Het beursschandaal betekent een financiële … voor kleine beleggers.

In Maleisië kreeg een Nederlandse drugssmokkelaar de …
stroperigheid De … in de besluitvorming staat de innovatie in de weg.
strot Door middel van reclame wordt ons veel rommel door de … geduwd.

Een woord van medeleven voor die extremist krijg ik niet uit mijn …
Televisiereclame komt mij zo langzamerhand de … uit.
De scholier greep de docent bij de … omdat hij geen tien had.
Autopsie van een kind grijpt de dokter soms naar de …

strubbelingen De nieuwe richtlijnen bezorgden de ambtenaren veel …
struikelblok De inkomenseis van de managers was geen … voor een akkoord.
struikelen Het kersverse Kamerlid zou … over zijn verleden.

Politici … over elkaar in hun haast om te scoren voor de camera.
struinen Kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waar drugsdealers voor 

de deur …
De auteur mocht … in de Koninklijke archieven om over Beatrix te 
schrijven.

struise Twee … Oekraïense dames wilden op de dansvloer een show opvoeren.
struisvogelpolitiek Te lang voerde de staatssecretaris een … ten aanzien van het 

mestbeleid.
studentikoze EU-werknemers zoeken … onderkomens en extra salaris.
studeren De minister zegde toe te gaan … op deze problematiek.
stug Het lijkt me … dat er een relatie is tussen het geloof in Senegal en zijn

arrestatie.
Zelfs na zijn hartinfarct rookte hij … door.

stugge De Amerikaanse legde het af tegen het … verzet van de Duitse 
verspringster.

stuipen De mogelijkheden van Internet jagen Chinese leiders de … op het lijf.
stuiptrekkingen De laatste … van de Angolese burgeroorlog zijn heftig.
stuiten De hervormingen van het cultuurbeleid … alom op kritiek.

De explosieve groei van de wereldbevolking lijkt niet te …
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stuitend Ik bespeur een … gebrek aan respect voor onze oudere medeburgers.
Uitspraken van de Likoedleider worden soms … gevonden.

stuiver Onder Esseds bewind in die welzijnsstichting was er nooit een … 
verdwenen.

stuivertje wisselen Na een partijtje … lagen de politieke verhoudingen weer jarenlang vast.
stuk Met die introductie kon de dag van de geïnterviewde niet meer …

Met die camera’s voelden de wijkbewoners zich een … veiliger.
Medewerkers van de AIVD zijn … voor … betrouwbaar.
Zijn sollicitatie liep … op zijn leeftijd.
De grote onvrede onder de bevolking bracht de dictator niet van zijn …
Over de vliegramp schreef de journalist zijn pen …
In de krant stond een … over de voor gek verklaarde criticus 
Louis Doedel.
Een … of tien aangiften tegen Wilders bleven bij het OM op de plank 
liggen.

stukbijten Dictator Milošević zou zijn tanden … op de getuigenis van Ashdown.
stukje (bij beetje) Het Holland Festival nam … bij beetje de hoofdstad in.
stuklopen De vredesonderhandelingen zouden … op het wederzijds onbegrip.
stumper Volgens het gewraakte tv-spotje is iedere gehandicapte een …
stunt Het voetbalteam bleef in een … geloven.
stuntelen Het … van zijn spelers dreef de trainer tot wanhoop.
stunten De bedrijven … met grote kortingen.
stupiditeit Door die justitiële … kon de misdadiger niet vervolgd worden.
sturend De overheid moet … optreden met de computerscholing van leerkrachten.
stutten Zijn prestige kon de partij nog enige tijd …

De brandweer zal de muren van het uitgebrande gebouw moeten …
stuurlui De beste … staan aan wal.
stuurs De herrieschopper zweeg … na een waarschuwing van de politie.
stuwende (kracht) De senator was de … kracht achter het wetsvoorstel.
stuwmeer De geringe financiële armslag veroorzaakte een … van hulpverzoeken.
subiet De smokkelaars werden … gearresteerd.
subliem Engeland speelde af en toe …
subsidiëren Britten verspilden belastinggeld om de Concorde-vluchten van de 

rijken te …
subsidiekraan Na het ontdekken van fraude bij de stichting ging de … dicht.
subsidieruif Gemeenten houden de categorale instellingen weg van de …
substantieel Hun inkomen ligt … lager dan het minimumloon.
substanties De vaten lagen vol onduidelijke … naast bakken grof afval.
substituut Het recht is nooit meer dan een pover … voor sociale cohesie.

In Nederland is een gehoorzame hond een … voor een kind.
subtiel De rebellen stelden zich tijdens het vredesoverleg weinig … op.
subtiliteit Zo’n … is aan hooligans slecht besteed.
subversief De militair werd beschuldigd van … gedrag.
succes Tiger Woods verdedigde de PGA-titel met …
successievelijk De psychische klachten van de ontslagen ambtenaar werden … erger.
successtory De overname van staalgigant Corus is hoe dan ook een …
succesverhaal Met het militaire … is het vluchtelingenprobleem niet opgelost.
sudderen De wens om een slavernijmonument kon jaren …
suf Hij trainde zich …, maar kon toch niet winnen.

Vriendinnen reageerden zich … toen ze hoorden dat Anne zou verhuizen.
De failliet gegane winkelketen had een … imago.
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suffe ‘The Da Vinci Code’ is een ratjetoe van … feitjes.
sufferd We hadden de onderhandelingen niet moeten overlaten aan die …
sufkoppen Een verzameling introverte briljante … vond de atoombom uit.
suggereren Kamerleden … dat Suriname door een roversbende wordt bestuurd.
suggestie De politicus deed de … om hardrijders het autorijden te ontzeggen.
suïcidale Een man met … neigingen sprong in de gracht.
Suikerfeest De islamitische vastenmaand ramadan wordt traditioneel afgesloten

met het …
suikeroom Amerika speelt niet meer blindelings voor … van Israël.
suite Topper in het hotel van Jimmy Carter was de presidentiële …
sukkel Vergeleken met zijn rijke neef voelde hij zich maar een …
sukkelen Het blijft … met de asielzoekerspolitiek.
sukkelende De … markt van diergeneesmiddelen wijst op te veel gezonde dieren.
sul De moordenaar van Kerwin Duinmeyer is een …
sullige Burgemeester Cohen maakte een … binnenkomst in Amsterdam.
summier De berichtgeving over Indonesië was … en eenzijdig belicht.
summum In de jaren zeventig gold de Bijlmer als het … van het nieuwe wonen.
sunshine contest In Las Vegas werd na een … een tiener verliefd op een gokverslaafde

rijke opa.
super de luxe Er is met verbazing gereageerd op het … cellencomplex voor 

arrestanten.
superfoods De hype van gezonde voeding, de …, lijkt alweer voorbij.
superieur De Brahmaanse columnist van het Parool zou … en intelligent zijn.
superieuren Russische mariniers hebben geen woord van kritiek op hun …
superioriteitsgevoel Het blanke … neemt bij Kohnstamm pathologische vormen aan.
superlatieven De politiecommissaris strooide tijdens zijn speech met …
supervisie Sommige bedrijven uit de EU vallen onder de … van de SEC.
supporters Sydney vond de … belangrijker dan de sporters.
suprematie China bevestigde in Atlanta zijn … in deze takken van sport.
surfen De LPF’ers … op het succes van de aantrekkingskracht van hun 

voormalige lijsttrekker.
Internetbezoekers kunnen door de Nederlandse koloniale 
geschiedenis …

surfer De Nederlandse … ontvangt meer e-mailberichten dan hij verstuurt.
surplus De popliedjes werden uitgevoerd met een … aan speltechniek.
surrealistisch In Suriname wordt een … economisch beleid gevoerd.
surrogaat Seks vormt al te vaak een … voor liefde.
surrogaatmoeder Een homostel met kinderwens schakelde een … in.
surseance Voor het in … verkerende bedrijf zal het doek vallen.
surveillanten In treinen zullen de … kaarten controleren.
surveilleren Tijdens het … vonden agenten het lichaam van de vermiste zwemmer.
survivallen Zonder eten en drinken moesten de militairen … in de Noorse sneeuw.
sussen De minister ondernam in zijn toespraak een poging de onrust te …
sussende In zijn verklaring sprak hij … woorden.
swingen De spelers uit Rotterdam … een half uur tegen RKC.
switchen In Alabama kon Condi Rice … van een muziekstudie naar politicologie.
symboliek De Indonesische verkiezingen stonden bol van de …
symbolisch De overheid verkocht de grond voor een … bedrag van een gulden.
symbool J.F. Kennedy was het … van hoop tijdens de Koude Oorlog.
sympathisant Hij is een warm … van Greenpeace.
symposium In Antwerpen had een … plaats over Jodendom en genetica.
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synchroon Mensen maken … aan hun maatschappelijke vooruitgang ‘wooncarrière’
in de wijk.

syndicaat De Oekraïense politie had een lid van een crimineel … opgepakt.
synoniem De Russische vloot is … met een schroothoop.
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T
taai De Vietcong bood … weerstand tegen de Amerikanen.
taak Het is de … van de arts zieken te behandelen.
taal Van mijn neef ontvingen we jarenlang … noch teken.

De premier uitte dreigende … over de accijnsverhoging.
Er werd harde … gebezigd bij de beëdiging van de heer Porosjenko in
Oekraïne.

taalbarrière De … veroorzaakt soms ongelukken in de gezondheidszorg.
taalhandicap Allochtonen verlaten de basisschool met een …
tabak Het publiek heeft … van hooliganisme.
tableau Advocaten laten zich schrappen van het … en vestigen zich daarna als

juridisch adviseur.
tabloid-formaat Dinsdag 23 januari 2007 is het eerste nummer van de gratis krant 

De Pers in … verschenen.
taboe Handelen met voorkennis is … op de beursvloer.
taboesfeer De discussie rond het functioneren van het koningshuis komt uit de …
tackelen De vakbonden zullen de saneringsplannen van de KLM …
tackle Door een … kwam de stervoetballer in de lappenmand terecht.
tactiek De Russen volgden de beproefde … van de verschroeide aarde.
tactisch Die voetbaltrainer was meer een sfeermaker dan een … brein.
tactloos Zij vond het benaderen van asielzoekers voor orgaandonatie …
tafel De ervaren debater praatte haar binnen een half uur onder de …

De strijdende partijen wilden niet om de … gaan zitten.
Het rapport is door de regering van … geveegd.
De plannen voor armoedebeleid werden op … gelegd.
Bewijzen tegen de Cubaanse leider konden de VS niet boven … krijgen

tafelen De mensenrechtenactivisten … over de toestand in China.
tafereel Zijn onderdanige houding bood een ongebruikelijk …
taferelen De uitzinnige koopjesjacht leidde tot bizarre …
takkewijf Minister Zalm noemde zijn collega Verdonk van Vreemdelingenzaken

een …
taks Door de jaren heen besefte de overspannen internist dat hij tegen zijn 

… aan zat.
(in alle) talen Voorlopig zwijgt de afgetreden minister in alle …
talent Zwart … wordt in de sport beter begeleid dan in bestuurlijke functies.
talkshow De kijkers lieten de … van Keyl links liggen.
talloze Ondanks de … rituelen op Bali wilde het toerisme niet aantrekken.
talmen Blair maande Poetin niet te … met de vredesonderhandelingen.
tam Zonder Fortuyn ging het er … aan toe bij het gesprek.
tamme Het doodschieten van … fazanten komt jagers duur te staan.
tamtam De arrestatie van de misdadiger werd met veel … aangekondigd.

De Wagenia, een inheemse volk in Congo, leven tussen de … en de 
mobiele telefoon.

tand De crimineel werd tot diep in de nacht aan de … gevoeld.
De Serviërs verzetten zich met hand en … tegen de NAVO.

tand (des tijds) De muziek van Abba doorstaat al meer dan 20 jaar de … des tijds.
tandeloos De Russische beer is niet helemaal …
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tandem De ijzersterke … Kluivert-Zenden bezorgde Barcelona een overwinning.
tanden Artsen zijn bereid af en toe hun … te laten zien.

Justitie beet tweemaal haar … stuk op deze verdachte.
In Rusland zijn gangsters tot de … toe gewapend.
De pers zette zijn … in het liefdesleven van de First Lady.

tandenknarsend Castro staat nu … enige liberalisatie toe.
tandje Sportinstructeurs vroegen de fanatiekeling om het een … minder te

doen.
tandvlees Door de administratieve rompslomp liep het gezinshoofd op zijn …
tanen Het verdriet over het overlijden van prinses Diana begint nu pas te …
tanende De populariteit van rapmuziek is …
tang De Servische leider werd door het Westen in de … genomen.
tantaluskwelling Het lijnende meisje vond de overal verkrijgbare ijsjes een …
tapen Hij kreeg een hersenbloeding door het dicht … van zijn mond.
tapijt De overheid wil de argumenten van de oppositie onder het … vegen.
tappen Caféhouders mogen voor minderjarigen geen biertjes …

Met Japanners kan je niet lachen, want die … geen moppen.
taps De regering van de VS zal meer info geven over de geheime telefoon …
targets Het gevangen zetten van illegalen is een van de keiharde … van het 

kabinet.
tarieven Hoge gemeentelijke … maken van illegale stort een groeiend probleem.
tarten De hooligans … de politie met racistische leuzen.
tastbaar In de paleizen van Jaipur is de sfeer van grandeur nog …
tasten Omtrent de juiste toedracht … wij nog volledig in het duister.
tatoeages In Japan laat men … over het hele lijf zetten als motieven die herinneren

aan een gebeurtenis.
taxatiefout De staatssecretaris maakte een cruciale …
taxeren Huisartsen kunnen goed … wat zich in de gemeenschap afspeelt.

Met een blik kon hij een tegenstander haarfijn …
taxiën Het … van de Concorde naar de startbaan kostte een ton kerosine.
teambuilding Onder het mom van … fraudeerden de minister van Landbouw en zijn

ambtenaren.
teboekstelling De … van Papa Godett als brandstichter door de kolonisator was onjuist.
technocraat De … had weinig oog voor sociale misstanden.
tedere Werner componeerde … en mooie klanken.
tegemoet (zien) De eigenaar van de gebroken tanker kon een hoge rekening … zien.
tegemoetkomen De regering zal de oppositie … en nieuwe verkiezingen uitschrijven.
tegendraads De historica stelde zich … op en weigerde haar visie aan te passen.
tegengas De demonstranten willen … geven aan het beleid.
tegenhanger De … van de Concorde was de Russische Toepolev 144.
tegenoffensief Een publicitair … van de NNP was mislukt.
tegenovergestelde De presidenten Chavez en Bush personifiëren twee … ideologieën.
tegenpolen De voorzitters zijn elkaars … en dit bemoeilijkt de discussie.
tegenslag Voor de Concorde liet de … niet lang op zich wachten.
tegenspoed Op de school voor moeilijk opvoedbare kinderen kende Charity alleen …
tegenstellingen De conferentie werd beheerst door onoverbrugbare … en vooroordelen.
tegenstribbelen De inbrekers werden zonder … ingerekend.
tegenstrijdig De verklaringen van de politie bij het schietincident waren …
tegenvaller Een … van een half miljard dwong het kabinet tot bezuinigingen.
tegenvoeter De extreemrechtse Deense Volkspartij is de … van de Nederlandse partij

van Wilders.
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tegenwerpen De minister wilde … dat ze geen instrumenten had om zwarte scholen
op te heffen.

tegenwicht De VVD-fractie bood weinig … tegen de hetze tegen de burgemeester.
tegenwind De liberalen hebben geen vrees voor politieke …
tegenwoordigheid De eigenaar had de … van geest de drenkeling uit het water te halen.
tegoeden Suriname wil over de bevroren … met Nederland overleggen.
teisteren Het geweld zou Colombia nog jarenlang …

Tegenslagen … de aanleg van de Westerscheldetunnel.
tekeer Hij ging als een uitzinnige tegen de kinderen …
teken De media-aandacht voor criminele zwarten is een … aan de wand.

Het festival staat in het … van verdraagzaamheid.
Van de spoorloos verdwenen advocaat is nog geen … van leven 
ontvangen.

tekenen Voor zo’n leeftijd wil ik wel …
Het gebeuren zou de rest van hun leven …

tekenend De uitslag van de verkiezingen is … voor de Oostenrijkse mentaliteit.
tekort De samenleving wordt … gedaan met deze lastenverhoging.
tekortkoming Door de … van de vreemdelingenwet werd de zieke het land uitgezet.
tekortschieten Het … van medische hulp aan illegalen wordt vaak gebagatelliseerd.
tekst De … van het memootje kenden ze uit hun hoofd.
tekst en uitleg De corrupte president weigerde … te geven over zijn beleid.
telebankieren Het … is nog niet bij alle banken veilig.
telemarketing De politiek wil de … aanpakken.
telen De kunst van het … van aardappelen is het weren van luizen.
telg James Hahn is een … uit een bekend politiek geslacht van L.A.
tellen De bank had bij de emissie beter op zijn … moeten passen.
teloorgaan Ons sociaal vangnet mag niet …
teloorgang Door de … van het gezond verstand kreeg hij geen verblijfsvergunning.
temeier De topzware … dreigde de klagende hoerenloper knock-out te slaan.
temmen Zijn liefde voor de kwaliteitskrant is niet te …
temperamenten Inspecteur Morse was vastgeroest in zijn humeuren en …
temperamentvolle De … Curaçaose minister verzet zich tegen Nederland.
temperen De premier is desnoods bereid zijn dadendrang iets te …
tempo In hoog … werden de Belgische dioxinekippen vernietigd.
ten tonele Als de rust in de zaal is teruggekeerd, verschijnt de voorzitter …
tendensen De directeur van El Al vermoedde antisemitische … in Nederland.
tendentieus De minister betitelde de boze brief als … en grievend.
tenen De Nederlandse minister trapte op de … van de Surinaamse president.

De rek is er uit en het personeel moet op zijn … lopen.
De flaters van de minister bezorgden zijn stafleden vaak gekromde …
Het Indonesisch Volkscongres had last van lange …
In die wedstrijd was tennisser Schalken tot in zijn … agressief.

teneur Dit woordenboek heeft een verborgen …
tengels Laten ze met hun … van onze Waddenzee afblijven.
teniet Door bedrijvenfusies zal het voordeel voor de consument … worden 

gedaan.
tent De minister wilde eindelijk rust in de …

Israël laat zich niet door de Hezbollah uit zijn … lokken.
In het debat mochten de partijen elkaar de … uitvechten.
Als de PvdA na honderd jaar de idealen nog niet kent, kan de … 
beter worden gesloten.
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tentakels De drugsmaffia heeft zijn … naar Suriname uitgestrekt.
Het chronische media-monster hield hun leven in zijn …

tentoonspreiden Saddam zou een grenzeloze minachting voor de VN-resoluties …
tenues Spakenburg had meer sponsors dan het op de … kwijt kon.
terechtkomen De wielrenner kon in de kopgroep …
terechtstaan In het omkoopschandaal moest ex-minister Dumas …
terechtwijzen Hannie wilde haar man op een vernederende manier …
teren Clubs in het betaalde voetbal … op de overheid.

Op deze geweldige ervaring kon zij jarenlang …
tergen De topambtenaren … de minister met hun ongezouten kritiek.
tergend Het onderzoek naar de mishandeling door de politie verloopt … traag.
tering De ontslagen arbeiders zullen de … naar de nering moeten zetten.
term Ook Europese leiders bezigen de … ‘subsidiariteit.’
termen De burgemeester sprak zijn irritatie in bedekte … uit.
(op) termijn Op … zullen we u een overzicht verstrekken.
termijn De inactieve wethouder zal zijn … niet kunnen uitdienen.
terminologie De … van de boze jongeren was onelegant maar veelzeggend.
ternauwernood De Algerijnse student kon maar … aan de dood ontsnappen.
terrein Er is nog veel … te winnen als het gaat om omkoping in de bouw te 

bestrijden.
terreinwinst De oppositiepartij in Zuid-Afrika boekte forse …
terreur Het wegpesten van de Somalische buren was een daad van …
terroriseren Sommige hypochonders … hun huisarts met onnozele vragen.
terstond De minister wilde het heroïne-advies niet … uitvoeren.
terug De politie kwam later … op haar eerdere verklaring.
terug bij af Het softdrugsbeleid lijkt …
terugblikken De illegalen wilden niet … op hun verblijf in het Grenshospitium.
terugbrengen Rusland wil de strijdkrachten met 600.000 mensen …
terugdeinzen De president zal nergens voor … om zijn herverkiezing veilig te stellen.
terugdraaien De minister wil de maatregelen tot decentralisatie verder …
terugdringen De arme landen kunnen hun financieringstekort niet …
terugfluiten De onderwijsbond is niet bang dat de rechter haar zal …
teruggang Veel diersoorten maken een dramatische … door.
terughoudend Frankrijk reageerde … op de raketaanval van de VS op Irak.
terugkijken Als je kan … op de Golfoorlog van 1991, dan heeft Saddam geluk gehad.
terugkoppeling … van de informatie verschafte ons een goed beeld van de situatie.
terugkrabbelen Hij moest … toen ik hem confronteerde met de feiten.
teruglopen Met lede ogen zagen we het ledental van onze club …
teruglopende Het pessimisme over de … ledenaantallen is misplaatst.
terugschroeven De trainer wilde de hooggespannen verwachtingen …
terugslaan Na de Franse genocidewet wilde Turkije …
terugslag De schietpartijen in Kraaiennest waren een … voor de Bijlmer.
terugsluizen Pensioenfondsen zullen hun overwinst naar bedrijven …
terugtocht De complottheorie over de moord op Kennedy is eindelijk op zijn …
terugvallen De in een rimboe werkende arts kon op niemand …
terugvorderen De overheid zal de te veel uitbetaalde kinderbijslag …
terugzetten Bushisten in de VS zullen de zwarten 40 jaar …
testament De rijke weduwe Wang-Kung-Yu liet een … opmaken.
testcase De gemeentelijke herindeling van Noord-Brabant geldt als een …
tête-à-tête De premier heeft in een … de minister gemaand fors op te treden.
tetteren Het was ongelooflijk om rond te … dat het Kamerlid terminaal ziek was.
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teug Pierre van Hooijdonk nam een … uit de UEFA-Cup.
teugels Tijdens de wedstrijden zal de politie de … strak aantrekken.

De trainer liet de … vieren en liet de ploeg vrijuit spelen.
teugen Na de winst genoten de hockeyers met volle …
tevergeefs België was … op zoek naar een land voor een Turkse in hongerstaking.
theatraal Met een … handgebaar nam hij afscheid.
thee Anderhalf uur na de aanslag van de taliban ging de Amerikaans Cheney

alweer op de … bij Karzai.
Het Oekraïne-beleid van Europa is in Amerikaanse ogen slappe …

thema Het … ‘eigen volk eerst’ sprak lang niet iedereen aan.
thuis De geschorste scholier wilde haar hoofddoekje niet … laten.

Het Leger des Heils is niet … in de occulte gebruiken van Ghanezen.
(niet) thuis (geven) Op Kamervragen zou de bewindsman lange tijd niet … geven.
thuisfront De beroofde toeristen probeerden via het … aan geld te komen.
thuishoren Ouders vinden dat bijlessen voor kinderen op school …
tierelantijnen Het boek is geschreven in een heldere stijl zonder …
tierelier De Nederlandse economie draait als een …
tieren Op een golfbaan kun je de chicste mensen horen vloeken en …

Antisemitisme en racisme … welig in Oostenrijk.
tij De linkse partij wilde het … keren voor de minima.

Milieudefensie heeft het politieke … mee.
tijd De ambtenaar had zijn langste … bij de immigratiedienst wel gehad.

Bij … en wijle wordt overheidspersoneel op het werk afgeluisterd.
Het wordt hoog … voor een minister voor Jeugdzaken.
Politieke partijen moeten bij de … blijven.
Het supersonische vliegtuig is niet meer van deze tijd.
Een diorama over Bosjesmannen in Kaapstad was uit de …
Mensen die niet meer geven om hun omgeving denken: het zal mijn …
wel duren.
Bewindslieden doden soms de … met het spelen met de BlackBerry

tijdbestek De politie is er in geslaagd de criminaliteit in een kort … terug te 
dringen.

tijdbom De HIV-epidemie in Afrika is een … die het gehele continent zal treffen.
tijden Billy Graham is de beroemdste tv-dominee aller …
tijdgeest Het ontstaan van Paars paste in de …
tijdje Burgemeester Patijn wilde nog een … gezond blijven.
tijdnood Door de plotselinge inflatie raakte de regering in …
tijdperk De maanlanding luidde een nieuw … in.

Milošević wil in het politieke … terugkeren.
tijdrovend Veel raadsvergaderingen zijn … en vruchteloos.
tijdshorizon Bestuurders lijken te kiezen voor vraagstukken met een lange …
tijdspanne Dit alles speelde zich af in een … van twee jaar.
tijdverdrijf Het jutten is voor de eilandbewoners … geworden.
tijdverspilling In het begin vond Kok die bezoekjes aan de koningin maar …
tijgen (vt: togen) De boeren … met duizenden aanhangers naar het gerechtshof.
(papieren) tijger De Volkenbond was een papieren …
tijger De voedselautoriteit zonder sanctiebevoegdheid is een tandeloze …
tik De kiezers in Hong Kong deelden een … uit aan Peking.

De minister van Onderwijs kreeg een harde … op de vingers.
Eén … op vrouwelijke billen mag van de Italiaanse rechter.

tikje Haarlem is leuk voor opa en oma, maar mag het een … modieuzer?
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tikkeltje Met een … tolerantie hoopt China de sociale onrust te bezweren.
tikken De rechter zou hiervoor Nederland op de vingers …
(op) til In dit gebied is een hevige strijd op …
tillen De minister wilde niet te zwaar aan het document …

Klusjesmannen … maar al te vaak goedgelovige bejaarden.
De producenten wilden de theatervormgeving naar een hoger plan …

tilt Twee portiers sloegen op … toen de gasten weigerden een fooi te geven.
time out Mantelzorgers snakken naar een …
timide De fractie stelde zich te … op tegenover het Kabinet.
timing De … van de krant om het stervende Kamerlid in opspraak te brengen

was slecht.
timmeren De immigrant moet flink aan de weg … om hogerop te komen.

Hells Angels … Barend en Van Dorp in elkaar.
tintje Deze veroordeling draagt een politiek …
tip Voor de gouden … looft het vuurwerkbedrijf een beloning uit.
tipje De prins mocht nog geen … van de koninklijke sluier oplichten.
tippelen In Amsterdam mogen prostituees in een bepaalde zone …
tippen Infiltranten … zowel de drugsbaronnen als de politie.

Westerse regeringsleiders … de Britse premier Blair als 
VN-secretaris-generaal.
De schoenindustrie in Afrika kan niet … aan de Europese producten.

tiptop Het geheugen van president Jeltsin leek niet helemaal … in orde.
tirade De arts hield een … tegen de medicalisering van de samenleving.
tiran De sjah was een … van het zuiverste water.
tirannie De … van Hitler werd lang door Europa getolereerd.
titanengevecht De schaakgrootmeesters leverden een …
titanenklus Het economisch herstel van Bosnië wordt nog een …
titanenslag De strijd om de benoeming van de bankpresident ontaardde in een …
titel Op persoonlijke … leverde de premier scherpe kritiek op de executie.
tjokvol Witte Nederlanders zitten … vooroordelen doordat ze de zwarten niet

kennen.
tjokvolle De exploitant van de Kanaaltunnel eist sluiting van het … asielcentrum.
tobben Het blijft … met de corruptie van Europarlementariërs.
(op de) tocht Bij dit bedrijf staan honderden banen op de …
toebijten Zijn collega zou hem … dat hij beter Nederlands moest leren.
toebrengen Het onwillekeurig … van zwaar letsel wordt licht gestraft.
toedichten Ze zouden de burgemeester bij het ongeluk een cruciale rol …
toedoen Door … van de partijtop sneuvelde de voorzitter.
toedracht De ware … van de Bijlmervliegramp blijft een mysterie.
toefje De aanvullende verzekering is een extra … op de WAO.
toegankelijkheid Het kabinet wil een betere … voor rolstoelers in disco’s.
toegedaan Die commissie was dezelfde mening …
toegenegen Monica Lewinsky bleef president Clinton zeer …
toegerust De Antilliaanse jongeren zijn educatief slecht …
toegesneden Onderwijs en gezondheidszorg moeten … zijn op de eisen van deze tijd.
toegewijd Een … wetsdienaar moet politiek kleurloos blijven.
toegift Al tijdens haar dubbele … was de zangeres niet meer emotioneel.
toejuichen De terugkeer van de democratie in Indonesië zullen vooral Chinezen …
toekennen De Bijlmergemeente wilde geen subsidie … voor een medisch project.
toekomstbeeld Het … van Zuid-Afrika wordt door grote bedrijven bepaald.
toekomstverwachting De … voor besmette Afrikanen is zeer somber.
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toelachen Op Wimbledon kon het grote geluk Venus Williams …
toeleggen Huisartsen moeten op de kosten van materialen geld …

Veel werven gingen zich … op de jachtbouw.
toelichten Justitie wilde het akkoord met de infiltrant niet …
toeloop De politie schatte de … op Sail 2000 en de Uitmarkt op een miljoen

mensen.
toenadering Na jaren van ruzie zochten beide partijen voorzichtig … tot elkaar.
toepassen Telers in Groningen willen de hennep … voor textiel of touw.
toer De omschakeling van de celliste van moeder naar diva was een hele …
toerbeurt Artsen moeten bij … avonddiensten doen.
toereikend Gezonde voeding is niet … voor het normaliseren van je 

cholesterolgehalte.
toeren De aangerande toeriste was in de rechtbank helemaal over haar …

Door het vervoersverbod draaiden de slachterijen niet op volle …
Tweede Kamerleden … onder aanvoering van Jeltje door de Antillen.

toeschietelijk President Mugabe is niet … voor de blanke boeren.
toeschrijven Men wil de taalachterstand … aan het hebben van een kleine 

woordenschat.
toeslaan De dieven zouden razendsnel … tijdens de voetbaluitzending.
toesnauwen Het … van ‘je koffers staan klaar’ werd Hannelore fataal.
toesnijden Werkgevers willen banen … op werkzoekenden.
toespelingen De politieman maakte seksuele … naar de arrestante.
toespitsen We willen de herdenking van Kerwin op de antiracismedag …
toesteken Niemand van de omstanders zou een helpende hand …
toestoppen De gedumpte Congolese passagiers zijn afhankelijk van wat de 

passagiers hen …
toestromen Het gerucht deed de massa naar het plein …
toetakelen Dierenbeulen konden de geiten …
toeten noch blazen De vrijwillige hulpverleners wisten van …
toeters en bellen Het ziekenhuis is tegenwoordig van alle mogelijke … voorzien.
toetreden Komende jaren zullen meer leden tot de EU …
toets Hij kon de … van bestuurlijke integriteit niet doorstaan.
toetsen Wij wilden de geldigheid van het drugsonderzoek …
toetssteen Een fatsoenlijk bewind is de … voor het geven van ontwikkelingshulp.
toeval De presidentskandidaat liet niets aan het … over.
toeven In de villawijk was het goed …
(steun en) toeverlaat Engeland is voor de VS de belangrijkste steun en …
toevlucht De uitgebluste wielrenner zocht zijn … in doping.
toevoegen De woordvoerder was niet verantwoordelijk voor het … van die passage

in de speech.
toewijding Na een leven van … trok hij zich terug in de jungle van Suriname.
toezegging De bonden hebben verdeeld gereageerd op de … van de werkgever.
toezwaaien Roberto Tan wilde de Surinaamse voetballers veel lof …
tof De Bijlmer is …, want je kunt er met veel vrienden spelen.
toffe Appel is een … Amsterdammer.
togen (vt. van tijgen) Veel ontevreden patiënten … naar privéklinieken voor plastische 

chirurgie.
token woman Een … is een benaming voor een gebruikte vrouw die vroeger 

‘excuustruus’ heette.
toko Bij dat gemeentehuis was elke instantie met zijn eigen … bezig.
Tokyo De uitgewezen verkrachte asielzoeker had een trauma van hier tot …
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tol De schandalen binnen de socialistische partij eisen hun …
tolerant … betekent verdraagzaam en niet onverschillig.
tolerantie Voor raddraaiers kunnen wij geen … opbrengen.
tollen De uit de bocht geraakte bus zou driemaal om zijn as …
tombola De benoeming van een burgemeester blijft een politieke …
tomeloze We protesteren hiermee tegen het … en onzinnige geweld.
toneel Medan was opnieuw het … van hevige rellen.

Megawati Soekarnopoetri keerde terug op het politiek …
tonen Het feest werd beëindigd op de … van een Abba-evergreen.
tong De rapper Raymzter is rap van … en getalenteerd.

Uiteraard laat Haider nooit het achterste van zijn … zien.
Bleekgezicht spreken met gespleten …, ugh!
Voor de nieuwe koers zal de leider zich nog menige blaar op de … 
moeten praten.
De verguisde Hongaarse premier Gyurcsany is ook geliefd om zijn
scherpe …
Na de champagnefuif speechte de minister met een dubbele …

(boze) tongen Boze … beweren dat de VVD stiekem toenadering tot het CDA zoekt.
Het wereldkampioenschap voetbal maakt de … bij de Verenigde Naties los.

tongriem Het nieuwe Kamerlid is goed van de … gesneden.
tongval Actrice Janssen spreekt Nederlands met een Amerikaanse …
tooien Verschillende lokale partijen … zich met het adjectief ‘leefbaar’.
toom Na zijn ontslag kon hij zijn wraakgevoelens nog amper in … houden.
toon De positief ingestelde kleine kunstenaar viel uit de …

Door zijn lange haar viel de jongen erg uit de …
Stedelingen zetten de … op het gebied van slechte manieren.
Arafat sloeg een gematigde … aan in zijn toespraak.
De harde … van de troonrede verraste velen.

toonaangevend Het Parool is op het gebied van fotojournalistiek … in Nederland.
(in alle) toonaarden De verdachten ontkenden in alle … dat ze de bejaarde beroofd hadden.
toonbank Meer dan één miljoen exemplaren van dat boek gingen over de …
toonbeeld Hij is een … van moed en standvastigheid.
toontje (lager) Nu de zaken slecht gaan, zingt de minister een … lager.
toonzetting De … van het artikel was provocerend.
toorn De conservatieve partij haalde zich de … op de hals van de armen.

De woordvoerder riep de … van de regering over zich af.
toorts In de VS is het sigaretpuntje de … van de vrijheid.
top De ambtelijke … van Utrecht stapte op na een ruzie.

Op 10-10-2010 ging de vlag van het land Curaçao in …
(ten) top Volspuiten met botox vindt de bejaarde vrouw de decadentie ten …
topattractie De Gallo-Romeinse tempel in Elst is een … voor de archeologen.
top-down Het beleid van ‘Ruimtelijke Ordening’ is te zeer …
topic In de jaren negentig was de fraude met uitkeringen in Rotterdam een …
topinkomen De directeur van de Hartstichting had een … en een riant huis.
topje (van de ijsberg) De commissie had slechts het … van de ijsberg blootgelegd.
topjes Dubai wil tijdens de ramadan geen vrouwen in mouwloze … zien.
toplocatie De goed draaiende bedrijven staan op een …
topper Het stadion zat afgeladen vol tijdens de …
toptalent Veel … van multinationals verhuizen naar het buitenland.
topvorm Na de duels tegen Spanje naderen de hockeyers de …
tor De laveloze klant was zo dronken als een …
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toren Gesteund door de gunstige prognoses blies de minister hoog van de …
Ministers zouden wat vaker uit hun ivoren … moeten komen.

torenhoge Veel bijstandsmoeders hebben … schulden.
Torentje De premier bracht weer eens de nacht door in het …
tornen De minister wil niet … aan het extra geld voor de zorg.
torpederen We vrezen dat de ondernemers het initiatief zullen …
torsen Scholieren … veel boeken in hun zware rugzakken.

De paus hoeft de wereld niet meer te …
total loss De vrouw liet zich niet … kletsen en smeet de deur dicht.
totems Privatisering en decentralisatie waren de … van de jaren tachtig.
toto De gokverslaafde zal om de … naar het WK-voetbal in Duitsland kijken.
totstandkoming De … van dit boek is financieel mogelijk gemaakt door Solidariteit 

Zuidoost.
toucheren Als voorlichters op het ministerie … zij een aardig salaris.
tournee Abou Jahjah was weken op … door Nederland voor zijn beweging.
touw De moordaanslag was op … gezet door zijn politieke rivalen.

Brandweerlieden waren uren in … om de leeuw te vangen.
touwen De bokser hing uitgeteld in de …

De voorzitter heeft als leider de fractie in de … weten te houden.
De lijsttrekker oogt fit, maar zijn partij hangt nog in de …

touwtje Premier Kok had de bedrijven met hoge topinkomens niet aan een …
touwtjes De ex-voorzitter trok achter de schermen nog steeds aan de …

Polygram gaat de … bij Motown strakker aanhalen.
De president van Syrië heeft alle … stevig in handen.

touwtrekken De redactie en het personeel hebben na lang … de strijdbijl begraven.
touwtrekkerij Na veel juridische … won zij de strijd om de voogdij van haar zoon.
toverformule Een … tegen vreemdelingenhaat zal er wel nooit komen.
toverslag Door de controle van Justitie genazen Italiaanse invaliden als bij …
toverwoord Geld is het … voor een politieke carrière in de VS.
traan Ik zal om zijn vertrek geen … laten.
traceerbaar Psychosomatische aandoeningen zijn vaak moeilijk …
traceren Door de regenval was het spoor niet te …
traditie India kent een lange … van persvrijheid.
traditiegetrouw Greenpeace was … aanwezig bij de opening van de dierentuin.
traditioneel Zulu’s gingen gekleed in rokken die … gedragen worden door maagden.
tragedie De SLM-vliegramp was een … voor het gehele volk.
tragiek De dood van Letje Liebeek was met … omgeven.
tragikomedie De ramp met de Russische kernonderzeeër Koersk was een ware …
tragisch Het is … dat hun zoon sneuvelde na het tekenen van het verdrag.
traineren De gemeenten blijven de uitvoering van de Koppelingswet …
trakteren Op 3 oktober … bedrijven de Leidenaars op veel festiviteiten.
(achter) tralies De Hennies zaten onterecht twee jaar achter de … in Turkije.
trammelant De stiekeme aandelenverkoop bezorgde de internetprovider heel wat …
tranche Dat veiligheid prioriteit krijgt ziet de burgemeester als een eerste …
tranen Bij de begrafenis heeft de moeder … met tuiten gehuild.

Tot … toe bewogen zagen we Ajax afgaan in de Arena.
transactie De zakenman was betrokken bij een dubieuze …
transfer In 1995 volgde de … van Figo naar FC Barcelona.
transfermarkt De voetbalclubs willen elkaar aftroeven op de …
transformatie Er is een … van het Vlaams Blok van protestpartij tot bredere 

middenpartij.
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transformeren De trainer wilde hem tot centrale verdediger …
transparant De minister is voorstander van een … beleid.

Zappi is … glas dat sterk genoeg is om in gebouwen toegepast te 
worden.

transseksueel Het genderteam signaleert dat 20 procent van de 70 kinderen … blijkt.
trap (na) De minister gaf zijn topambtenaar nog een lelijke … na.
trappelen Ziekenhuizen staan niet te … om de abortuspil voor te schrijven.
(in)trappen De journalist wilde niet in de bewering van de verdachte …

De opmerking van de opposant zag de premier als het … van een open
deur.

trappen De kiezers zullen niet in de holle woorden van die politicus …
Asocialen kunnen allerlei rotzooi …
Met die uitspraak zal de Indiase filmheld de Nepalezen op hun ziel …

trauma Jarenlange vernedering bezorgde haar een ernstig …
trawanten De Surinaamse coupplegers en hun … zijn nog steeds politiek actief.
tred De instroom van artsen houdt geen gelijke … met de verzwaring van het

beroep.
trede Suriname bevindt zich op de eerste … van de trap naar hyperinflatie.
tredmolen Het kan goed zijn om eens uit de … van de overdaad te stappen.
treffen Zijn afscheidsbrief zou me diep …

In een … met een paparazzifotograaf liep de rockster een bloedneus op.
treffend Zijn reis naar Rio was een … voorbeeld van zijn diplomatie.
treffer Hij nam ook de winnende … voor zijn rekening.
trefpunt Amsterdam bleek een … van criminele bendes te zijn.
trein Door de economische groei gaat het als een … met dat bedrijf.

Opportunisten springen het liefst op een rijdende …
treiteren De cultuur van voetbalsupporters is er een van jennen en …
treiterij De … van de cipiers deed de spanning escaleren tot een opstand.
trek Kinderen die … hebben zijn enkele kilo’s zwaarder.
(in) trek Huren van een woning is steeds meer in … bij de babyboomers.

Een islamitische school heeft geen … in een leerling met een blik 
alcohol in de hand.

trekjes De officier van justitie noemde het een proces met bizarre …
trekken Zeeman textielsupers blijft klanten …

Marokkanen wilden in het buurthuis aan hun … komen.
Boze artsen … naar Den Haag om een petitie aan de Tweede Kamer aan
te bieden.

trekker Voor die toneelgroep naderde het moment dat de overheid de … 
zou overhalen.

trekpleister Het Muziek Centrum is een nieuwe … aan het IJ.
trend Prestatieloon is de nieuwe … bij bedrijfsleven en overheid.
trendbreuk De plotselinge sociale koers betekent een … in het beleid.
trendsetter First Lady Jacqueline Kennedy was op de achtergrond een …
trendwatchers Volgens … zullen veel jongeren de drugs laten staan in 2014.
trendy Het is erg … om een echt ADHD-kind te zijn.
(in den) treure Suriname en Guyana bleven elkaar tot in den … tarten over de grens.
treuren De yup bleef niet lang … over zijn kelderende aandelen.
treurnis Voor vrouwen blijft het een en al … met de openbare toiletten.
treuzelen De overheid bleef lang … met adequate regelgeving.

Het … met de hogesnelheidstrein gaat de burger geld kosten.
tribalisme De toename van … binnen het Verenigd Europa is paradoxaal.
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tribunaal Een rechter van het Haagse … viel regelmatig in slaap.
triest Het is … gesteld met de leefbaarheid in arme wijken.
trigger happy Op de schietbaan wordt de Amsterdamse politie niet … getraind.
trilogie Zwemster Inge de Bruijn voltooide haar gouden …
triomf Het Kremlin heeft een militaire … hard nodig.
triomfantelijk Na zijn vrijspraak liep de ex-militair … de rechtbank uit.
triomferen Na een bloedstollende finale zou Luxemburg verrassend …
triomftocht De president vierde het akkoord met een … door Moskou.
trip Gretta Duisenberg maakte een … door de bezette Palestijnse gebieden.
trippen Verslaafden wilden met de psychedelische drug lsd gaan …
trits De politierechter had het heel druk, hij werkte een … zaken af.
triviaal De problematiek van uitkeringsgerechtigden klinkt rijken … in de oren.
troebel Na de machtsoverdracht was de politieke situatie in Belgrado nog …
troef Met zo’n aanvaller heeft de ploeg een geweldige … in handen.

Onduidelijkheid is … bij de kruisingen van sneltrams.
troefkaart Hij is een belangrijke … in de handen van het leger.
troep De dropfabriek, waar die Antilliaan jaren gewerkt had, vond hij een gore …
troepen De minister moet niet te ver voor zijn … uit lopen.
troetelkind Het vredesproces werd beschouwd als het … van links Israël.
troeven De wallen in Amsterdam dreigen hun belangrijkste … kwijt te raken.
trofee Als … nam hij de voetbal mee naar huis.
trom De Senaat roerde de … om de president tot maatregelen te dwingen.

Ultrarechts verliet met stille … de Tweede Kamer.
tromgeroffel Geruisloos, zonder veel … werd de nieuwe pijpleiding in gebruik 

genomen.
troon De winnaar van de Ronde van Spanje wipte Alex van zijn …
troonopvolger Melkert was de beoogde … van premier Kok.
troost Uit de liederen putten de nabestaanden van de vliegramp veel …
troosteloos Politie bracht de Romafamilies naar een … parkeerterrein.
troostprijs Hij ontving een … in de vorm van een boekenbon.
trots Het genezen kind was de … van zijn ouders en van zijn school.
trotseren De bezoekers … lange wachttijden om de schilderijen te kunnen zien.
troubleshooter De gemeente vond ondanks de bestuurlijke chaos een … niet nodig.
trouw De homohater die een anti-moslimactie op touw wilde zetten, 

was geen … CDA-lid.
trouwlustigen De Britse overheid wil … advies geven over hoe je een huwelijk 

overleeft.
truc De raadsleden ontweken belastingheffing door een …
trukendoos Tijdens de verkiezingscampagne trekt iedere politicus zijn … open.
truttig Het moralistische Kamerlid was niet bang om … over te komen.
tsunami In 2004 werden de kusten van de Indische Oceaan door een … 

geteisterd.
tuchtigen Voor het tonen van zoveel arrogantie zou je hem moeten kunnen …
tuchtiging Nederlandse moslims wijzen … van de vrouw af.
tuffen Vooral ouderen … steeds meer met de auto op Nederlandse wegen.
tuig Ook … moet je alleen met argumenten te lijf gaan.
tuimelen Alle Kamerleden … over de liberale leider heen.
tuin De voorzitter voelt zich om de … geleid door het dissidente lid.
tuinen Ik begrijp niet dat je daarin kon …
tuiten Haar oren … van het geschreeuw door de microfoon.
tuk Yuppen zijn … op technische nieuwtjes.

258 | WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S

T

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 258



tukje De vermoeide soldaten deden ’s avonds een … in de pantserwagen.
tumult De raadsleden keerden onder veel … hun partij de rug toe.
tumultueus Diane en Charles leidden een … huwelijksleven.
tunnel Eindelijk gloorde er een sprankje licht aan het eind van de …
tunnelvisie Door de … van Justitie blijven de eigenlijke schuldigen buiten schot.
turbulente tijden In de jaren zestig beleefden veel bestuurders …
turbulentie Bij start en landing veroorzaken vliegtuigen … rond de kantoren van

Schiphol.
tureluurs Ik word … van die diskjockeys.
turen In het leslokaal … twintig allochtonen naar hun computer.
turven Met de volkstelling zullen een miljoen ambtenaren alle Turken gaan …
tussenpaus Het Kamerlid nam als … de plaats in van zijn afgetreden fractievoorzitter.
tussenschoolse Ouders betalen mee voor de … opvang op de basisscholen.
tussentijdse Bij … verkiezingen werd de coalitie weggevaagd.
tutoyeerde In het praatprogramma Pauw en Witteman … Ali B premier Balkenende.
tutten Meiden van 12 tot 17 jaar kunnen lekker … op de meidenwebsite.
tuttig Het Kamerlid was niet bang … over te komen.
twee De minister bedacht zich geen … keer bij het stopzetten van de hulp.
tweedracht Pim zaaide … tussen bevolkingsgroepen.
tweekamp Na de … maakte Tyson denigrerende opmerkingen over de 

wereldkampioen.
tweeslachtig Nederland voert een … softdrugsbeleid.
tweeslachtigheid Het asielbeleid aangaande Iraniërs kenmerkt de … van de regering.
tweesnijdend zwaard Met de goedgebekte aanvaller haalde de club een … in huis.
tweespalt Omtrent de witte illegalen was er … binnen het openbaar ministerie.
tweesporenbeleid Het … begint zijn vruchten af te werpen.
tweet De ANWB betuigde spijt van een jolige … over het auto-ongeluk.
tweeverdieners De streberige … kregen een smet op hun huwelijksgeluk.
twijfel De verkiezingszege van Fujimori werd in … getrokken.

Bij het Bijlmerdebat kregen de ministers het voordeel van de …
Over zijn betrouwbaarheid bestaat geen …
Het is boven alle … verheven dat Nederland een zwart-wit land is.
Het lijdt geen … dat de minister zal aftreden.

twijfelachtige Die Russische vliegmaatschappij heeft een … reputatie.
twijfels Ik heb zo mijn … of we ooit de waarheid zullen achterhalen.
twist De clans beslechtten hun … met messen en stokken.
twistappel De spelregels van de muntunie zijn een Europese …
twisten Deskundigen … over de gezondheidsrisico’s van mobiel bellen.

Over het nut van de politie valt niet te …
twistpunt Oost-Jeruzalem is nog een … tussen Israël en Palestina.
tycoon De Britse … is in het ziekenhuis overleden.
typeren Afrikanen … Nederland als het land van melk en honing.
typetjes Vermomd in allerlei … trok de komiek flink van leer tegen politici.
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U
‘U’ Het uur … komt voor het voedingsmiddelenconcern nabij.
überhaupt Hij is tegen het gedoogbeleid en … fel tegenstander van drugsgebruik.
uiltje De in slaap gevallen dronken voetganger had behoefte een … te 

knappen.
uit elkaar Het koppel Ben Affleck en Jennifer is …
uitbannen De banken zullen fraude nooit helemaal kunnen …
uitbarsten Het in huilen … na het horen van de eis, verraste de rechter.
uitbarsting De onderhuidse raciale spanningen kwamen op school tot een …
uitbaten Sint Eustatius wil voor het toerisme de kleinschaligheid …
uitbater De … van het casino betaalde steekpenningen voor zijn vergunning.
uitbeelden Het … van een fantasie op digitale wijze is niet strafbaar.
uitblinken De regeringsleider kon door zijn wanbeleid …

Begaafde scholieren kunnen in de brugklas …
uitblinker … Ronaldo moest helaas voortijdig het veld verlaten.
uitbonjouren Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken mag van het Kabinet illegale

studenten …
uitbrander De bloedbank kreeg voor deze nalatigheid een … van de rechter.
uitbreiden De Duitsers wilden de EU niet …
uitbreken Veeboeren zijn bang voor het … van mond- en klauwzeer.
uitbrengen Het … van dit negatief advies noopte de illegalen er toe het land te 

verlaten.
uitbuiten De neonazistische groepering wilde de onvrede onder de bevolking …
uitbuiting Door de stelselmatige … van arme landen blijft onze welvaart stabiel.
uitbundig De premier werd … toegejuicht door zijn aanhangers.
uitbundige De topmanager had een … levenswijze.
uitbundigheid Met on-Nederlandse … werd het zomercarnaval gevierd.
uitdagen Abu Zaid wilde de conservatieve rector Akgündüz tot een discussie …
uitdagender Ouderenzorg is veel … dan alleen billen wassen.
uitdaging De eerste zwarte minister in ons land zal voor een extra … staan.
uitdienen Het is niet zeker dat deze minister zijn tijd rustig kan …
uitdijen Het … van de stadsgrenzen van Tokio vreet aan het landschap.

Het aantal activiteiten van de KPN is nog steeds aan het …
uitdokteren De minister wil laten … hoe een goede zwarte school in elkaar zit.
uitdossen De vrouwen van Staphorst die zich traditioneel …, sterven uit.
uitdraaien De Britse premier wilde zich onder het Concorde-contract …

De vredestop voor Burundi zou op een fiasco …
uitdragen Allochtonen zouden hun positieve inbreng met meer verve moeten …
uitdrijven De sjeik vervulde ook een rol bij het … van een djinn.
uitdrukken De liberaal zou zich zeer negatief … over zieke illegalen.
uitdrukking Het multiculturele aspect van ons land komt niet in de regering tot …

‘Wir haben das nicht gewüst’, is een gevleugelde … uit de Tweede 
Wereldoorlog.

uitdunnen Blessures zouden het team sterk …
uiteenlopende De onderzoeken naar de oorzaak van de ramp leverden … resultaten op.
uiteenrijten Het geweld tegen de gijzelaars kon het gezin van Oleg Zjirov …
uiteenspatten De econoom waarschuwde voor het … van onze verzorgingsstaat.
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uiteenzetting Het Vlaams Blok gaf een bizarre … van zijn raciale doelstellingen.
uiteindelijk De extremisten zullen … eieren voor hun geld moeten kiezen.
uiten Leden van de Raad voor Transportveiligheid … stevige kritiek op de

Kustwacht.
uiteraard … moet integratie van beide kanten komen.
uitermate Voor de meeste Palestijnen is Arafat een … goede leider.
uiterst Zwarte eenoudergezinnen verkeren in een … zwakke positie.
uiterste De huisarts ging tot het … voor zijn sociaal zwakkere cliënten.

Pas in het … geval moeten we de rechter laten beslissen.
uitersten Met de Amsterdamse regenboogcoalitie is getracht de … bij elkaar te

stoppen.
uitflappen Impulsieve mensen kunnen er van alles …
uitfoeteren De minister zou zijn ambtenaar genadeloos …
uitgaansleven In het Amsterdamse … werft men voor betaalde tienerseks.
uitgangspositie Langdurig werklozen verkeren in een zeer zwakke …
uitgangspunt De quasi-objectieve onderzoeker had een raciaal …
uitgebalanceerd Gelukkig beschikte de crisisarts over een … karakter.
uitgeblust De schrijver leek … maar kwam met zijn nieuwe boek sterk terug.
uitgedost Gaddafi, zeer elegant … in een wit pak, riep op tot een culturele 

revolutie.
uitgedraaid Het debat is … op een ordinaire scheldpartij.
uitgehold In 1999 vond de Koningin dat de solidariteit in Nederland werd …
uitgekauwde De … thema’s en ambtelijke formuleringen verrasten Anil Ramdas niet

meer.
uitgekeken Telecombedrijven raken … op Nederland.
uitgekiend De toespraak van het Kamerlid kwam op een … moment.
uitgeklede De niet-westerse migrant in de politietop krijgt meestal een … functie.
uitgeknepen Door de Amerikaanse sancties is Cuba een … citroen.
uitgekookte De procureur-generaal is een … jurist.
uitgekristalliseerd De nieuwe jurisprudentie is enigszins …
uitgelaten De democraten waren … over de toespraak van Al Gore.
uitgeleide Luns werd in 1964 op Schiphol door Indonesische diplomaten … gedaan.
uitgelezen De hond geldt in China en Korea als een … lekkernij.

Een reis naar Suriname is een … mogelijkheid culturen te leren kennen.
uitgemaakte zaak De verkiezingen in Haïti lijken een …
uitgemergeld … verlieten de gevangenen het concentratiekamp.
uitgemeten Zijn declaratiegedrag werd in de media breed …
uitgeprocedeerde Veel … asielzoekers verdwijnen in de illegaliteit.
uitgeput De gasvoorraad van Slochteren is nog lang niet …
uitgerangeerd De vicepremier voelt zich … en wil een tegenactie ondernemen.
uitgerekend Ik begrijp niet waarom je … onder extremisten je vrienden zoekt.
uitgerust Hij was … met een gezonde dosis argwaan.
uitgesproken De hartchirurg is een markante persoonlijkheid met … meningen.

De politicus raakte niet … over de autonomie van Montenegro.
uitgestorven Door de massale staking leek de stad …
uitgestotene Als onverzekerde was de verbrande Ghafoor een … van de 

gezondheidszorg.
uitgestrekte De Universiteit Twente heeft een … campus.
uitgevallen Moeder Teresa was niet bang …

De president is kwaad … naar zijn Poolse collega.
uitgewoed De discussie over euthanasie is nog lang niet …
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uitglijden De rechter zou lelijk … over het mestbeleid.
uitglijder In 1998 maakte de commentator een lelijke … over asielzoekers.

Op een glad deel van de baan maakte de tennisser een …
uitgroeien In het vorig seizoen kon die ploeg … tot een gedegen middenmoter.
uithaal Castro greep de conferentie aan voor een felle … naar de VS.
uithalen Ook de Griekse minister zou fel … naar de VS.
uithangbord Een allochtoon wordt in de politiek als … gekandideerd.
uithangen De fraudeur wilde de weldoener …

Justitie wil weten waar de criminelen …
uithoeken Schoonheden van het escortbedrijf vlogen naar alle … van de wereld.
uithollen We moeten de onderlinge solidariteit niet laten …
uitholling Deze maatregel betekent een verdere … van het asielrecht.
uithuilen Na het verlies van de PvdA in 2006 gingen de leden tijdens een luxe

sessie …
uiting De goede bedoeling van zijn collega kwam nu pas tot …
uitje Medicijnfabrikant MSD werd beboet voor een … met artsen.
uitjoelen In Berlijn wordt er een onderzoek ingesteld naar het … door 

politieagenten in spe van een overlevende van de holocaust.
uitjouwen Voor die woorden zou de menigte hem …
uitkafferen Mensen … is niet leuk.
uitkammen Agenten zullen de buurt volledig …
uitkijk Bij de bankoverval stonden twee mededaders op de …
uitkleden De overheid wilde de zorgsector verder …
uitkomst De … van een referendum zal de toelating van nieuwe EU-leden 

bepalen.
uitkotsen De stakers zouden hun afvallige collega …
uitkramen Je moet geen onzin … tijdens je sollicitatie.
uitkristalliseren De verhoudingen in de partij van de vermoorde Wiels moeten zich nog …
uitlaatklep In het bekogelen van de Serviërs vonden de Albanezen een …
uitlaten Hij wil zich niet … over de kansen van zijn opponent.
uitlatingen Zijn antireligieuze … schoten vooral moslims in het verkeerde keelgat.
uitleg Zijn woorden waren voor velerlei … vatbaar.
uitlekken Het … van het rapport maakte de minister nerveus.
uitleven Kinderen met herfstvakantie konden zich … in een speelbos.
uitleveren Justitie mag het duo aan Portugal …
uitlichten Door het … van deze passage trek je zijn woorden uit hun context.

Met spotjes aan het plafond kun je mooi je boekenkast …
uitlokken Met de brandstichting wilde de Ku Klux Klan een rassenoorlog …
uitlopen In de peilingen kon de Republikein … op zijn rivaal.

Duizenden fans zullen voor de jarige Queen Mum …
uitloven Athene zal een beloning … om de terroristen te arresteren.
uitmelken De maffia wilde de pensioenfondsen van vakbonden …
uitmesten De GGD moest woningen van zieke alleenstaande bewoners …
uitmeten Via de media kunnen politici hun omstreden standpunten breed …
uitmonden Het wekelijkse gezellige vragenuurtje zou … in een vurig debat.
uitmunten De romans van Bourgonje zullen … in zorgvuldig taalgebruik.
uitmuntend Ieder kind heeft recht op een … onderwijsniveau.
uitoefenen De EU-commissaris mocht zijn functie blijven …
uitpakken De verkiezingen zouden voor extreem rechts ongunstig …

Sommige politici mogen op tv eindeloos … naar hun tegenstanders.
uitpluizen De beschuldiging van premiefraude door de prins zou de rechter …
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uitpoetsen De frauderende ambtenaar wilde de beschuldiging …
uitpriemen Men zag de piercings van de flamencodansers onder de naveltruitjes …
uitpuilen Haar nieuwste jurk deden zijn ogen … van verbazing.

Het … van de winkels zorgt voor meer gezinnen met schulden.
uitputten Op het partijcongres zou premier Blair zich … in excuses.
uitputtend Het is … aangetoond dat hiv ook aids veroorzaakt.
uitrangeren Het boegbeeld van het Nederlandse schaatsen wilde zich niet laten …
uitrichten De EU kan voorlopig weinig … tegen Haider.
uitroeien Het regeringsleger wil de oppositie met wortel en tak …
uitroepen Amerika vond dat de Palestijnen geen onafhankelijke staat mochten …
uitroken De gemeente wil de huisjesmelkers … om de illegale kamerhuur tegen

te gaan.
uitschakelen Voor het … van zijn rivaal koos hij een oude tactiek.
uitschieter De verkiezingswinst van extreem rechts in Antwerpen lijkt een …
uitschot Alleen … stemt op extreem rechts.
uitschrijven In Roemenië kan de politie zonder aanleiding bekeuringen …
uitschudden Nepagenten in Amsterdam konden enkele toeristen …
uitschuiven De Britse premier wil het debat over de euro voor zich …
uitserveren De roddelbladen willen sterren … naar de smaak van de lezers.
uitslaan Het verwaarloosde kind zou grove taal …
uitsleuren De politie wilde de verdachte automobilist de auto … en was er niet blij

mee dat dat werd gefilmd.
uitsloven Mannen willen zich nog niet … in de huishouding.
uitslover Een macho … maakt zich in Nederland belachelijk.
uitsluiten Die mogelijkheid moeten wij helaas …
uitsluitend Die conclusie was … gebaseerd op statistische samenhangen.
uitsluitsel Het onderzoek moet … geven over de ware toedracht van de ramp.
uitsmeren De PvdA wil de bezuinigingen op AOW’ers over lange tijd …
uitspanning Een coffeeshop is een … waar soft drugs verkocht en gebruikt worden.
uitspattingen De verhalen over seksuele … deden zijn imago geen goed.
uitspitten Prof Van Lieburg had een enorme drang naar het … van oude archieven.
uitspreken De premier wilde de hoop … voor betere betrekkingen met China.
uitstaan Ouderen kunnen het niet … dat pensioenfondsen winst terugstorten bij

hun ex-bazen.
Al in de 12e eeuw kon men elkaar in Nederland niet …

uitstallen De kampeerders konden hun tuinzet in alle rust …
uitstappen De RvJ bevestigde dat RTL-Nieuws wil …
(bij) uitstek De Tweede Kamer is de plaats bij … voor een relevante discussie.
uitsteken Het Leger des Heils wil naar illegalen de helpende hand …

In de duinen kunnen landmijnen boven het zand …
Zij wilde haar buurvrouw de ogen … met de nieuwe auto.

uitstekende De toptennisser was in een … vorm.
uitstel De rechtbank besloot tot … van executie.
uitsterven De neushoorn wordt met … bedreigd.
uitstijgen De Surinamer Spong kon boven de andere confrères …
uitstippelen Onze overzeese koloniën mochten hun eigen toekomst lange tijd niet

zelf …
uitstoot Het blijft wenselijk de … van CO2 te verminderen.
uitstorten In de Bijlmer kunnen patiënten bij de dokter hun hart …
uitstraling Nelson Mandela heeft de … van een wereldleider.
uitstroom De overheid wil de … van senioren uit bedrijven beperken.
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uittocht De aangescherpte regelgeving zal leiden tot een … van diamantairs.
uittrekken Met de herfstvakantie zullen 1,2 miljoen landgenoten er op …
uitvaardigen Interpol zal opsporingsbevelen … voor rebellen uit Oeganda.
uitvagen Drie eeuwen racisme in Zuid-Afrika laat zich niet in een paar jaar …
uitval De … van de minister was ongewoon fel.
uitvallen De boetes kunnen voor Schiphol in 2001 hoger … bij 

geluidsnormovertredingen.
Hij zou bits … naar zijn politieke opponenten.

uitvalsbasis Engeland wil geen … zijn voor terreurbewegingen.
uitvaren De directeur zal fel … tegen personeel dat geen toewijding heeft.
uitvechten Politici mogen hun meningsverschillen op televisie …
uitvegen De rechter staat machteloos en kan hem alleen de mantel …
uitventen Politici die alleen hun zuivere wereld willen …, komen niet ver.
uitvergroten Journalisten wilden kleine facetten van Karel Appel …
uitverkoren De Bijlmer is … als proefgebied voor vermindering van de 

geluidsoverlast.
uitvissen De fiscus moest … of de fameuze advocaat een fraudeur was.
uitvliegen De slecht presterende topman zal het bedrijf …

Met het strenge vorstweer zullen de schaatsen de winkels …
uitvloeisel De komst van de vluchtelingen is een … van het akkoord.
uitvlucht Het ziekenhuis zocht een … om de klagers niet te hoeven onderzoeken.
(ten) uitvoer Vóór de voetbalwedstrijd met Maradonna brachten de dansers een

tango ten …
uitvoeren “Van mensen die niks …, nemen we snel afscheid,” zei de personeel-

schef tegen de nieuwe werknemer.
uitvoerig De problematiek van de wijk is … met de politici besproken.
uitvoering De lokale overheid gaf … aan de schuldhulpverlening.
uitvreten In Amsterdam weten ze niet precies wat kunstenaars in Senegal …
uitwaaieren De gemeente Utrecht vreest dat de verslaafden over de stad gaan …
uitwassen Hij waarschuwde als eerste tegen deze … van de wegwerpcultuur.
uitweg Voor sommige arme allochtonen lijkt criminaliteit de enige …
uitweiden Castro mag graag uitvoerig … over complotten tegen zijn leven.
uitwerken De Onderwijsraad zal een vernieuwd onderwijsprogramma …
uitwerking De armoede van eenoudergezinnen heeft een grote … op de kinderen.
uitwijken De in Egypte afvallige liberale moslim kon naar Nederland …

De nieuwe regels laten veel prostituees naar de escortbranche …
uitwijzen Sectie zou … dat de peuter was verdronken.
uitwisselen Oosterse academici willen informatie … met westerse universiteiten.
uitzetten Van de rechtbank mag de gemeente de Romafamilie Utrecht …

Het … van tamme dieren voor de jagers vindt regelmatig plaats.
uitzetting De … van de asielzoeker leidde tot grote commotie op het vliegveld.
uitzicht Het hotel had ook … op zee.

Ongemotiveerde schoolverlaters hebben vrijwel geen … op werk.
uitzichtloos De toekomst van veel vluchtelingen lijkt …
uitzichtloosheid De achterstandswijken verkeren in een staat van …
uitzinnig De sieraden van Victoire zijn zo … dat iedereen denkt dat het nep is.
uitzinnige De … beleggingswoede lijkt nog niet getemperd.
uitzitten De VVD laat minister Van Aartsen de rit …
uitzoeken De politie liet de bruikbare tips …
uitzondering Integratie is door het ontstaan van zwarte scholen meer … dan regel.

Stroppen van 60% bij beleggers zijn geen …
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uitzonderlijk De positie van illegalen in Amsterdam is niet …
uitzwermen Studenten moeten weer over Europa …
ultieme De … waarheid over de Bijlmerramp komt nooit boven tafel.
ultimatum De directie heeft het … van de vakbond naast zich neergelegd.
unaniem Zij steunen … het plan voor een zelfstandige Bijlmergemeente.
undercover Journalist Günter Wallraff werkte … bij Bild als Hans Esser.
underdog Het Leger des Heils neemt het op voor de maatschappelijke …
understatement ‘Eenoudergezinnen hebben het niet breed’, is het … van het jaar.
unfair De PvdA klaagt dat de VVD en LPF … opereren.
unfaire Verlagen van de pensioenen is een … oplossing voor de tekorten.
unheimisch In de Bijlmer ondergaan bezoekers soms een … gevoel.
unicum De identieke vijfling Dionne is een … in de wereld.
uniek Amsterdam is … als plaats van drugsorganisaties.

De minister lanceerde een … plan om allochtonen aan werk te helpen.
uniformer De straffen van de rechter zullen … moeten worden.
uniformeren De voorspelbare zorg kun je … en standaardiseren.
uniformiteit Onder artsen bestaat geen … over het medisch geheim.
universeel De taal van de liefde is …
universele Goed en kwaad zijn in China geen … begrippen.
universum In een raadselachtig roman trad de moordenaar een ander … binnen.
untermenschen Joodse-Israëlische militairen zien Palestijnen als …
upper class Tijdens de paardenraces in Epsom Downs is de Engelse … gezamenlijk

aan de lunch.
uppie Bedrijven bepalen soms in hun … waar wat mag worden gebouwd.
up-to-date Alleen als je je kennis … houdt, maak je kans op de arbeidsmarkt.
ups en downs De … van de wereldeconomie veroorzaken fluctuaties rond het 

gemiddelde.
(elfder) ure Europa krijgt te elfder … een nieuwe grondwet.
urennorm Het gesteggel over de … in het onderwijs sleept zich al jaren voort.
urgent Illegalen krijgen alleen medische hulp als het echt … is.
usance Onder geletterden is het … op ingetogen wijze te redetwisten.
utopie Het is defaitistisch om een geweldloze wereld als … te bestempelen.
(laatste) uur Voor de corrupte president was het laatste … aangebroken.

Zijn laatste … had geslagen.
uur Lech Walesa is een Poolse vakbondsman van het eerste …

Voor Megawati is het … van de waarheid aangebroken.
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V
vaandel De regering zegt morele waarden hoog in het … te voeren.
vaandel De Syrische Baathpartij had het socialisme hoog in haar … staan.
vaandeldragers Rechts-extremisten zijn de … van intolerantie.
vaardigheid Van Swieten hanteerde met grote … een eigen vorm van snelschrift.

De met harde hand heersende chef had een gebrek aan sociale …
vaart De staatskas … wel bij de hogere olieprijs.

Door het slechte weer was het veer uit de … genomen.
Hopelijk zal het zo’n … niet lopen met de repatriëring van allochtonen.
Suriname werd door het zakenkabinet opgestoten in de … der volkeren.

vaarwater Hij raakte in het … van zijn chef en werd ontslagen.
vaarwel Na alle bedreigingen zegde hij zijn werk …
vacant Door haar plotselinge vertrek kwam er weer een functie …
vacatures Het onderwijs kon zijn … niet goed vervullen.
vacuüm Griekenland bevond zich na de dood van Papandreou in een politiek …
vaderlijke Burgemeester Opstelten sprak de beroofde Chinezen op … toon toe.
vadsig Als je niet genoeg beweging neemt, word je …
vage De … geruchten veroorzaakten onrust in de wijk.
vak De automonteur was een oude rot in het …
vakbekwaamheid Een diploma is geen garantie maar slechts een indicatie van …
vakkundig Elk spoortje van schrijver Charles Dickens werd … uitgegeven.
val Door de nieuwe tv-presentator maakten de kijkcijfers een vrije …

De … van het kabinet Balkenende kwam niet als een verrassing.
valide Op de Spelen werd lichamelijk … mensen een medaille als worst 

voorgehouden.
Het argument dat zorg aan illegalen een aanzuigende werking zal heb-
ben is niet …

valkuil Het OM groef een … voor de verdachten.
vallen Het beginselprogramma van de PvdA-commissie zal het bestuur zwaar …

De boeren … er over dat minister Brinkhorst de MKZ-dieren laat 
vernietigen.
Tijdens de jungle-training in Suriname lieten de mariniers de naam 
Bouterse niet … 
Hij liet zijn vrienden niet …
Zijn documentaires … meestal in de prijzen.
Witte vrouwen die … voor de charmes van een Turkse man, moeten 
aanpoten.
Met veel … en opstaan bewandelt de staat de weg naar democratie.

(op de) valreep Op de … keurde de senaat het wetsvoorstel goed.
valsmunterij Prof. J. Verkuyl zei nee tegen de geestelijke … met Christus.
valstrik Zijn fractiegenoten plaatsten voor hem een al te doorzichtige …
valt of staat Humor … met wie het speelt.
van Sean Lennon, zoon …, wandelde op de Keizersgracht in Amsterdam.
vandalen Ook in het Van Dale-woordenboek wordt het zelfstandige naamwoord …

beschreven.
Museumbezoekers kwalificeerden de verminkers van De Denker als … 
en hufters.
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vandalisme Een Spaanse visser werd van … beticht.
vandoor De overvaller ging er … met fototoestellen van toeristen.
vangen Een gevoel dat diep gaat, laat zich moeilijk in woorden …
vangnet De bendeleiders ontkwamen aan het … van Justitie.
vanouds Het antisemitisme steekt als … de kop op in Oost-Europa.
vanzelfsprekend Het is niet altijd … dat een arts doet wat zijn patiënt wil.
varen De onderwijzers lieten hun voorgenomen actie … na het akkoord.

De daklozen zelf … wel bij met het verdwijnen van de controles.
variant De kinderloze werknemers zien de werkende moeder als een luxe …
variërend Staatsbosbeheer heeft te kampen met dumpafval, … van vuilniszakken

tot asbest.
variëteiten Aalsmeerse tuinders van rozen kweken verschillende …
varkentje De enquêtecommissie zou het … wel eens even wassen.
vast Ik ken hem … ergens van.
vastberaden Het bloedig geweld in Oost-Jeruzalem maakte de Palestijnen …
vastberadenheid Met grote … stevende hij af op zijn succes.
vastbesloten De politie is … de witteboordencriminaliteit aan te pakken.
vastbeslotenheid Door de … van de voorzitter kwam de zaak tot een goed einde.
vastbijten De advocaat zal zich … in de Copazaak.
vastgeroeste De politicus wil afrekenen met de … denkbeelden van de oude garde.
vasthouden De politie van Amsterdam wil niet … aan het huidige beleid.
vastigheid Veel vrijgezellen verlangen naar wat …
vastklampen De inspectie zou zich nog lang … aan een conventionele denkwijze.
vastleggen Het … van bijzondere feiten vergemakkelijkt controle achteraf.
vastlopen De onderhandelingen tussen Arafat en Barak zouden op Jeruzalem …
vastomlijnd Ze had geen … idee over wat voor soort programma’s ze wilde maken.
vastplakken Die sportman wilde nog een paar jaartjes aan zijn contract …
vastspijkeren Mulisch wilde Hitler … tegen de muren van de hel.
vaststellen Door het … van onrecht maak je een begin met de hulpverlening.
vastzetten De regering wil het overschot aan premie-inkomsten …
vastzitten Particulieren willen niet na een muisklik … aan een internetabonnement.
vat De president krijgt geen … op de Israëlische premier.
vatbaar De veiligheid en leefbaarheid in de wijk zijn beide … voor verbetering.

De conclusies van de commissie zijn voor velerlei uitleg …
(vlam) vatten Tijdens het kerstspel … enkele kostuums vlam.

Wegens het warme weer konden mensen de slaap moeilijk …
vazal Het land was slechts een … van zijn machtige buur.
vechtcultuur Amerika kenmerkt zich door zijn …
vechtjas Abba Eban was een Israëlische diplomatieke … met een ruime blik.
vedette De zwarte … krijgt niet de eer die hij verdient.
veeg Het is een … teken als een familielid een arts voor een huisvisite belt.
veeg uit de pan De werkweigeraar kreeg van de sociale dienst een …
veel Van de zwarte Curaçaoënaars moeten de blanke Arubanen niet … hebben.
veelbelovend Na een uiterst … begin werd de zwarte directeur weggepest.

Een proefproject met zwarte werklozen in Amsterdam verloopt …
veelbesproken John de Mol heeft zijn … maar weinig bekeken programma De Gouden

Kooi verkocht.
veelbetekenende Zij maakte een … hoofdknik naar de buurman.
veelbewogen De 113-jarige Japanse had een … leven achter de rug.
veeleisende Jozef Stalin was een … en door het Westen gedoogde dictator.
veelgeplaagde De … Duitse verspringster won een medaille in Sydney.
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veelgeprezen Brassinga is de … vertaalster van Oscar Wilde.
veelheid Op die kinderafdeling was er een … aan technische hulpmiddelen.
veelomvattend Het maatschappelijk probleem van allochtonen is …
veelvoud Door de inflatie bedroegen de bouwkosten een … van het oorspronkelijk

bedrag.
veelvuldig De partijvoorzitter verscheen … in de Kamerfractie in Den Haag.
veelwijverij De fundamentalisten van Arizona geloven dat het hun plicht is … 

te bedrijven.
veelzijdig Studenten uit arme wijken zijn … in hun toekomstvisie.
veer De SPD liet een forse … in Hamburg.
veerkrachtig Gelukkig is de economie van Nederland … genoeg.
vege lijf De staatssecretaris kon zich ternauwernood het … redden.
vegeteert De psychisch gestoorde delinquent … in de isoleercel.
veiligheid De NAVO kon de Servische bezittingen niet in … brengen.
veiligstellen Moslims willen de Al Aqsamoskee in Jeruzalem …
veinzen De politica durfde te … dat ze ziek was.
vel De premier steekt goed in zijn … voor een derde termijn.

De woekeraar trok zijn klanten het … over de oren.
Ik sprong zowat uit mijn … van woede na het horen van zijn leugens.
België zit na de affaire-Dutroux niet lekker in zijn …

veld De Bijlmerdokter is niet gemakkelijk uit het … te slaan.
De al te kritische voorzitter van de Rekenkamer moest het … ruimen.
Alle spelers in het … zullen door de leiding toegesproken worden.

velden of wegen Bij het Armeense monument was er in geen … een Turk te bekennen.
De misdadiger was in geen … te bekennen.

velen De aardbeien waren zo rijp dat consumptie geen dag uitstel kon …
vellen De Kamer moet nog een oordeel … over het rapport.

De muisarm kan in theorie een op de drie werknemers …
Regelmatig … blikseminslagen enkele sporters.

vendetta Het land werd ontwricht door de politieke … tussen twee politici.
venijnig De coalitiegenoten reageren … op de kritiek van de dissident.
ventileren Het is zaak je opgekropte woede tijdig te …
Venus en Bacchus De gemiddelde Oost-Indiëvaarder offerde het verdiende geld aan …
ver Met zijn opmerking dat allochtonen lui zijn, ging de werkgever te …

Het voert te … om hier nu over te debatteren.
Tussen Chirac en Jospin is de politieke harmonie … te zoeken.
De afname van de criminaliteit blijft … beneden de verwachtingen.
De tijd dat de topambtenaar minder verdiende dan de premier ligt …
achter ons.

verachten Het … van een verrader is een gezonde fysiologische reactie.
verachting Met een categorische … veroordeelt hij alles wat uit Hollywood komt.
verademing Het mislukken van de Srebrenica-fotorolletjes was een … voor het leger.
veraf In Grieks Cyprus lijkt een oplossing van de problematiek …
verafgoden Veel Europeanen … Oosterse goeroes.
verafschuwen De Indische kampslachtoffers … de Japanners.
verankerd Het recht op gezondheidszorg voor een ieder is in de grondwet …
verantwoordelijkheid Niemand eiste de … voor de aanslag op.
verantwoording De minister kwam … afleggen voor de curieuze gang van zaken.
verarmd Het politieke denken in Europa is …
verbaasd Hij was … over de geringe aandacht voor het geweld tegen allochtonen.
verbale Er brak een … oorlog uit tussen de voetbalspelers.
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verband Door selectief te citeren trok de journalist zijn woorden uit hun …
verbannen De Britten … alle terreurbewegingen uit het land.
verbazen Progressieven … zich erover dat de Concorde er ooit gekomen is.
verbazing Tot zijn eigen … realiseert Frankrijk zich dat het in de wereld goed kan

meekomen.
verbazingwekkend De journalist gaf een … staaltje hypocrisie ten beste.
verbeelding Geen staatshoofd sprak in deze eeuw zo tot de … als J.F. Kennedy.
verbeeldingskracht Met enige … weten we hoe Keulen er in de Romeinse tijd uitzag.
verbergen De gearresteerde Amsterdamse zwerver had niets te …
verbeten Er wordt een … campagne om de kijkersgunst gevoerd.
verbetenheid De … van de acteur was aards en herkenbaar.
verbijsterd In Europa is … gereageerd op de aanslag.
(zich) verbijten De oppositieleden … zich in stilte om het succes van de minister.
verbintenis De … van het sponsorbedrijf met de voetbalvereniging liep af.
verbitterd Hij was … door de stortvloed van kritiek op zijn cultuurbeleid.
verbittering Met … sprak hij over zijn ervaringen bij de landmacht.
verbleken Zijn aureool is door de aantijgingen wat aan het …
verblijfsstatus Met een strafblad is het moeilijker een … te verwerven.
verblinden Veel investeerders lieten zich … door de hoop snel binnen te zijn.
verbloemen Culturele stichtingen gebruiken grondwetsartikelen om hun problemen

te …
verbluffend De jongeren wisten … veel volk op de been te brengen.
verbluffende Door de … naïviteit van de VS kon China nucleaire kennis verwerven.
verbluft Het publiek reageerde … op de onthullingen in het rapport.
verbolgen De regering heeft onthutst en … gereageerd op de beschuldiging.
verbondenheid Tussen illegalen, zwervers en daklozen leeft een gevoel van …
verborgen Er zijn veel … werklozen in de WAO.
verborgene Gebrek aan succes verbijten de hindoestanen meer in het …
verbouwen De geweigerde zwarte bezoeker van die discotheek kwam terug om de

tent te …
Enkele boerenbedrijven kunnen alleen met subsidie …
Plastisch chirurgen kunnen mannen tot vrouwen …
De koper wilde de woning naar eigen inzicht …

verbouwereerd De getuige reageerde … op zijn onverwachte arrestatie.
verbouwereren De actie van de minister van Verkeer om Schiphol te steunen zal de 

milieuleden …
verbranden De ex-dictator wil alle schepen achter zich …
verbrassen De corrupte ministers … de ontwikkelingsgelden van hun land.
verbreken Lachmon zou zijn stilzwijgen over de decemberdoden in Suriname …

Nederland wilde de diplomatieke betrekkingen met de Serviërs …
Hoogenband liet zichzelf gelden door het wereldrecord van Thorpe te …

verbrokkeld De verslagen van Dutchbat bereikten ons lange tijd slechts …
verbruien Door hun gedrag zouden de supporters het laatste beetje goodwill …
verdachtmaking Deze … is nergens op gestoeld.
verdagen De rechter wilde het proces tegen de Surinaamse politicus …
verdampen Met de val van Enron zagen veel beleggers hun geld …
verdeeld In Israël werd … gereageerd op het akkoord met de Palestijnen.
verdeelsleutel Een eerlijke … voor de hulpgelden vermindert de kans op corruptie.
(dood en) verderf De militairen zaaiden dood en … tijdens de wrede acties.
verdichtsels De studio werd overstelpt met telefoontjes na de berichten over de …

van Varma.
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verdienen Aan struisvogelhouderij valt geld te …
De medische hulp aan illegalen zou meer media-aandacht …

verdienstelijk De buitenlandse aankopen van FC Utrecht bleken zeer …
verdiensten De verongelukte journalist had vele … voor zijn krant.
verdiepen De helft van de studenten willen zich niet in hun studiekeuze …

De ruzie binnen de conservatieve partij zou zich verder …
verdisconteren De onderzoekers … geen baby’s en bejaarden in het rapport over 

asielzoekers.
verdoemenis Criminelen hebben Suriname naar de … willen helpen.
verdoen Aziaten … hun tijd niet graag met een voorspel bij de paring.
verdoezelaar Jaffe Vink vond minister Van Boxtel een …
verdoezelen Defensie maakte zich schuldig aan het … van bewijsmateriaal.
verdomd Het is … moeilijk het subtiele racisme aan te pakken.
verdomhoekje De allochtone sollicitant moet uit het … zien te komen.
verdommen Als zijn ouders het … hem aan te pakken, loopt het slecht met hem af.
verdonkeremanen Heel eenvoudig … de controleurs voor tonnen aan parkeergelden.
verdorie Laatst is het … weer iemand gelukt mij te beroven.
verdorren De droogte in Australië laat veel gewassen …
verdraaid Het straatjochie kon … goed voetballen.
verdraaien Ambtenaren van Justitie … de woorden van de arts voor een sluitend 

bewijs.
Veel officieren … de waarheid over Kosovo.

verdriet Tot groot … van de moslimscholiere mag zij geen hoofddoekje dragen.
verdringen D66-Kamerleden … elkaar om het grotestedenbeleid te steunen.

Slachtoffers mochten hun traumatische ervaringen niet …
verdrukking Er is minder aandacht voor degenen die in de … raken.
verduisteren De penningmeester werd verdacht van het … van subsidiegelden.
verduren Het opleidingsinstituut van officieren kreeg zware kritiek te …
veredelde Een rampenplan was niet meer dan een … telefoonlijst.
vereende Een door het ijs gezakt paard trok men met … krachten op het droge.
(zich) vereenzelvigen Veel jongeren … zich met hun idolen.
vereerd Zij voelde zich bijzonder … om te mogen kennismaken met de prins.
vereeuwigen Het … van Spaanse kolonisten in brons is pijnlijk voor indianen.
vereffenen Die politieke rekening zou hij in het debat …
vereisten De … voor succes ontbreken bij langdurig werklozen.
(andermans) veren Hij pronkte met andermans … en wordt nu beschuldigd van plagiaat.
veren Ook illegalen moeten vroeg uit de … voor hun werk.

Onder Kok heeft de PvdA haar ideologische … afgeschud.
verengen De fractievoorzitters wilden het debat over zorg … tot inkomenspolitiek.
verenigbaar Het drankprobleem van hem achtte men niet … met het ministerschap.
verenigen De gereformeerde kon zich met de uitgangspunten van de Grondwet …
vereren Westerse critici … de politieke gevangenen op Cuba met een bezoek.
(uit de) verf Door zijn taalachterstand komt de immigrant onvoldoende uit de …
verflauwen De aandacht voor de aidsproblematiek is aan het …
verfoeide De Keniaanse president omarmt voor één avond de anders zozeer …

pers.
verfoeien Castro blijft uitingen van het kapitalisme op Cuba …
verfraaiing Mensen met veel geld steken dat in de … van hun tuin.
verfrissende Je ziet in Nederland nauwelijks … ideeën.
verfrommelde De … originele stembiljetten lagen op straat in Paramaribo.
vergaan De oppositie wilde weten hoe het de burgemeester in Afrika is …
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De onderzeeboot kon mogelijk … zijn door een ontplofte torpedo.
In achterstandswijken zal het lachen de mensen …

vergaande De commissie deed geen … aanbevelingen.
vergaarbak De Bijlmer is een … van 70 nationaliteiten en 170 culturen.
vergadercultuur De universitaire … moet eens doorbroken worden.
vergadertijgers De holle taal van … werd tijdens de onderhandeling geestig gefileerd.
vergallen Enkele raddraaiers zouden de feestvreugde proberen te …
vergalopperen De politiecommissaris zou zich met zijn uitlatingen lelijk …
vergane glorie In de kunstenaarsclub zat veel … herinneringen op te halen.
(zich) vergapen De sloppenkinderen … zich aan de hebbedingetjes van de toeristen.
vergaren Alleen kon de zieke leeuw moeilijk voedsel …

Soeharto zou gedurende zijn presidentschap miljarden dollars …
De onderzoekscommissie moest zoveel mogelijk inlichtingen …

vergasten Televisiezenders … de kijkers soms op ongebruikelijke spektakels.
vergeefs De reddingswerkers pasten … reanimatie toe.
vergelden De oppositiepartij van Zimbabwe gaat het geweld tegen haar aanhang …

Israël zal de aanval van de Hezbollah …
vergeldingsactie Blauwhelmen in Kosovo werden het slachtoffer van een …
vergelijk De bonden willen met de directie tot een … komen.
vergen Gedragsproblemen van revaliderende kinderen … extra aandacht.
vergenoegd De spits kon … terugkijken op zijn debuut bij Feyenoord.
vergetelheid Door Argentijnse jongeren werd deze dansmuziek aan de … ontrukt.
vergeten Mensen met een dossier bij de politie kunnen een rijtjeshuis in de 

Bijlmer …
vergeven De nabestaanden van Kerwin Duinmeyer kunnen … maar niet vergeten.

In Ethiopië is het hele land … van de mijnen.
De lunchroom had voor de allochtoon een baantje als bordenwasser 
te …
De hutjes in Sierra Leone waren in een moerassig, van muggen … 
gebied.

vergevensgezind De maffiabaas toonde zich weinig … tegenover de verrader.
vergevorderd De vredesbespreking in Camp David was in een … stadium.
vergewissen Vóór het gesprek zal ze zich eerst … van wat de journalist wil weten.
vergezellen Wetenschappers … de vorstin op haar staatsbezoek aan China.
vergif Je kan er … op nemen dat extremisten moskeeën in brand gaan steken.
vergiffenis Voor Klinkhamer is … vragen niets.
vergoeden De overheid wilde niet alle schade door de vuurwerkramp …
vergoelijken Rechtse politici proberen de rol van de NSB’ers te …
vergooien Fransen wilden de Concorde als ideologische erfenis niet …
vergrijp Voor een vergelijkbaar … kreeg de dochter van de president een lagere

straf.
vergrijpen Bosnische soldaten … zich aan moslimvrouwen.

Er zijn voetbalclubs die zich … aan de eredivisie.
vergrijzing Door de … van de beroepsbevolking neemt het ziekteverzuim toe.
vergrootglas Den Haag kijkt met een … naar wat Amsterdamse politici voor minima

bedenken.
vergruizen Ze wilde haar nierstenen laten …
verguisde Azië kijkt met meer respect naar het tot voor kort nog … Europa.
verguizen De Chinese leiders … hun voormalige idool Mao Tse Toeng.
vergunnen Smokkelaars … de illegale vrouw niet, in alle rust haar zwangerschap

voort te zetten.
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verhaal Als de integratie niet lukt, dan is het einde … voor de allochtonen.
Om een lang … kort te maken: hij trad af als minister.
De woedende chauffeur stapte uit om … te halen.
In de zakenwereld gaat het … dat hij een onderwereldfiguur is.
Enkele tandartsen richten een ravage aan, maar hen aanpakken is een
ander …

verhalen De schade konden de slachtoffers niet op de daders …
verhandelingen De woordvoerders van de coalitie verliezen zich in urenlange …
verhangen De suïcidale verkrachter heeft zich in de politiecel …
verharden De piloten … hun acties voor betere arbeidsvoorwaarden.
verharding De toenemende agressie in het openbaar vervoer is een 

verontrustende …
verhaspelen Controleurs van de ECD … de verklaring van de oud-Total-directeur.

De Nederlandse voetbaltrainer kon keer op keer het Engels …
verheerlijken Marinier ‘Romeo Lima’ wil de Molukse treinkapers niet …
verheffen Franse conservatieven … hun stemmen om de Concorde te behouden.

Slapeloze burgers rond Schiphol beginnen zich te … tegen het 
vliegtuiglawaai.

verheugd De VN is … over de miljardengift van CNN.
verheugen China mag zich … in de grote belangstelling van westerse bedrijven.
verheven De elite van Oud-zuid Amsterdam voelen zich …
verhitte De walvisjacht is wederom onderwerp van … discussies.
verhitten Het strippenkaartfeuilleton bleef de gemoederen …
verhouding De … tussen de bestuursleden werd beter.
verhuld De vooraanstaande politicus liet een … dreigement horen.
verhullen Het bedrijf trachtte de omvang van de olieramp te …

De minder getailleerde overhemden kunnen een paar kilo’s meer …
verificatie Hij legde het bericht ter … aan de politicus voor.
verifiëren Niet alle journalisten … hun nieuws op betrouwbaarheid.
verijdelen De staf kon de infiltratiepoging van criminelen in het politieapparaat …
verjagen De schipper probeerde Greenpeace met een schot voor de boeg te …
verjaren De Surinaamse regering wil de Decembermoorden niet laten …
verkapt In sommige buurten wordt een … spreidingsbeleid gevoerd.
verkapte De verkeerscontrole was een … illegalenjacht.
verkassen De Molukkers moesten … naar een rijtjeswoning.
verkeer Het sociaal … van bejaarden in Nederland is aan verbetering toe.
verkeken De kans dat de Koenigscollectie uit Moskou terugkeert lijkt …
verkennen De minister wilde met dit proefballonnetje de verhoudingen …
verkennende De … besprekingen moeten tot een bestand leiden.
verkeren De Russische strijdkrachten … in een deplorabele toestand.
verketteren Het is politiek correct geworden om de islam te …

Zij … die politicus om zijn standpunt over zwarten
verkiezen De eindredacteur zou een baan … in het onderwijs.
verkiezingsstunt Het ‘presentje aan baby’s’ was een ordinaire …
verkijken Mandela zou zich op het vredesakkoord voor Burundi …
verkild De betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie zijn …
verkillen De contacten tussen Koerden en Turken dreigen verder te …
verkilling Tussen de twee landen is sprake van een … van de verhoudingen.
verklappen De buurman wilde de verblijfplaats van de weggelopen vrouw niet …
verkleumde Het door de kou … dier werd op stal gezet.
verklikken In Engeland levert het … van dronken chauffeurs geld op.
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verklikker Derby beweerde dat hij geen … was voor het militaire regime.
verkloten Volgens de Evangelische Omroep zijn wij Gods schepping aan het …
verknallen De stalker van Jodie Foster wilde zijn vrijlating niet …
verknipt De dakloze was verslaafd en totaal …
verknocht De Latino’s zijn nog erg … aan hun machocultuur.
verknoeid De Surinaamse president heeft veel geld aan een brug …
verknoopt Alles in Krols roman was raadselachtig en …
verkokerd Het ambtelijk apparaat in de hoofdstad is …
verkokering Het diversiteitbeleid van de gemeente moet de … gaan doorbreken.
verkommeren De overheid laat te vaak asielzoekers in opvangcentra …
verkondigen De minister mocht … dat er genoegdoening komt voor de veteranen in

Suriname.
verkopen De VS wil zijn sanctiebeleid beter … aan de EU.

Britten willen het recht hebben een klap te … aan lastige leerlingen.
verkrampen Liberalen … vaak bij het horen van de term regulering.
verkrampte Het heikele onderwerp werd op een … wijze besproken.
verkrijgen Dekker kon het niet over zijn hart … om van de fiets af te stappen.

Asielzoekers willen een verblijfsvergunning …
verkroppen De Antilliaan kon zijn ontslag niet … en begon te huilen.
verkrotten Onbewoonde panden gaan snel …
verkwanseld Het levenswerk van Mahatma Ghandi dreigt te worden …
verkwanselen De voorzitter zou de socialistische beginselen van zijn partij …
verkwister De ex-burgemeester bleek een … van gemeenschapsgelden.
verlagen Wij moeten ons niet … tot het uitbuiten van de Derde Wereld.
verlammen De stakingsacties van de machinisten … het treinverkeer.
verlatijnste Confucius is de … naam van Kong Fuzi.
verlegen Het parlement zit niet … om een gedragscode voor onkostendeclaraties.
verlegenheid De regering is in … gebracht door het uitlekken van de deal.
verleggen De reclassering moet haar koers drastisch …
verleiden Hij liet zich … tot het afvuren van een scheldkanonnade op de VS.
verleiding Hij kwam in de … om een graai in de kas te doen.
verlekkerd De jonge kerels keken … naar al dat vrouwelijk schoon.
verlengde Hun belangen liggen in elkaars …

In het … van de Big Brothergekte neemt men kennis van elkaars leven.
verlengen Ouderen in Losser kunnen voor de halve prijs hun rijbewijs laten …
verlengstuk De Antilliaanse premier is een … van Nederland.
verleppen De toneelspeelster liet de legende Dietrich … i.p.v. stralen.
verleren Nederlandse huishoudens … het koken razendsnel.
verlichte De … dictatuur sloeg later om in een wreed regime.
verlichten Dit middel kan de pijn nog enigszins …
verlichting Met een zucht van … verwelkomde het bestuur haar ontslag.
verliezen In de zitting van het parlement … de leden zich in urenlange betogen.
verloederen De scheidende korpschef waarschuwt voor het … van de politie.
verloedering De morele … lijkt inherent aan de economische vooruitgang.
verlokkingen Agenten kunnen ten prooi vallen aan de … van het prostitutiemilieu.
verloochenen Om maar geaccepteerd te worden … veel zwarten hun afkomst.
verloop Ziekenhuizen kunnen het … van het personeel terugdringen.
verlopen Medicijnen met een … houdbaarheidsdatum vinden hun weg naar Afrika.
verloren Het Franse arbeidersdorp Nauroy ligt … tussen de bietenvelden.
verlossen President Gaddafi wil de vrouw van de sluier …

Wij willen de armste landen … van hun schuldenlast.
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verlossende De legerleider sprak het … woord voor zijn aangevallen president.
(naar) verluid De secretaris-generaal heeft naar … wel informeel antwoord gegeven.
verluieren Voor dat lage loon staan verpleegkundigen niet te popelen om 

patiënten te …
vermaak In Suriname is het landsbestuur een bron van …
vermaard Een … advocaat werd door justitie beschuldigd van meineed.
vermakelijk De carnavalswagen bood een … schouwspel.
vermaken Anthony Godett trachtte zijn applaudisserende aanhangers goed te …
vermaledijde Veel Belgen hebben schoon genoeg van die … Hollanders.
vermalen Veel leerlingen worden … door het massale schoolsysteem.
vermaning Vergeefs sprak de leraar zijn … uit.
vermeende Zijn … corruptie kostte hem zijn goede naam.
vermenigvuldigen Schrijfster Fallaci vindt dat moslims zich als ratten …
vermetele Criminelen deden een … poging de duurste diamant te roven.
vermetelheid De … van de bootvluchtelingen was uit noodzaak geboren.
verminken Cambodjaanse echtgenotes … hun rivalen met zoutzuur.
vermogen Een excentrieke textielbaron wil zijn … aan een universiteit nalaten.

Hoogbegaafde personen beschikken over een creatieve … om 
problemen op te lossen.

vermogende De grootste investeerder in hulpprojecten was een … weldoener.
vermomd … met een pruik kon hij onopgemerkt de schouwburg verlaten.
vermomde Een als dokter … drugsdealer belaagde de verslaafde voetbalster.
vermommen Lang konden de Kamerleden hun ware bedoelingen niet …
vermoorde onschuld Vergeefs speelde de corrupte minister de …
vermorzelen Arafat zou de oppositie … met zijn brute optreden.
vermurwen Engeland liet zich door Chili … de ex-dictator naar huis te sturen.
vernauwen Het debat over de rechtsstaat lijkt zich te … tot de gedetineerden.
vernederen Een grote onbekende zou Eltingh …
vernieling Pedofielen helpen voor hun eigen plezier een kind grondig de … in.
vernietigend Na een … rapport zouden de provinciale politici opstappen.
vernieuwing De sociale … mist zijn doel.
vernis In Rwanda bleek weer hoe dun het … van de beschaving kan zijn.
vernoemen Stadsdeel Zuidoost wilde geen straat naar Joesoe Maatrijk …
vernuft Er werden tunnels geboord op de grenzen van het technisch …
vernuftig Zijn toespraak steekt … in elkaar.
veronachtzamen De Britse regering zal de gekkekoeienziekte niet meer …
veronderstellen Politici … dat de Serviërs de ‘Vier van Belgrado’ zullen vrijlaten.

Wij … dat het ook in Nederland tot etnische zuiveringen kan komen.
verongelijkt De jonge Amsterdammer voelde zich … in India als oude heer 

behandeld te worden.
verontreinigde Het Olympisch dorp ligt vlakbij de meest … grond van Australië.
verontrusting De premier sprak zijn … uit na het bekend worden van de prognose.
verontwaardigd De wereld heeft … gereageerd op de kernproeven.
veroordeeld De rijke en arme landen zijn tot elkaar …

Nederland heeft de economische boycot van Cuba scherp …
(zich) veroorloven Eenoudergezinnen kunnen zich luxe niet of nauwelijks …
verorberen Soms … geldautomaten de pinpassen.

Op die eetwedstrijd kon hij een lammetje …
verordonneren Marokko zal … dat het geld voor het naderende troonfeest aan de armen

wordt besteed.
Corrupte leiders … wetten die ze niet naleven.
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verouderde Fanclubleden kregen een gesigneerde … foto van Ilse de Lange.
verpanden Prof. dr. D. Wijers wilde zijn hart en ziel aan Afrika …
verpatsen Om aan drugs te komen moest hij al zijn spullen voor een krats …
verpauperen De elite in Suriname laat willens en wetens het land …
verpaupering De … van de arme wijken lijkt niet te stuiten.
verpesten De pedofiel zou het leven van de kinderen grondig …
verpieteren Veel ouderen zitten achter de geraniums te …
verpletteren Ulbrich zou de concurrentie … in de klimtijdrit.
verpletterend De leiders van de G8 tonen zich … eensgezind.
verpletterende Labour boekte een … verkiezingsoverwinning.
verplichtingen Wegens … in het buitenland zal de premier afwezig zijn.
verpozen De blanken in Botswana … zich op de golfbaan.
verprutsen De arrogante Amerikanen … zelf hun nieuwe wereldorde.
verpulveren Afrikanen … aan de lopende band wereldrecords.
verrassing Zijn woorden kwamen voor mij niet als een …

Als je je goed voorbereidt, kom je zelden voor een … te staan.
verre De Koninklijke familie dient zich … van politiek te houden.

De toestand in Suriname is … van rooskleurig.
verrekken Rottige leiders laten de bevolking …
verrekte De trap tegen zijn scheenbeen deed … zeer.
verreweg Voor Bali is toerisme … de belangrijkste bron van inkomsten.
verrichtingen De … van het Surinaamse Olympische team waren teleurstellend.
verrijken Betekenissen … de mens, maar kapselen hem ook in.
verrijkende In Nigeria is er een kloof tussen de zich … elite en de bevolking.
verrijking Iedereen lijkt gefascineerd door …
verrijzen Ook in achterstandswijken … moderne woningen.
verroeren De op doping betrapte wielrenners mochten geen vin meer …
verrot De rechtspraak in dat land is tot op het bot …
verruilen Ook de Britten zullen de pond voor de euro moeten …

Papoea’s zijn flexibel in hun taal en … het ene woord voor het andere.
verruimen Harry Potter wilde met magie de fantasie van kinderen …
verrukt De arme sloeber was … dat hij gratis voedsel kreeg.
vers twee Zijn reactie was begrijpelijk, maar of hij ook juist was, is …
versagen Transportondernemingen mogen in hun alertheid nooit …
verschaffen De documentaire zou een inkijkje … in de werkwijze van de politie.
verschalken Jaarlijks … de katten gemiddeld dertig vogels.

Van Nistelrooij van Real Madrid probeerde met een hakballetje een 
tegenstander te …

(zich) verschansen De rebellen … zich in hun laatste bolwerk.
verschepen De Opec-landen … jaarlijks miljoenen barrels aardolie.
verscherpen Met het … van maatregelen hoopt men de schooluitval te halveren.
verscherpt Binnen de coalitie zijn de onderhuidse spanningen …
verscheurde Er is weinig hoop op vrede in het … Congo.
verscheuren Twee tijgers … een Nederlandse leeuwentemmer in Italië.

De Groningse politie zal de wuppie-bekeuring …
Raciale spanningen … de VS.

(in het) verschiet Voor goed opgeleide allochtonen ligt een baan in het …
verschieten Hij wilde zijn kruit niet te vroeg …

De koersval deed de G7 niet van kleur …
verschijning Ze was een charmante en graag geziene … in het uitgaansleven.
verschoningsrecht Het journalistieke … is niet voorbehouden aan bagateldelicten.
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verschoond Ik wens van dergelijke intimiteiten … te blijven.
verschoppeling Kohls val van halfgod tot … vond in korte tijd plaats.
verschoppelingen Zigeuners zijn de … van Oost-Europa.
verschoten Een … lampenkap hoeft niet per se te eindigen bij het vuil.
verschralen Het hulpaanbod aan de Derde Wereld zou aanzienlijk …
verschraling Adriaan nam het initiatief tegen de … en uitholling van de literatuur.
verschroeide aarde De Russen volgden de beproefde tactiek van de …
verschrompelen De luchtvaart deed de afstanden tussen de landen …
verschuilen De bekritiseerde ministers … zich achter het regeerakkoord.
versie El Al gaf een geheel eigen … van de vliegramp.
versieren Nederlandse mannen merken het niet eens wanneer een vrouw hen wil …
versimpelen Liberalen … vaak de oorzaak van de hoge werkloosheid onder zwarten.
versjacheren Op Guantánamo … de VS de mensenrechten van gevangenen.
versjofelen Door het conservatieve beleid zal het onderwijs steeds verder …
verslagen Hij zag er na het debat … uit.
verslagenheid Met woede en … reageerden zij op het zinloze geweld.
verslappen De politieke aandacht voor de verloedering mag niet …
verslechteren De verhouding tussen de politie en migranten is zienderogen aan het …
(voor … ) versleten Wie dat toentertijd beweerde, werd voor gek …
versleten Een … popster als Elton John vloog met de Concorde.
(zich) verslikken De minister zou zich … in deze kwestie.
verslinden Tijdens de klopjacht kon de wolf 15 kippen …
verslingeren Dikke mensen kunnen zich ook aan de baklava …
versloffen De overheid laat het onderzoek op infectieziekten …
verslonzen De staat zou haar taken op dit gebied lelijk …
verslonzing De kabinetscrisis leidt tot een staatsrechtelijke …
versluierde Uitnodigingen kunnen een … bedoeling hebben.
versmaden Met verachting … zij de verleidelijk uitgestalde lekkernijen.
versmallen Rechtse politici willen de grenzen van de rechtsstaat …
versmelting De … van bedrijfsleven en politiek is funest voor de democratie.
versnelling De Amerikaanse economie draait in de hoogste …

Het aanpakken van de sociale problematiek kwam in een hogere …
versnijden Fraudeurs … dure wijnen met goedkope soorten.
versnipperen KLM ontloopt straf voor het … van buitenlandse eekhoorns.
versnippering Er is een … in de seksuologische hulpverlening.

Ook politieke … belemmert een daadkrachtig bestuur.
versoberen Het lijkt gek dat juist in deze tijd de roep klinkt om de sociale 

zekerheid te …
De Belgische regering wil de opvang van asielzoekers …

versobering Hij hekelt de … van het onderwijs onder het bewind van de PvdA.
versoepelen Frankrijk wil het embargo tegen Burundi enigszins …
versoepeling De … van de arbeidsmarkt komt niet een ieder ten goede.
verspelen Ondanks mooie beloftes … mensen hun lonen in casino’s.

Zij zou haar kansen op het presidentschap …
versperren Hekken … de toegang bij de onthulling van het slavernijmonument.
verspijkeren Jonge huizenbezitters … vaak heel wat in hun nieuwe woning.
verspillen Sommige vluchtelingenorganisaties … voor miljoenen dollars.
verspilling Hij uitte zijn woede over de … door de Oegandese politici.
versplinterd Amsterdam Zuidoost vormt een uiterst … politiek landschap.
verspreken Het … van Bush komt Al Gore goed van pas.
verstaan De keepers … de kunst van het relativeren.
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(te) verstaan (geven) De rechter gaf hem te … dat hij haar voortaan met rust moest laten.
(gezond) verstand Hij volgde zijn gezond … en ging verhuizen.
verstand De minister moet aan zijn … worden gebracht dat cocaïne verboden

moet worden.
verstandhouding Hun onderlinge … is de laatste tijd iets aan het verbeteren.
verstandig Een … man telt voor twee.
verstard Het politieke bestel is …
verstarring Het vastleggen van de subsidies leidt tot een … van het beleid.
verste verte Hij had er in de … niet op gerekend aangenomen te worden.
verstek (laten gaan) Nederland liet … gaan bij de onafhankelijkheidsviering.
verstekelingen Regelmatig worden … in de laadruimte van vrachtwagens aangetroffen.
versteld Je staat … van de racistische uitspraken van die lijsttrekker.
versterken Met de inval trachten zij hun positie te …
verstikkend De onderlinge relatie tussen Nederland en Suriname werkt …
verstoffen Nederlandse goudstaven liggen ook in Canadese kelders te …
verstoken (blijven van) De Angolezen blijven … van hulp uit het Westen.
verstokte De … kettingroker wenst geen rookvrije werkruimte.

De meest … verdedigers van het kapitalisme vind je in Wassenaar.
verstommen De sirenes deden het gesprek …

Door de corruptie van de nieuwe leider zal het enthousiasme van het
volk …

verstoppertje De gemeente speelt … en geeft haar plannen nog niet prijs.
verstoren Rabbijn Josef wilde de verhoudingen met de Palestijnen …
verstoten Nederlandse vrouwen die hun man volgen naar Egypte worden vaak …

Zuster Leontia werd in 1970 … door de Zusters van Sint Jozef in 
Amersfoort.

verstouwen Nijlpaarden … dagelijks tientallen kilo’s aan gras.
verstrekken De sociale dienst zal de witte illegaal een uitkering …
verstrekkende De dioxineaffaire had … gevolgen voor de Belgische economie.
verstrengeld De minister raakte … in een intrige van huurlingen.
verstrengeling Bij politici mag er geen sprake zijn van … van belangen.
verstrijken De terroristen bonden in na het … van het ultimatum.

Door het … van veel tijd zal hij niet worden vervolgd voor de misdrijven.
(zich) verstrikken De Westerse landen zouden zich … in de Bosnische knoop.
verstrikt (raken) De verdachte raakte steeds verder … in zijn leugens.
versukkeling Het onderzoek raakte door een competentiestrijd in de …
versus De zaak van de verdachte … de staat werd in der minne geschikt.
vertaalslag Een brief voor de zieke vergt een … van medisch jargon naar heldere

taal.
vertakkingen De militante partij heeft … naar alle diensten en instellingen.
(verste) verte In de verste … lijkt hij niet op zijn vader.
vertederd De journaliste raakte … bij het zien van de baby.
vertedering Robots die … oproepen kunnen ouders niet vervangen.
verteerbaar Ik vond het moeilijk … dat deze vluchteling werd uitgewezen.
vertegenwoordigen Met veel verve … zij hun land tijdens de Olympische Spelen.
vertekend beeld De krant gaf een … over de armoede in Afrika.
verteren De kritiek van de schrijver was voor mij moeilijk te …
verticale Een … kracht drukte de scheuren in de glasplaat dicht.
vertier Het yuppiedom is op zoek naar woonruimte en … in fraaie wijken.
vertikt De directeuren van de Indiase Galerie … het de kunstschilders te 

spreken.
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vertillen Bouwvakkers kunnen zich makkelijk …
President Mandela zou zich … aan Lesotho.

vertimmeren Die werf moest voor acht ton … om aan de milieueisen te voldoen.
vertoeven De spelers die in de ziekenboeg …, balen ontzettend.
vertolken De actrice wilde haar rol als Maria Callas …

Argentijnen kunnen de tango goed …
vertoning De dictator vond het Kamerdebat maar een wonderlijke …
vertoon Met veel … werd in 2005 de gestolen grenspaal 184 teruggezet.
vertoornen De open brief van zes ambassadeurs over Afghanistan zal Italië …
vertrekken Leeson hoorde het vonnis aan zonder een spier van zijn gezicht te …
vertroebeld De verhoudingen raakten over de gehele linie …
vertroebelen Gescheld en gekonkel … een heldere kijk op het probleem.
vertroetelen De Passenger Terminal Amsterdam zal de rijken …
vertrouwd De slapende Wahid is een … beeld in het Indonesische parlement.
vertrouwen Het in de arts gestelde … werd niet door hem beschaamd.
vertwijfeld … vroeg hij zich af wat hij fout had gedaan in hun opvoeding.
veruit In … de meeste gevallen werden de klanten schadeloos gesteld.
vervagen De grens tussen bloemrijk taalgebruik van politici en schelden neigt er

naar te …
verval Moreel … ging vooraf aan de ondergang van het rijk.

Volgens Poetin wijst de brand in de tv-toren op het … in Rusland.
vervallen Door het wegtrekken van werkenden zag de wijk er … uit.
(met) verve Met … verdedigde hij het voorstel van recht op arbeid.
verveeld Popartiesten interviewen is een moeilijk genre, ze zijn snel …
(tot) vervelens (toe) De Europarlementariër hamerde tot … toe op de verspillingen.
verversen Openbare beeldschermen … de reclames voortdurend.
vervlakken In bepaalde wijken van de grote steden kan het makkelijk gaan vervelen

en …
vervliegen De vredeskansen … door de bomaanslag.

Vertwijfeld zag hij zijn droom in rook …
vervloeken Zij … de kampbeulen uit de grond van hun hart.
vervlogen Rusland verlangt terug naar … tijden.

De hoop nog overlevenden te vinden in de ingestorte mijn was …
vervoering In de Arena bevonden zich duizenden mensen in religieuze …
vervolg Het succes van de VN in Oost-Timor kreeg geen …
vervolgen Het … en berechten van deze jongeren lost hun problematiek niet op.
vervolmaking De … van jarenlange emancipatie leidt tot betere banen voor vrouwen.
vervreemden Door niet te leren computeren … de ouders zich van hun kind.
vervullen Men moet de functie van burgemeester niet langer dan vijf jaar willen …

De gedragingen van gelovige Hutu’s … de Tutsi’s met afschuw.
Zij … de hun toegemeten taken op voorbeeldige wijze.

vervulling Laetitia Casta kon haar dromen in … doen gaan.
verwachting De arbeidsparticipatie van allochtonen blijft achter bij de …

In 2001 waren drie van de vrouwen van de mormoon Tom Green in …
verwachtingen De Antilliaanse autoriteiten wekten hoge … bij de verslaafden.
verwant Menselijke genen zijn deels … aan die van de fruitvlieg.
verwanten De Surinaamse … van de slachtoffers bleven lang van nieuws verstoken.
verwarren De ministers … de rol van het bedrijfsleven met die van de staat.
verwarrend De berichtgeving over het aantal slachtoffers was …
verwarring De ME-patiënten zijn gedupeerd door de … over hun ziekte.
verwaterd De hoorzittingen van het Europees Parlement zijn … tot politieke show.
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verweer De rechtbank maakt korte metten met het … van de ripdealer.
verweesd Wim Kok laat de Partij van de Arbeid wat … achter.
verwekken Dat echtpaar probeerde koortsachtig een kind te …
verwelkomen Politici … ouders en sponsors die eigen geld in het onderwijs willen steken.
verwend Als een … kind sloeg hij uitnodigingen af.

Werkende moeders worden niet …
verwensingen Parkeerambtenaren krijgen afschuwelijke … naar het hoofd geslingerd.
verweren De bedrijven … zich fel tegen de discriminatieklachten.
verwerken De nabestaanden zouden hun verdriet in stilte …
verwerpelijk De gevangenisdirectie voerde een … regime.
verwerpen De bonden … het eindaanbod voor een CAO.
verwerven De nieuwkomer kon zich een plaatsje in de samenleving …
verwesteren De ouders van de Marokkaanse Khadiza waren doodsbenauwd dat ze

zou …
verweven In Staphorst is religie onlosmakelijk met het dagelijks leven …
verwezenlijken De waterpolosters konden hun plan de campagne niet …
verwijtbaar Hoezeer is het de ouders … dat het kind zonder ontbijt naar school gaat?
verwijten Politici … allochtonen dat ze niet snel willen integreren.
verwikkeld De Spaanse regering was … in een groot schandaal.

De prinses was in een echtscheidingsprocedure …
verwittigen Hij vergat de gemeente te … dat hij verhuisd was.
verwoed De Vietcong leverde een … gevecht tegen de Amerikanen.
verwoede De instelling doet … pogingen het seksueel geweld in te dammen.
verwoestend Het Pakistaanse cricketteam heeft in Londen … uitgehaald.
verwondering Met … hoorden wij van de hulpverlening van de kerk aan illegalen.
verwoorden Thatcher wil de gedachte van een sterk Europa niet …
verworden De overheid leek … tot een logge, anonieme bureaucratie.
verworvenheid Vrijheid van meningsuiting is in Indonesië nog geen vanzelfsprekende …
verwrongen Ziekenhuissoaps geven de kijkers een totaal … beeld van reanimatie.
verzachten Met de schuldhulpverlening wil het kabinet de pijn enigszins …
verzaken De arts werd aangeklaagd wegens het … van zijn plicht.
verzakking Boren van tunnels onder de Amsterdamse binnenstad kan een … 

veroorzaken.
Een … is meestal de oorzaak van ongewild urineverlies bij vrouwen.

verzaligd Na de eerste echte maaltijd sinds weken keek hij … rond.
verzanden De verkiezingscampagne zou … in een ordinaire scheldpartij.
verzegelen Brieven van stiefdochter Margot Einstein aan vader Einstein liet men 

20 jaar … in Jeruzalem.
verzeild (raken) De officier van justitie raakte met zijn kroongetuige in zwaar weer …
verzekeren De Russen … de CNN’ers dat de persvrijheid op geen enkele wijze zal

worden beknot.
verzekering Hij had de … gekregen dat de tegenkandidaat zich zou terugtrekken.

De fraudeur werd door Justitie in … gesteld.
verzengende De … hitte van de brand was op honderden meters nog voelbaar.
verzet De Birmese oppositieleidster pleegde lijdelijk …
verzetje Hollandse gouverneurs van West-Afrika hadden een … nodig met de 

slavinnen.
verzetten Boeren willen de bakens … door een deel van hun grond te verkopen

voor woningbouw.
In Barcelona kon Seedorf geen stap … of hij werd vereeuwigd.
Zwitserland wil de UEFA-wedstrijd van Ajax niet …
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De werkgevers … zich tegen hervormingen van de sollicitatieprocedure.
Voor journalisten is er op Cuba na Castro heel wat werk te …

verzieken Deze discussie kan de onderlinge verhoudingen voor jaren …
verziekt Oostenrijk is een door het nationalisme … land.
verzilte Het … water dat nu in de polders stroomt is verre van zout.
verzilveren De Philipstopman zal zijn optiepakket grotendeels …

De SP wist de winst bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 
niet te …

verzinken Veel LPF-kiezers … in apathie na de val van het kabinet.
verzinnen Volgens de IND … veel asielzoekers een vluchtverhaal.
verzinsel De spijbelaar hing een fantastisch … op over de reden van zijn verzuim.
verzoenen De Surinaamse oppositie en coalitie willen zich …
verzoenende De … taal van het Vaticaan zou wel eens te laat kunnen komen.
verzoener Nelson Mandela was een grote …
verzoening Harry Oppenheim was een pionier van de …
verzoeningsgezind De Albanezen toonden zich niet … jegens de Serviërs.
verzorgde De touroperators boden volledig … vakanties aan.
verzorgingsstaat Door veel politieke strijd kon Nederland een … worden.
verzot De EU-afgevaardigde was … op luxe.
verzuchten Hij zou … dat het lucratief is knollen voor citroenen te verkopen.
verzuiling De onverwacht snelle economische groei maakt een einde aan de …
verzuimen De autoriteiten … te vaak vervuilers op de vingers te tikken.
verzuipen Maatschappelijk werkers … in de juridische rompslomp.
verzuren Het handelsconflict deed de betrekkingen met de VS …
verzwaren Del Ponte wil de aanklacht tegen Milošević …
verzwelgen Op den duur zal de zee de laaggelegen archipel …
verzwijgen Justitie zou de import van cocaïne …
vestigen Chinese dominobouwers … een nieuw record.
vesting Het gebouw werd voor de rechtszaak tot een ware … getransformeerd.
vet Door jarenlang onder de prijs te werken, raakte de thuiszorg zijn … kwijt.

De kleine bedrijven hebben niet veel … op de ribben.
De WAO wordt een … kluifje voor de verzekeraar.

vete De organisaties vechten over de rug van de wilde hamster een … uit.
veteraan Een … in de politiek is nuttiger dan tien avonturiers.
veto Amerika sprak zijn … uit over de opheffing van de boycot tegen Cuba.
vetorecht Van Oord eiste van de interviewer het … over zijn foto’s.
vetpot Voor eenoudergezinnen is de bijstand geen …
vetrol In privéklinieken kunnen rijken de … uit de buikstreek laten verwijderen.
vette Het EK-personeel kreeg … bonussen en topbanen.

De fractievoorzitter van het ANC rijdt in een … Mercedes.
vet veel Scholieren willen niet … dokken voor die lauwe agenda.
vicieuze cirkel Door de torenhoge schulden verkeren vele gezinnen in een …
victorie In 2001 kraaide Saddam nog steeds …
vierkant Het ziekenhuis blijft … achter de oogarts staan.
vierkoppig Een … expeditie-team haalde de top van de Himalaya.
viervoetigs Einstein vond dat zijn twee zoons iets ondefinieerbaar … hadden.
vies Belegger Kirk Kerkorian is nooit … geweest van een gokje.

In China is kapitalisme geen … woord meer.
Het valt de oppositie … tegen dat de president niet aftreedt.

viespeuk Veel Turken benijden de … uit Big Brother.
Hij ging minder vaak in bad, maar vond dat hij geen … was.
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vigerende Het … protocol zal gehandhaafd blijven.
vijandig Zweden deed een … bod op de Britse beurs.
vijf voor twaalf Het is … voor de oude Bedoeïenencultuur.
vijven en zessen Na veel … kwam er een gedenksteen voor Marinus van der Lubbe.
vileine De boze, soms … topbestuurder werd gehinderd door 

gezondheidsproblemen.
villen De politieke rivalen kunnen elkaar wel …
vin Hij werd steenrijk zonder een … te verroeren.
vinden Op het ministerie kon de PvdA’er het uitstekend … met de VVD’er.
vinding Deze … betekent een doorbraak in de recycling van plastic.
vindingrijkheid De industrie gaat met grote … door met het fêteren van artsen.
vinger Ecclestone wond de Formule 1 om zijn …

Justitie krijgt er bij de verdachten nog geen … achter.
Hans Vogel ergert zich aan de geheven … tegen Zorreguieta sr.
Tijdens het onderzoek hield het ministerie een dikke … in de pap.
De omstanders staken geen … uit om de aangevallen jongen te helpen.
De vakbond wees met een beschuldigende … naar het ministerie.

vingeroefening Die nieuwe krant is een … voor een veel groter project.
vingers De autoriteiten verzuimden het bedrijf op de … te tikken.

De Duitse justitie liet de misdadiger door haar … glippen.
Het OM sneed zichzelf in de … door de media bij het proces toe te laten.
Het land heeft een veiligheidsdienst waarbij Hitler zijn … zou aflikken.
De media moeten de overheid meer op de … kijken.
Door die manoeuvre sneed hij zichzelf lelijk in de …
Het wild kamperen in IJmuiden werd door de … gezien.
Het Nederlandse kabinet brandt zijn … niet aan de benoeming van 
Mirna Godett.

vingerwijzing De Nederlandse … naar de Antillen ergert de organisatieadviseur.
vinnige Kok en Rosenmüller hadden een … woordenwisseling.
(eerste) viool Je moet hen niet tarten door altijd maar de eerste … te willen spelen.
virtuoos De aanvaardingsrede van Bush werd als … bestempeld.
virulente Zijn … haat tegen het socialisme stamt uit de vijftiger jaren.
vis De zakkenroller voelde zich in Amsterdam als een … in het water.

In het tentenkamp voelde de vluchteling zich als een … op het droge.
De marktkoopman wilde boter bij de …
In een PvdA-rapport maakten twee bestuursleden elkaar uit voor rotte …
Voor het Joegoslavië Tribunaal was Milošević een grote …

visie De premier wilde de … van het Europese Hof op het exportverbod.
visionaire Niemand bleef ongevoelig voor de … woorden van Martin Luther King.
visitekaartje De onderzoeksraad voor Veiligheid gaf met het rapport over de 

Schipholbrand zijn … af.
visiteren Op zoek naar cocaïne kan de douane ook stewardessen in alle 

openingen …
(achter het net) vissen Door een lek in de organisatie zou het arrestatieteam achter het net …
vissen Democraten gaan ook … in de vijver van het Vlaamse Blok.

Leden van de reddingsbrigade … de ballonvaarders uit zee.
visuele Het … medium is belangrijk voor de nieuwsgaring.
vitaal De oude politicus zag er nog … uit.
vitaliteit De 75-jarige Wolkers is altijd bruisend van …
vizier De FBI had de vluchteling al geruime tijd in het …

De Amerikanen streden niet met open …
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vlag De inburgeringscursus zal onder de … van de overheid plaatsvinden.
De optimist stak de … te vroeg uit na de eerste examendag.
De trainer van Ajax meent precies te weten hoe de … erbij hangt.

vlag en wimpel Voor het eindexamen slaagde hij met …
vlagen Ajax speelde bij … subliem voetbal.
vlaggenschip In 2000 maakten zes Surinamers deel uit van het … van het Nederlandse

voetbal.
vlagvertoon Met veel … werd het product geïntroduceerd.
vlakte De Bijlmerhoogbouw gaat tegen de …

Met een klap sloeg hij zijn tegenstander tegen de …
Na de regeringscrisis hield de VVD zich naar buiten toe op de …

vlam Door de berichten over de moord in Gorkum sloeg de … in de pan.
vlammen De veteranen willen tijdens de Spelen nog een keer …

Een wagen van TaxiDirekt is in … opgegaan.
vlammend De minister hield een … betoog over transparant bestuur.
vlassen De ziekenhuizen … op de omzet van de apothekers.
vlees Bij de reorganisatie wilde het bedrijf niet snijden in eigen …

De voorzitter weet best wel wat voor … hij in de Kuip heeft.
Door de afnemende budgetten hebben ziekenhuizen minder … op de
botten.
Kamerleden zijn ook maar van … en bloed.
Dit concept voor een stadsprovincie is … noch vis.

vleespotten De … van Moskou lijken uitgeput.
vleet China executeert zijn dissidenten nog steeds bij de …
vlegel Een 15-jarige meisje heeft een … van 17-jaar staande kunnen houden.
vleiend De aanduiding ‘Surinaamse stadsneger’ is bepaald niet …
vlek Het CDA-kabinet heeft een blinde … voor fouten van rechts.
vlekkeloos Het handelen van de minister was niet geheel …
vleugel De nieuwe … van het Stedelijk Museum is gescheiden van het oude gebouw.
vleugellam De VN willen met de sancties Libië en Irak … houden.
vleugels Goede planning kan de productiviteit … geven.

Curaçao wil onder de … van Nederland uit.
Jongeren blijven langer onder moeders …

vleugje Een … eruditie zou de Tweede Kamer sieren.
vlieg Thatcher beweerde dat Pinochet geen … kwaad zou doen.
vliegen Antiwesterse studenten bij de landmacht zullen eruit …

De lidstaten zullen elkaar geen … afvangen met belastingvoordelen.
Door de hete zomer sterven de zwaksten als …

vliegende De minister heeft een … start gemaakt bij Ontwikkelingssamenwerking.
vliegensvlug Het hoofdrekenwonder Kim kan … uit het hoofd rekenen.
vlieger Hij declareerde ook de kosten voor een toupet, maar die … ging niet op.
vliegtaks Toeristen vonden de Spaanse … te fors.
vlijmscherp Zijn gesprekspartner bezat een … intellect.
vlijmscherpe De stijve CDA-senator had een … blik op de politiek.
vloedgolf Tientallen vissers waren verdronken door de …

Tik op een zoekmachine Stones in en een ware … aan sites komt op je af.
vloeien Jaarlijks … miljoenen guldens van de overheid naar het betaald voetbal.

Ook na zijn emeritaat bleven de publicaties van D.J. Struik uit zijn pen …
vloek en een zucht In een … rijd je dat plaatsje voorbij.
vloeken in de kerk Eerlijk voor je mening uitkomen in de politiek is net zoiets als …
vloer Ook een uitkeringsgerechtigde wil wel eens een man over de … hebben.
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De minister veegde de … aan met het plan van de fabrikanten.
vloeren De ten onrechte gearresteerde makelaar wilde zijn vijanden …
vlot De twee landen willen hun verstoorde verhoudingen … trekken.
vlotte De damgrootmeester nam genoegen met een … remise.
vlotten Met de democratie wil het in Brunei maar niet …
vlottrekken Bij de collegebesprekingen moest burgemeester Cohen de boel …
vlucht Na het afgaan van het alarm sloeg de inbreker op de …

De nieuwe behandelmethode heeft een hoge … genomen.
vluchtgedrag De minister beticht de oppositie van …
vluchthaven Bij enkele beleggers heeft goud een functie van veilige …
vocabulaire Opgeven was een woord dat niet voorkwam in zijn …
vod Door de zware gevechten in Congo is het verdrag niet meer dan een …
vodden De burgers zelf moeten luie ambtenaren en politici achter de … zitten.

Jopie Huisman begon tussen de … te schilderen.
voederen Kinderen kunnen op de boerderij lammetjes met het flesje …
voedingsbodem Een hittegolf vormde de ideale … voor het ontstaan van bosbranden.
voedsel Deze theorie kreeg nieuw … na de onthullingen van de ambtenaar.
voedselbewustzijn Weten wat je eet betekent …
voegen Volgens de nationalisten barst dit land uit zijn …
voelen Nederlanders … niets voor herinvoering van de doodstraf.
voelhoorns De nieuwe topman lijkt de juiste politieke … te missen.
voelspriet Zijn sociale … tast herhaaldelijk mis bij het beoordelen van 

gezichtsuitdrukkingen.
voer Die advertenties leveren … voor aardige bespiegelingen.
voeren De twee landen … vredesonderhandelingen.
voet De nieuwe Japanse premier wil op de oude … doorgaan.

Aan de … van de Van Brienenoordbrug kwam een prostitutiezone.
De varkensboeren leven op … van oorlog met de landbouwminister.
Rusland krijgt geen … tussen de deur op de belangrijkste markten.
President Clinton werd door de vrouwenbeweging op de … gevolgd.
De bakker werd onder de … gelopen toen hij gratis brood aanbood.
De frauderende ambtenaren werden op staande … ontslagen.
Het Zwart Beraad wilde op … van gelijkwaardigheid onderhandelen.
Extreem rechts krijgt in Oostenrijk weer een … aan de grond.
Het toelaten van snorders staat op gespannen … met de wet.
De directeur hield … bij stuk tijdens de staking.
De joodse extremisten zetten premier Barak de … dwars.
De corrupte welzijnswerker begon op wel erg grote … te leven.

voetangels De commissie kon niet alle … en klemmen blootleggen.
voeten De inbreker maakte zich snel uit de …

Het werd hem wat te heet onder de …
Zijn benoeming heeft heel wat … in de aarde gehad.
De premier liep de enquêtecommissie voor de …
De mensenrechten werden tijdens het schijnproces met … getreden.
Alles wat de vandalen voor de … kwam werd door hen vernield.
De kinderopvang kan goed uit de … met de Melkertbanen. 
Witteboordencriminelen zijn meestal op vrije …
In de achterstandswijk loopt het water de politie over de …

voetje De ambitieuze ambtenaar wilde bij zijn chef een wit … halen.
… voor … baande hij zich een weg over het modderige pad.
Vrouwen kunnen met de lange batik-sarong maar … voor … lopen.
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voetlicht Jonge moslimvrouwen treden in Nederland voor het …
voetnoot Onder druk heeft zij een kritische … moeten schrappen.
voetsporen Prins Claus wilde niet in de … van zijn schoonvader treden.
voetstoots Je kan er tegenwoordig … van uitgaan dat leerlingen hun eigen leefstijl

kiezen.
voetstuk De minister is met een dreun van zijn … gevallen.
voetveeg Oost-Europa voelt zich de … van de EU.
vogelaar De … kreeg dankzij een verrekijker weer plezier in het leven.
vogelvlucht In … vatte de arts na de Bijlmerramp de problemen samen.
vogelvrij Homo’s zijn in Egypte nog altijd …
voice-over De cultuur van Ayaan Hirsi ‘Ali’ kent geen eerwraak, concludeerde de …

van Zembla.
voicemail Voetballer David Beckham is vermoedelijk via zijn … afgeluisterd.
vol De jonge president wil graag voor … worden aangezien.

Egypte is … van God.
Ook ’s nachts is die fabriek in … bedrijf.
Een slachtoffer van de dictator sloeg de Pinochetista … op de kaak.
De ontroerde zangeres kon amper haar zin afmaken of ze schoot …

volbloed Kok is nooit een … politicus geweest.
volboeken De klipper kon alle vaardagen …
volbrengen De architect kon de opdracht niet …
voldaan Na zijn statement leunde hij … achterover en blikte de zaal in.
voldoen Suriname kan niet aan zijn betalingsverplichtingen …
voldoening Hij peurde veel … uit zijn werk voor de arme kinderen.
voldongen feit Het Russische leger stelde de NAVO in Kosovo voor een …
volgeling Jomanda is een … van de antisemiet Jozef Rulof.
volgepakt De Anglicaanse kerken in Londen zijn … met welgestelde jongeren.
volgepropte In een … zaal werd de dokter herdacht.
volgzaamheid De tijd van … van werkloze allochtone academici is voorbij.
volharden De VS … in hun boycot tegen Cuba.
volhouden Mensen die willen afvallen moeten het fitnessen …
volksgericht Gewapende Zuid-Afrikanen hebben een cultuur van …
volksheld Met drie goals was Romario weer de … van Brazilië.
volksmond In de … heet honderd gulden een meier.
volkssport In digitaal Nederland is illegaal kopiëren … nummer één.
volksverlakkerij De Zalmsnip is een sigaar uit eigen doos en een goed voorbeeld van …
volksvermaak De kop van Jut is een populair …
volksziel De … toont zich vooral in de literatuur.
volle Controle van het schip met illegalen moest per se op … zee gebeuren.
volledigheidshalve … informeerde ik ook naar zijn voorgeschiedenis.
volleerd Als een … dompteur bespeelde de burgemeester de gemeenteraad.
volmaakt Zelfs de paus is niet … en derhalve niet onfeilbaar.
volmondig Adelmund erkende … dat er verschil is tussen leerlingen
volslagen Een economie die de politiek leidt kan tot een … vervreemding van de

burgers leiden.
’s Avonds verbleven de kinderen in … duisternis vanwege 
energieschulden.

volstaan Voor veel slachtoffers zou een telefonisch meldpunt alleen niet …
volstouwen Operatiekamers … met technisch apparatuur maakt controles 

noodzakelijk.
volstrekt De paniek rond sektes is … overdreven.
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voltreffer Na de … van de tegenstander ging de ploeg slechter spelen.
voltrekken Op het internet is zich een ware economische revolutie aan het …
voltrokken In de VS is in 1999 een recordaantal executies …
voluptueuze De pas getrouwde Pamela Anderson, de … actrice van 90 kilo, 

gaat scheiden.
volvoeren Balinezen … talloze rituelen om het toerisme te laten aantrekken.
volwaardig Nederland lijkt te vergeten dat Suriname een … en zelfstandig land is.
voor (wat het is) Jeugdige rijders laten het onderhoud van hun auto … wat het is.
vooraanstaande Bekende en … mensen waren betrokken bij het dioxineschandaal.
vooralsnog Het onderzoek naar fraude bij het stadhuis heeft … niets opgeleverd.
vooravond Aan de … van zijn afscheid werd ingebroken bij de politiewoordvoerder.
voorbarig De minister vindt de uitspraak van zijn collega wat …
voorbeeldfunctie Zwarte academici hebben een … voor hun achterban.
voorbeeldig Opstaan voor een zwangere in de bus is … gedrag.
voorbeeldige De premier prees de … organisatie van de EK-2000.
voorbehoedsmiddelen Engeland telt meer tienerzwangerschappen, omdat ze hier minder met

… vrijen.
voorbehoud Onder … geef ik hiervoor toestemming.
voorbehouden Veel schoonmaakwerk lijkt … aan zwarten.
voorbereiden De sporters zijn zich aan het … voor de Spelen in Sydney.
voorbeschouwingen Al tijdens de … op het Kamerdebat waren de gemoederen verhit.
voorbestemd Diemer leek … voor een mooie carrière.
voorbijpraten Men was onthutst na het zijn mond … van de minister over zijn 

gedachtegang over illegalen.
voorbijschieten De rigide maatregelen zullen hun doel …
voorbijstreven Internationale concurrenten willen Nederland …
voorbode De aanslagen waren slechts een … van het hernieuwd geweld.
voordeel Na het debat werd de minister het … van de twijfel gegund.
voordracht De … van Lubbers voor de VN-functie was een teleurstelling voor Pronk.
voordragen Het … van een gedicht dient met het nodige gevoel te geschieden.

Het bestuur wil die kandidaat … om het voorzitterschap over te nemen.
voorgaan Imams zijn moslimgeestelijken die … in gebed.
voorgaande Het aantal arrestaties was lager dan in … jaren.
voorganger De Europese Commissaris had kritiek op zijn …
voorgeborchte Ongedoopt gestorven kinderen hoeven niet langer naar het …, 

maar mogen naar het paradijs.
voorgekookt De eensgezindheid van de regeringsfracties lijkt …
voorgenomen Het … bezoek van de president aan de VS werd uitgesteld.
voorgrond Prins Claus treedt liever niet op de …
(op) voorhand De actie kunnen wij niet op … uitsluiten.
voorhanden Een snelle oplossing voor de armoede op Haïti is niet …
voorhoede De onverwachte … had Milošević ten val gebracht.
voorhoederol Het leger speelde in Zuid-Afrika een … bij de verzoening.
voorhouden Je kunt de bewoners niet jaren … dat de buurt ooit leefbaar zal worden.
vooringenomen De … rechter strafte zwarten zwaarder dan witten.
voorkennis Handel met … is een vorm van witteboordencriminaliteit.
voorkeursbeleid Het … voor allochtonen werd door de gemeenschap afgewezen.
voorkoken De coalitie kon het debat over de Vreemdelingenwet …
voorkomen Het Openbaar Ministerie doet het … alsof er geen klassenjustitie 

bestaat.
voorleggen De Koningin moest haar kersttoespraak aan de regering …
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voorleiden De officier zal de recidivist opnieuw …
voorlezen Leesjuffen zullen migrantenkinderen gaan … uit kinderboeken.
voorlieden Marokkaanse … hebben de moord op Pim fel veroordeeld.
voorliegen De activiste kon vrienden … dat ze doodziek was.
voorloper Op het naaktstrand zag je de … van Big Brother.
voormalige De … inspecteur bevestigde de cocaïnetransporten door Justitie.
voormannen Haakmat was een der … in het Surinaamse verzet tegen de dictatuur.
voornaam Je mag me bij mijn … aanspreken.

Het instituut herbergt een … gezelschap aan wetenschappers.
voornemen De minister blijft bij zijn … Jeruzalem te bezoeken.
voornemens Het ziekenhuis is … de dossiers na tien jaar te vernietigen.

In de race om het presidentschap struikelen Al Gore en Bush over de
goede …

voorop Nederland wil … lopen met het respecteren van de mensenrechten.
vooropgezet Deze unanieme aanvaarding wijst op een … plan.
vooroplopen Nederland mag … met het afwijzen van extremisme.
voorportaal Bijlmerbewoners bevinden zich in het … van onze samenleving.
voorproefje Voor de Kroonprins en Máxima was het Noorse huwelijk een …
voorrecht Het is een … om op een witte school te zitten.
voorschot Hij nam alvast een … op zijn privileges als raadslid.
voorschotelen De gemeenten willen chronisch zieken zorg op maat …

Verpleeghuizen moeten smaakvollere maaltijden aan zieken …
voorschriften De … van importreligies beïnvloeden de wederzijdse tolerantie.
voorspiegelen De beleggingsmaatschappij wil ons een gouden toekomst …
voorspoed Door de economische … is sprake van een hausse op bouwgebied.
voorspoedig De carrière van actrice Famke Janssen in Hollywood verliep …
voorspraak De aanstelling van Brinkman vond plaats op … van de minister.
voorstaan Hij liet zich graag … op zijn verdiensten voor de samenleving.
voorstellen Buitenlanders kunnen zich moeilijk … dat Amsterdam 200 culturen telt.

Het bestand zou weinig …
Sommigen willen graag omgaan met mensen die wat … in de 
maatschappij.

voorstelling De verdachte gaf een verkeerde … van zaken.
voortbestaan Met het communisme verdwenen kunstvormen die het verdienden te

blijven …
voortborduren Het bedrijf wil … op de succesformule.
voortbouwen Hij kon … op de fundamenten die al door zijn voorganger waren gelegd.
voortduren De discussie over de gekozen burgemeester kan nog ettelijke decennia …
voortdurend Een topambtenaar moet … keuzes maken voor de minister.
voorteken Eiwit in de urine kan een … van een nierziekte zijn.
voortijdig Vier terroristen werden gedood door het … afgaan van een bom.
voortouw Groningse boeren nemen het … bij de hardere acties.
voortrazende Het … verkeer houdt gelijke tred met de economie.
voortreffelijk De blinde jongen speelde … gitaar.
voortrekken Het … van vrouwen geldt vooral voor autochtonen.
voortrekkersrol Succesvolle migranten vervullen geen … binnen hun gemeenschap.
voortschrijdende De … technologie stelt bejaarden nog wel eens voor een probleem.
voortslepen De crisis in het PvdA-partijbestuur kan zich …
voortsukkelen Dat automatiseringsbedrijf bleef jaren …
voortvarend Brussel pakt de luchtvervuiling door auto’s … aan.
voortvloeiende De uit de werkloosheid … onzekerheid is vaak moeilijk te hanteren.
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voortvluchtige De … nazi-wetenschapper vond emplooi in Amerika.
voortwoekeren Na de burgeroorlog heeft in het zuiden van de VS het racisme kunnen …
voortzetten Israël en Palestina willen het vredesoverleg …
voortzetting De omstreden figuur ambieerde een … van zijn ministerschap.
vooruitblik De … voor vele Bijlmerbewoners ziet er niet rooskleurig uit.
vooruitbranden De luie student konden we niet …
vooruitgang Er is nog geen … geboekt bij de besprekingen.
vooruitlopen De woordvoerder wilde niet … op die zaak.
vooruitlopend … op een beslissing van de rechter werd met informatie gelekt.
vooruitzicht De politie stelde een beloning in het … voor de gouden tip.
vooruitzichten De goede economische … trekken veel kleine beleggers aan.
vooruitziende blik Niet alle wetenschappers beschikken over een …
voorval Het … oogstte hilariteit bij veel Kamerleden.
voorvechter De … van gelijke rechten werd genadeloos op de korrel genomen.
voorwaarden Zwarte sollicitanten moeten vaak aan hogere … voldoen.
voorwenden Het … van blessures ontsiert de wedstrijd.
voorwendselen Onder valse … verschafte de politie zich toegang tot het pand.
voorzien De overheid moet het onderwijs … van moderne computers.

Zij … een grotere rol voor Europa binnen de NAVO.
Justitie heeft het met name op Berlusconi …

voorzieningen Goede sociale … zijn niet voor iedereen bereikbaar.
voorzorg Uit … vertrekken veel ouderen uit de grote steden.
voorzorgsmaatregelen Met het oog op de verwachte intocht van hooligans treft de politie …
vork Hij zou wel eens eventjes uitleggen hoe de … in de steel zit.
vorkje Bush nodigde Musharraf uit om een … mee te komen prikken in het 

restaurant.
vorm De reorganisatie van de Belgische politie begint … te krijgen.

Voor de … regelde dat bedrijf een wervingsprocedure.
De gearresteerde inbreker was niet erg in …

vormen Jonge criminelen konden zich in het leger …
De criminaliteit op het eiland had ongekende … aangenomen.

vormgeven De archivaris wil de samenwerking tussen Suriname en Nederland …
vorst Hij is een warm pleitbezorger voor … en vaderland.
vorstelijk De KGB-spion werd … door de Britten betaald.
vorstelijke De drugsinformanten hielden … bedragen over aan hun hulp.
vorstverlet FNV-Bouw wil naast een … ook een hitteverlet voor de bouwvakkers.
voyeurisme Na publicatie van de kanselier in badpakfoto’s betichtte Berlijn het blad

van smakeloos …
vraag Het is de … of de minister hiervan goed op de hoogte is.
vraagbaak De bisschop van Breda wilde als … optreden.
vraagstuk Dit … wordt steeds knellender.
vraagtekens De lidstaten zetten zo hun … bij het Europees beleid van Chirac.
vracht De wethouder van taxizaken kreeg een … kritiek over zijn hoofd.
vrachten Onderzoekers kunnen … archiefmateriaal over de Stalin-tijd 

doorwerken.
vragen Zware vloertegels tegen de muur is … om problemen.
vragenbrij Het LPF-Kamerlid had schoon genoeg van de … van de SP-politici.
vrede Hij heeft … met zijn verkiezingsverlies.

Omwille van de lieve … trad de Utrechtse schooldirecteur Sjamaar af.
vredesduif Hij nam de rol van … op zich.
vreedzaam De verkiezingen in Nigeria verliepen …
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vreemdelingenhaat … is een menselijke eigenschap die zich uit in onmenselijkheden.
vreemdgaan Een reden van echtscheiding kan het … van de echtelieden zijn.
vrees De minister sprak zijn … uit voor nieuwe vijandelijkheden.
vreselijk De nazi’s hebben … hun best gedaan om joden uit te roeien.
vreten Dagelijks ‘hé Kale’ van je baas te horen, gaat op den duur aan je …

Graskarpers … de lokale waterplanten op.
Internet en mobieltjes … stroom.

vreugdekreten De Tina Turner fans barstten in uitbundige … uit.
vrezen Politici … dat de veilingopbrengsten teniet worden gedaan.

Het bewaakte Tweede Kamerlid Albayrak moest voor haar leven …
vriend Met dat antwoord verbaasde hij … en vijand.
vriendenkring Zij verkeert in een … met gezinnetjes.
vriendjespolitiek De Indonesische president werd beticht van …
vriespunt Door incidenten leek de sfeer in de delegatie tot het … te dalen.
vriezen Met het beleid ten aanzien van de witte illegalen kan het … en dooien.
vrijages De … met het Front National liepen stuk.
vrijblijvend De toezeggingen om meer zwarten in dienst te nemen zijn erg …
vrijblijvendheid Over die EU-kwestie zal Den Haag in … uitblinken.
vrijbrief Een negatieve aidsverklaring is geen … voor ongeremd seksueel gedrag.
vrijbuiter Een yuppie is een witte … in driedelig grijs.
vrijen Door veilig te … worden de kansen op soa’s verkleind.
vrijgave Moskou eiste de … van de geënterde tanker.
vrijgeven Het … van de identiteit van een slachtoffer moet zorgvuldig geschieden.
vrijgevig Steeds meer mensen worden … voor goede doelen.
vrijgevochten Het buitenland brengt de euthanasie in Nederland in verband met een …

samenleving.
vrijlaten Notarissen zullen de tarieven …
vrijmoedig In de Nederlandse jeugddrama’s is sprake van … taalgebruik.
vrijmoediger Libanon voelt zich … naast een machtig buurland.
vrijplaats Nederland wil geen … voor zieke vreemdelingen zijn.
vrijpleiten De onderzoekers konden ook de premier niet geheel …
vrij spel De cybermisdaad krijgt … nu particulieren draadloze computers 

aanschaffen.
vrijstelling Kunstenaars met een uitkering hebben een … van solliciteren.
vrijuit De van meineed verdachte Officier van Justitie gaat …

In Dutch approach spraken overheidsdienaren … over de Molukse 
treinkaping

vrijwaren Politici kunnen zich nooit helemaal … van roddel en achterklap.
vrolijk Van de situatie in Rabat werd de burgemeester niet …
vrolijk stemmen De effecten van de voorschool kunnen de pedagoge niet …
vrolijke In India zorgde de identiteit van de Surinaamse hindoestanen voor een

… verwarring.
vroom De journalist riep met een … gezicht dat hij wel objectief moest blijven.
vruchteloos Het werk werd neergelegd na … onderhandelen met de directie.
vruchten Van een slechte opvoeding zal de samenleving de wrange … plukken.

De ontwikkelingshulp zal langzaam maar zeker … afwerpen.
vuige Die beschuldiging berust op … laster.
vuil Saoediërs behandelen de Egyptenaren als oud …

Melkert moest werkloos toezien hoe zijn erfenis bij het … werd gezet.
vuile Ruim 30.000 mensen zijn in Argentinië slachtoffer geworden van de …

oorlog.
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vuiligheid De lokale overheid doet niets aan de … in de Bijlmergarages.
vuilnishoop De politiechef ziet de Bijlmer als een … voor menselijk afval.
vuilspuiterij De kandidaten bezondigden zich aan … en schuwden ook laster niet.
vuiltje Voor de minister leek er geen … aan de lucht.
vuist De oppositie is niet in staat een … te maken tegen de premier.

De premier gaf voor de … weg antwoord op vragen van gewone Russen.
Bij een snelwegblokkade gingen vrachtwagenchauffeurs op de …
De rechtsstaat wil men met de … op tafel verdedigen.

vuistdikke In … boeken werden alle streken en lagen van de bevolking van India
verweven.

vuistje Tommy Soeharto lachte in zijn … na zijn vervroegde vrijlating uit de 
gevangenis.

vuistregel Een … om succes te boeken is: heb vertrouwen in je eigen kunnen.
vulgaire De presidentskandidaat sloeg … taal uit.
vulkaan Door het negeren van de zwart-witte problematiek dansen wij op een …
vunzige De vrouwen kregen seksistische en … opmerkingen toegeroepen.
vuren De dokter heeft wel voor hetere … gestaan.
vurig Hij hoopte … dat zijn zieke vrouw thuis op Curaçao mocht sterven.
vutters Het pensioenfonds wil de korting op bijklussende … afschaffen.
vuur In Kashmir nemen Indiase en Pakistaanse troepen elkaar onder …

Tijdens het kruisverhoor werd hem het … na aan de schenen gelegd.
Na de moord stond het Friese dorp in … en vlam.
Het verwaarlozen van de sociale cohesie betekent spelen met …
Met zijn beschuldigingen gooit hij nog meer olie op het …
De commandant ligt onder … na de zelfmoord van de cadet.
Het raadslid was niet bereid voor illegalen het … uit de sloffen te lopen.
De Indonesische pers ligt weer eens zwaar onder …
Hij ging voor zijn collega niet door het …
Het Vlaams Blok wil te … en te zwaard strijden tegen de moslims.
Hij durfde zijn hand niet in het … te steken voor zijn eigen vrouw.
Hij probeert een betere regeling voor zijn cliënt uit het … te slepen.
De historici namen elkaar onder …

vuurdoop De sluiting van de zieke bedrijven wordt de … voor de nieuwe regering.
vuurlinie Scientology ligt nu ook in Duitsland in de …
vuurpijl Rijken genieten meer en als klap op de … leven ze ook nog langer.
vuurproef De verkiezingen in Bosnië vormen een … voor de IFOR.
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W
waaghals Een … sprong in de 55 meter hoge Niagara watervallen.
waaghalzerij Als je leven je lief is, doe je niet mee aan die …
waagschaal Met zijn inzet voor illegalen stelt hij zijn politieke loopbaan in de …
waagstuk De renovatie van Gliphoeve was een financieel …
waakhond De stichting RGA is de … voor een gelijke toegang van alle rassen tot de

zorg.
waakzaam Tegen extremisme zal men … moeten blijven.
waakzaamheid Na de bomaanslag in Moskou gold een verhoogde …
waanideeën Veel soldaten en burgers sneuvelen voor … van politici
waanzin De aanleg van een stuw in de Eems is complete …

Het is de … ten top om de school op te heffen omdat hij zwart is.
waanzinnig Voor een beetje kousenband vroeg de handelaar … veel geld.
waar Bij de voorstelling kreeg het publiek … voor zijn geld.
waarachtige Van een … democratie is in Suriname nog geen sprake.
waarborgen Nederland wil op Aruba ingrijpen om de rechtshandhaving te …
waard Het was de moeite … een DNA-onderzoek bij de verdachte te doen.
waardeoordeel Ik wil aan zijn uitlatingen geen … hechten.
waarderen Men kon het bericht van Roel bijzonder …
waardevast Hopelijk is mijn pensioen straks …
waardevol De student vond het een … inzicht om die rechtse partij links te laten.
waardige De gelovigen namen op … wijze afscheid van de overleden geestelijke.
waardigheid Met haar optreden in de naaktshow verloor zij haar …
waarheid De politie-informant probeerde de … geweld aan te doen.
waarheidsgetrouw Het verslag bood een … beeld van het ongeval.
waarneming Volgens mijn … verslechtert de sociale positie van veel werklozen.
waart De geest van Margaret Thatcher … weer rond.
waas Het instituut is omgeven door een … van geheimzinnigheid.
wacht De premier was van mening dat een wisseling van de … verstandig was.

Israël zegt Arafat de … aan na de nieuwe aanslag.
De kleine partijen sleepten heel wat stemmen in de …
De nieuwe minister loste slechts voor korte tijd de … af.

wachten Europa zit nog niet op verregaande samenwerking met Turkije te …
waden De dorpelingen moesten na de langdurige regenval door de straten …
wagen Hij wilde een kans … om ditmaal de waarheid boven tafel te krijgen.

Mensen die het leven moe zijn … zich ’s nachts in het Central Park.
wagenwijd Voor investeerders in Slowakije staan de poorten … open.
waggelen Dansers die … zijn soms onder invloed van harddrugs.
wagonladingen De uitvinder zat met … CQ-strips die hij niet kwijt kon.
wakes Bij de Grensgevangenis in Amsterdam Zuidoost houden kerken …
wakker India ligt niet … van de nieuwe Pakistaanse raket.

De Surinaamse regering werd door de stakers … geschud.
wal Nadat iedereen had plaatsgenomen stak de dominee van …

Ook in Suriname staan de beste stuurlui aan …
Door zijn drugsgebruik raakte hij aan lager …
De regering manoeuvreerde zich van de … in de sloot.
De ontslagen medewerkers vielen tussen de … en het schip.
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Werkloze consumenten wachten vaak tot de … het schip keert.
walgelijk Sommige nieuwsfeiten zijn te … voor publicatie.

Vrouwen zijn … goed in waarheid.
walgen Amsterdam gedoogt verslaafden, maar grensbewoners … van ze.
walhalla De hoofdstad is het … voor zakkenrollers.
walletjes Hij wilde van twee … eten: het resultaat ligt hem zwaar op de maag.
wals Als een … denderde de dictator over iedereen heen.
walsen De chef zou rücksichtslos over de vrouw heen …
wanbeleid Door … is het schoonmaakbedrijf failliet gegaan.
wand De moord op de Algerijnse zanger is een teken aan de …
wandaad De … is door intensief onderzoek aan het licht gebracht.
wandelgangen In de … werd gefluisterd dat hij de wind van voren zal krijgen.
wandeling In de … wordt honderd gulden een meier genoemd.
wangedrag De Dutchbatters zouden zich schuldig hebben gemaakt aan …
wanhoop De vluchtelingen waren de … nabij.
wanhoopsdaad De actie van de ontslagen ambtenaar was een …
wanhopen De PvdA mag … na de slechte cijfers van de peilingen.
wankele Hopelijk zal de prille en nog … democratie standhouden.
wankelen De minister deed het kabinet …

Eén hoofddoekje bracht heel Turkije aan het …
wanklank Geen … verstoorde het Kwakoefestival.
wanpraktijken Maffiabaas Al Capone werd veroordeeld vanwege allerlei financiële …
wanprestatie Met het onderzoek leverde de commissie een …
wantoestanden De … in Rwanda bleven lange tijd onopgemerkt.
wantrouwen Het … jegens de overheid is na het schandaal weer versterkt.
wanvertoning Ajax sloot de … in de Arena toch nog met winst af.
wapen Amerikanen nemen voedingssupplementen als … tegen lichamelijk 

verval.
wapenen Het Brusselse vliegveld gaat zich … tegen katten.
wapenfeit Hij rekent deze prestatie tot zijn belangrijkste …
wapenspreuk ‘Ik onttrek mij aan de fiscus’, luidde de … van die zakenman.
wapenstilstand Tussen beide partijen is een voorlopige … van kracht.
wapperen De Radio 1 journalisten zullen hun handjes weer laten …
war Vertraagde treinen kunnen de schema’s in de … schoppen.
warboel In het Surinaamse binnenland heerst een administratieve …
warhoofd Hij is een … op economisch gebied.
warm De minister poogt de Kamerleden voor een voorstel … te krijgen.
warm (of koud) Het leger bereidde de ex-dictator een … onthaal.

Babel en Maduro werden niet … of koud van de ophef over hun selectie.
warme (broodjes) De nieuwe Volkswagens gingen als … broodjes over de toonbank.
warming-up Vóór de voetbalwedstrijd wordt een deel van de energie aan de … 

besteed.
warmlopen Erg … voor de zwemvereniging doen allochtonen nog niet.
warmpjes Gepensioneerden sparen niet om hun kinderen er later … bij te laten 

zitten.
In het ‘super-de-luxe’ cellencomplex zitten de arrestanten er … bij.

warmte Nederland kan profiteren van de … van onze cultuur.
warrige De commissie Bakker wilde de … besluitvorming verbeteren.
wars De populaire moslimleider is … van het fundamentalisme.

Ze was … van luxe, een nawee van de oorlog.
wartaal Bejaarde politici vallen soms in slaap en prevelen …

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 291

W

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 291



was Je moet desnoods de vuile … buitenhangen om onrecht te bestrijden.
wasdom Knoflook doodt muggenlarven voor ze tot … kunnen komen.
waslijst Tijdens het Bijlmerdebat had het Kamerlid een … van vragen.
wassen neus Bij de stadsdeelraden is de inspraak vooraf slechts een …
wassende Door overstroming waren duizenden mensen op de vlucht voor het …

water.
’s Zomers is er een … stroom toeristen in Amsterdam.

water Bij de onderhandelingen wilde de NAVO geen … bij de wijn doen.
Ontwikkelingshulp aan dat land komt neer op … naar de zee dragen.
Het complot kwam eindelijk boven …
Het … stond de veelgeplaagde president aan de lippen.
De pensioenfondsen verdienen geld als …
Het nieuwe beleid lijkt nu al in het … te vallen.
Ik voel aan mijn … dat na het schandaal zwaarder weer op til is.
Bij westerlingen loopt het … in de mond als ze denken aan China’s 
consumentenmarkt.
Door het slechte weer viel het bevrijdingsfeest in het …

waterdicht Het opsporingsapparaat van de overheid is niet …
watje De kermende voetballer werd uitgescholden voor …
(in de) watten President Clinton legde zijn Israëlische ambtsgenoot in de …
wazig De gedragsregels voor de Israëlische luchtvaartmaatschappij zijn …
wc-bril Het verhaal dat je soa kunt oplopen van een … is niet van deze tijd.
web De opsporingsambtenaren raakten in het … van de criminelen verstrikt.

Leraren worstelen met een … van regels.
weblog Een … is een eenvoudige site waarop regelmatig nieuwe bijdragen 

verschijnen.
wedde Wethouders vinden hun … te laag.
wedergeboorte Een Spaanse dansgroep creëert de … van de flamenco.
wederopbouw Voor de … van Roombeek heeft de overheid 270 miljoen gulden 

uitgetrokken.
wederopstanding Rechts-extremisten beleven in Europa een …
wedijveren De Derde Wereld kan nog lang niet … met de rijke landen.
wedloop De reddingspogingen voor het regenwoud zijn een … tegen de tijd.
(wel en) wee In de roddelbladen lazen we alles over zijn wel en …
weeë In de sloppenwijken van Calcutta heerst een penetrante … geur.
weeffout Topambtenaren zagen een … in het regeerakkoord.
weegs Op de gezamenlijke vakantie ging ieder zijns …
weeklachten Met het overlijden van Jopie Pengel stegen de … van Suriname ten

hemel.
weelde In Medina al Zahara baadden de kaliefen in …

Ook de Sandinisten konden de … van de macht niet dragen.
weelderig Vanaf het balkon was er uitzicht op … groen.
weemoed Hij dacht met … terug aan zijn tijd in het parlement.
weer De diplomaten waren druk in de … om de slachtoffers te helpen.

De minister kondigt zwaar … aan voor afgewezen asielzoekers.
De minister denkt mooi … te kunnen spelen met de gunstige prognoses.

weerbarstig De ETA stelde zich te … op.
weerga Voor Nederlandse begrippen is dit een project zonder …
weergaloos De Marokkaanse koning beheerst het machtsspel …
weergave De krant gaf een onjuiste … van hun ervaringen.
weerhouden Het Westen tracht Pakistan er van te … kernwapens te produceren.
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weerkaatsen Zonnebloemen … het licht op de somberste dag.
weerklank De mening van de Bijlmerslachtoffers vond … bij de Stadsdeelraad.
weerleggen De verdachte manager kon de beschuldiging van voorkennis niet …
weerloos De bejaarde vrouw stond … tegenover haar overvallers.
weerslag De Aziëcrisis had ook zijn … op de rest van de wereld.
weerspannig De gekidnapte Koerdische leider gedroeg zich …
weerspiegelen Ook scholen zouden de stadssamenstelling moeten …
weerspreken De Surinaamse politici … de beschuldiging van Nederland.
weersproken De geclaimde inname van de stad wordt door hun tegenstanders …
weerstaan De ambtenaar kon de verlokking van het grote geld niet …
weerstand Psychotherapie stuit op … bij veel oudere patiënten.

De minister koos de weg van de minste … tijdens het debat.
(in) weerwil (van) De Cambodjanen betoogden in … van het demonstratieverbod.
weerwoord Op de kritiek van de media had hij geen …
weerzien De taferelen bij het … van de Zuid- en Noord-Koreaanse verwanten

waren shockerend.
weerzin Met … namen wij kennis van het nieuws uit Zimbabwe.
weerzinwekkend Het gedrag van zowel de president als de oorlogsveteranen is …
weetjes De brieven van Gerard Reve aan Bram Peper waren geestig en bevatten

veel …
weg Het gerechtshof lijkt de … vrij te maken voor publicatie van 

omroepgegevens.
Niemand legt de Algerijnse terroristen een strobreed in de …
Hij kon de irritaties tussen beide landen niet uit de … ruimen.
In de Bijlmer zijn de zwarten in de politiek op de goede …
Als zwarte moet je rechtsdenkende journalisten uit de … gaan.
Bij het verhoor ging hij de confronterende vragen uit de …
Japanners zijn … van Vincent van Gogh.
Clinton wilde zijn ‘kroonprins’ niet in de … zitten.

wegbonjouren Hij wilde de lastige rector …
wegbranden Zelfs nijdige blikken konden hem niet …
wegcijferen Geëmancipeerde zwarte feministen wilden zich niet …
wegebben Het optimisme over het akkoord zou allengs …
weggegooid geld De subsidie aan deze organisatie lijkt …
weggelegd Premier Barak zag een rol … voor Sharon in een nationaal kabinet.
weggeweest De roséwijn is bezig aan een opmars en is terug van …
wegglijden Albanië kan in wetteloosheid …
weggrissen In 2006 konden medewerkers 170 miljoen euro van de baas …
weghebben Het doel van nieuwe politieke partijen zal veel … van de oude politiek.
weghonen De partijleden zouden de premier …
wegkapen De bank wilde het hele beleggingsteam … van de concurrentie.
wegkijken Het Westen mag niet … van de Russische puinhoop.
wegkomen Beleggers denken dat veel bedrijven nog kunnen … met frauduleuze

handelingen.
wegkwijnen Die krant is gestaag aan het …
wegleggen Je moet de ideale voortzetting van je eigen leven …
weglopen Met het EU-voorstel op de racismeconferentie konden de Arabieren 

niet …
wegmikken Dieven zullen het gestolen rapport van de Schipholbrand …
wegmoffelen De RLD wilde tijdens het vooronderzoek naar de ramp haar eigen rol …
wegpinken Veel Big Brother-kijkers moesten een traantje …
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wegpoetsen We moeten de barrières tussen onze culturen …
wegrukken Kolonisten konden Afrikaanse voorwerpen uit hun omgeving …
wegsluizen Duitse politici konden lange tijd veel zwart geld onopgemerkt …
wegsnoepen Het gezondheidscentrum zal patiënten van de solistische huisarts …
wegspelen Venus Williams kon haar Russische tegenstandster met gemak …
wegvagen De opstandelingen zouden het regeringsleger …
wegvallen De 85-jarige VHP-leider kan elk moment …
wegwerken Het … van de wachtlijsten in de zorg loopt vertraging op.
wegwerparbeiders Na de reorganisatie werden allochtonen als … aan de kant gezet.
wegwijs De gids maakte de toeristen … in Rome.
wegwuiven Argentinië zou de vrees voor een wapenwedloop …
wegzakken Het artistieke peil van het Bolsjoitheater was aan het …
wegzetten De minister wilde huisartsen als grootgeldverdieners …
wegzinken Door het geweld zal Algerije nog verder …
weifelachtig Jegens drugsverslaafden voert Parijs een … beleid.
weiland Illegale patiënten worden met pillen het … ingestuurd.
wekken Ik wil niet de suggestie … dat dit het land van melk en honing is.

De uitspraken van de premier … wrevel bij de oppositie.
wel en wee De huisarts raakte vergroeid met het … van de arme volksbuurt.
wel wezen Laten we …, Nederland heeft het veiligste verkeer.
welbespraakt Groen Links heeft gelukkig een … politiek leider.
welbevinden Verbondenheid en controle zijn doorslaggevend voor het …
weldoenster Moeder Teresa was een … der mensheid.
weleer Ruud Gullit en Marco van Basten waren de beste Oranjespelers van …
welgemikte Met een paar … trappen schopte hij de inboedel kort en klein.
welgestelde De … man verrichtte veel goeds in de achterstandswijk.
welgeteld Op de bijeenkomst kwam … één Fries opdagen.
welgevallen Premier Chirac moest zich veel kritiek laten …
welgevallig De commissaris doet uitspraken die de politiek niet … zijn.
welig Het nepotisme tierde … onder president Soeharto.
welles-nietesspelletje De discussie ontaardde in een …
welletjes De Bijlmerslachtoffers vinden het nog niet …
wellicht De OPEC kan minder aan de olieprijs doen dan … gedacht.
wellust Corruptelingen wentelen zich vol … in hun macht.
welstand Die vrouw dankte haar … aan haar zakelijke slimheid.
welvaartsstaat Vluchtelingen uit arme landen zoeken uiteraard hun heil in een …
welvarend Cor maakte het concern …
welwillend De poging van het congres om aan Paars vast te houden kreeg een … 

applaus.
wemelen Als de economie in de VS inzakt, zal het … van de daklozen.
wenden Hoe je het ook wilt … of keren: de slavernij was inhumaan.
wending De rechtszaak tegen de politieke leider nam een onverwachte …
wenen Keizer Hadrianus moest als een vrouw …, toen zijn vriendje in de Nijl

verdronk.
wenkbrauwen Het harde politieoptreden deed menigeen de … fronsen.
wenken De ombudsman werd na de actie door Justitie op zijn … bediend.
(te) wensen (overlaten) Het vreemdelingenbeleid laat aan duidelijkheid veel te … over.
wentelen Russische zakenlieden … zich in luxe.
wereld Er blijkt een … van wetenschappen achter verf schuil te gaan.

Met die uitleg van de slavernij in Amerika zet men de … op zijn kop.
Het integratieproces heeft niet alle tijd van de …
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Dat misverstand wil ik meteen de … uithelpen.
Suriname kan het deviezenprobleem niet uit de … helpen.
Een moordcommando hielp militieleider Carlos Castaño naar de andere …
Met de beste wil van de … kan de politicus de hypotheekrenteaftrek niet
verdedigen.
Voor Europa is in Azië een … te winnen.

wereldbeeld Het … van de LPF-ministers verschilt, net als hun karakters.
wereldfaam De Birmese tienerrebellen Johnny en Luther hebben een …
wereldkaart Met zijn Olympisch goud zette Anthony Nesty Suriname op de …
wereldkundig Het nieuws werd direct … gemaakt.
wereldverbeteraar Wim Beeren was een onverzettelijke …
wereldwijd Het bedrijf opereert … via het internet.
weren Britse liberalen zijn een actie begonnen om Archer uit het Hogerhuis 

te …
werk De overheid stelt alles in het … om publicatie te voorkomen.

Mulish signeerde zijn … voor de jonge lezers.
De gegijzelde wilde niet vertellen hoe de vrijlating in zijn … was gegaan.

werkdrift Japanners hebben een permanente … en gebrek aan rust.
werken De agenten … de dronkeman naar buiten.
werklust De noeste … van de scholieren golfde over de campus in Twente.
werkonderbreking De … bij de NS heeft flinke overlast veroorzaakt.
werktuig De GIA is een … van Algerijnse militairen.
werkvloer Concretisering van afspraken in het onderwijs is een zaak van de …
werpen De liberalen … zich weer op het openbreken van de vergadercultuur.

Zijn acties … een smet op het blazoen van het burgemeesterschap.
wervelende Ajax gaf een … show in Gent.
werven De partijen trachten onder allochtonen leden te …
wesp De diamantindustrie reageert als door een … gestoken op protesten van

humanisten.
wespennest De marine heeft zich op de Antillen in een … gestoken.
westen Toeristen raakten buiten … van de aangeboden koekjes.
wet De eigenzinnige wetenschapper liet zich door niemand de … 

voorschrijven.
wetenschap De dief verkeerde in de … dat hij toch geen zware straf zou krijgen.
wezen Prestatieloon haalt het … uit bedrijven.
wezenlijk De samenleving is … veranderd.
wezenloos De bejaarde staarde … voor zich uit.

De tv-baas schrok zich … over de platheid van zijn eigen programma’s.
white flight Op scholen in de Amsterdamse arme wijken is een … gaande.
whizzkid De consument is de … Bill Gates dankbaar.
wiedergutmachung Voor de holocaustslachtoffers is het tijd voor een financiële …
wieg Che Guevara stond aan de … van de Cubaanse revolutie.

De Belg Moreels was voor het beroep arts in de … gelegd.
Met een onderhuidse chip is een dier van de … tot het graf te volgen.
Van veel Nederlandse schrijvers stond de … in een ander land.

wiegen Ze laten zich geen tweede keer door die oplichter in slaap …
wiek De premier is in zijn … geschoten na alle kritiek op zijn beleid.
wiel Het bedrijf stond op het punt wederom het … uit te vinden.
wielen De EU-ambtenaar reed de commissieleden lelijk in de …
wiet De Belgische minister van Volksgezondheid wil … importeren uit 

Nederland.
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wig De oppositie trachtte een … te drijven tussen de coalitiegenoten.
wijd en zijd Het schandaal raakte … bekend.
wijde In de … omtrek was geen hulpverlener te bekennen.
wijden Duitsland wilde een debat … aan het rechts-extremisme.
wijdverbreide Het is een … mythe dat alle meisjes bloeden bij de eerste coïtus.
wijdverspreide In Rusland is er sprake van een … belastingontduiking.
wijk De meesteroplichter nam de … naar Amerika.
wijken De president wilde eerst nog van geen … weten.
wijn De nieuwe regering wilde geen oude … in nieuwe zakken.

Beide partijen doen water in de … om Paars-2 te redden.
wijs Castro laat zich door de ballingen niet van de … brengen.
wijselijk De commissie Bakker had zich … onthouden van politieke kwalificaties.
wijsneus Bop Hope speelde altijd de sympathieke …
wijten Europa moet haar mondiale bijrol aan zichzelf …
wijze (van spreken) In Afrika krijgen vrouwen bij … van spreken tussen de bedrijven door

een kind
wijzen Alle tekenen … er op dat xenofobie gerelateerd is aan economie.
wijzer De wetenschapper werd niet … van zijn onderzoek.
wikken en wegen De autoriteiten besloten na lang … tot instelling van een onderzoek.
wikt De mens … maar God beschikt.
wil De … van bondscoach Louis van Gaal is wet.

Met de beste … van de wereld kan ik dit soort redeneringen niet volgen.
Hij kreeg die baan tegen … en dank.

wild Hij ergert zich … aan reclame.
De bekritiseerde minister sloeg … om zich heen.
Als aangeschoten … moest de Servische leider door het leven gaan.

wilde Na een … achtervolging arresteerde de politie de verdachte.
Na het slaan van een buschauffeur brak er een … staking uit.

wildgroei De gemeente maakt zich ernstige zorgen over de … van smartshops.
wildplasser Gelaten betaalde de … de boete van honderd gulden.
wildste De … speculaties doen de ronde over de verdwijning van de 

Noord-Koreaanse leider.
wildwestbeleid Aan een … van de politie hebben democraten geen boodschap.
(ter) wille Enkele ondergrondse banken zijn criminelen ter …
willekeur In de kolonie ontstond op de plantages een systeem van racisme en …
willens en wetens Men heeft hem … als politicus en als mens beschadigd.
wils VVD en PvdA lossen zaken op met voor elk wat …
wilskracht Om een zwervend leven te leiden moet je een flinke dosis … hebben.
wind De PvdA-minister wilde de bekritiseerde VVD-minister uit de … houden.

De regering heeft het advies van de commissie in de … geslagen.
De spijbelaar kreeg de … van voren.
In Kosovo is een andere … gaan waaien.
Het ging de Europese kolonisten in Amerika voor de …
Duurzaam bouwen heeft eindelijk de … mee.

windeieren Deelname aan Paars heeft de VVD geen … gelegd.
winden De collaborateur woei met alle … mee.

Zij kan alle jongens om haar vinger …
windstilte Na de kritiek van de staatssecretaris heerst er een … in medialand.
windstreken Scholieren uit alle … bezochten de Twente Summer Campus.
wingewest Bosje en zijn vrienden hadden Suriname gebruikt als hun particuliere …
winkel ’s Winters vliegen antidepressiva de … uit.
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Als penningmeester moet je goed op de … passen.
Voor de stadsdeelvoorzitter is er heel veel werk aan de …

winnaar Hij kwam als … uit de bus in de race om die baan.
winstbejag Hij gaf zich over aan schaamteloos …
winterkost Hollandse … is het nieuwe fastfood.
wip De Poolse liberalen zitten op de … na de verkiezingen.
wippen De partij zou haar saaie lijsttrekker het liefste …
wirwar Het is lastig je weg te vinden in deze … van regeltjes.

De standaardoplader van gsm’s maakte een einde aan de … aan opladers.
wispelturige Zuid-Korea staat niet te springen om een dialoog met het … Noorden.
wisse Hans Werner componeerde tedere klanken bij een … dood.
wissel Bomaanslagen en armoede trekken hun … op de Ethiopische joden.
wisselvallig De president voert een … beleid.
wisselwerking De … tussen de atmosfeer en de zee leidt tot tropische weerspatronen.
wissewasje Boeren bezoeken niet voor elk … hun huisarts.
witheet De directeur is … over de actie van Justitie in zijn panden.
witwassen Zwartwerkers kunnen hun geld … door kunst te kopen.
woede De staatssecretaris haalde zich de … van de boeren op de hals.

De Boeing werd met nauwelijks ingehouden … onthaald.
De gestrande vakantiegangers zijn in … ontstoken.
De minister beperkte zich tot … van de Kamer tot vage toezeggingen.

woeden In Afrika … enkele burgeroorlogen.
woedend China is … over het bezoek van de Dalai Lama aan Taiwan.
woekerprijzen De huisjesmelkers rekenden de studenten … voor een kleine kamer.
woekerwinst De … op woningen wekt toenemende weerstand.
woelige Polak was in die … tijden burgemeester van Amsterdam.
woest Greenpeace is … over de reactie van het bedrijf.
woestijn De miskende hoogleraar voelde zich als een roepende in de …
wokken Volgens de Chinese koks is … geen koken, maar dingen bij elkaar gooien.
wol De Euroverkiezingen betekenen veel geschreeuw en weinig …

Die vrouw is een door de … geverfde opbouwwerkster.
wolf De geheime dienst beschouwt de organisatie als een … in schaapsvacht.
wolk De trotse moeder koesterde haar … van een baby.

Vrouwelijke werkgevers rekenen genadeloos af met de roze … van het
moederschap.

wolkbreuk Een … zette Zuid-Limburg onder water.
wolken Tony en Cherie Blair zijn in de … over hun zwangerschap.

Er hangen donkere … boven het project.
Achter de … schijnt de zon.

wollig De oud-premier bezondigt zich niet meer aan … taalgebruik.
wolven De premier werpt zijn minister voor de …

Meehuilen met de … in het bos was niet de stijl van het zwarte Kamerlid
Griffith.

(pleister op de) wonde De vakbond vindt deze maatregel slechts een pleister op de …
wonden De partij likt haar … na het verkiezingsdebacle.

De oude … zijn na de toespraak opnieuw opengereten.
De burgeroorlog sloeg diepe … in Rwanda.

wonderbaarlijk De levensverwachting van de autochtoon is … gestegen.
wonderen De … zijn de wereld nog niet uit.

Een minuut op de televisie doet … voor de auteur.
wonderwel Het meisje overleefde de aanval van de messentrekker …
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woord Amsterdammers willen geen kwaad … over André Hazes horen.
De Raad van State wilde de journalist niet te … staan.
Met die bekentenis was eindelijk het hoge … er uit.
De politiek heeft over deze materie het laatste …
Over de Bijlmervliegramp is het laatste … nog niet gezegd.
De wethouders voerde het hoogste … tijdens het congres.
Je kunt hem niet op zijn … geloven.
Hij houdt zich niet altijd aan zijn …
Als je de pers te … staat moet je op je tellen passen.
Hij voegde de daad bij het … en gaf hem een oorvijg.
Voor zijn collega had hij geen goed … over.
Spanje had op Nederlandse bodem het vrije … van de Catalaanse auteur
beknot.

woordbreuk De Molukse actiegroep PAG beschuldigde de regering van …
woorden De pers kwam … tekort voor het Nederlandse elftal.

Let op mijn … : Nederland wordt van ons allemaal.
Ik vind het te gek voor … dat de oorlogsmisdadiger niet veroordeeld is.
Je haalde me met die opmerking de … uit de mond.
De kiezers willen van de politici geen … maar daden.
Havel bracht onder … wat iedere Tsjech voelde.
Bij de begrafenis van zijn kind kon hij niet uit zijn … komen.
De spits kreeg een gele kaart omdat hij … had met de scheidsrechter.

woordenstrijd Tussen Blair en Chirac was een heftige … over de plaatsen van de 
Olympische Spelen.

woordenwisseling Deze … tussen de ministers belooft vuurwerk voor de toekomst.
woordspelingen Om de … en grappen van ‘Raymann is laat’ wordt nog steeds gelachen.
wording Janssens onderzocht de … van de antirevolutionaire partij.
workaholics Eten is een bijzaak voor …
worst De Haagse problemen zullen de marktkooplui … zijn.

De informant hield de politie een smakelijke … voor.
worstelen Veel werkloze allochtonen … met een negatief zelfbeeld.
wortel We laten na geweld bij de … aan te pakken.

We moeten trachten de misdaad met … en tak uit te roeien.
De Russische maffia lijkt stevig … te schieten in Nederland.

wortelen We moeten het extremisme geen kans geven zich te …
wortels Veel scholen gaan voorbij aan de religieuze … van Pasen en Kerstmis.

De snelle economische groei zette de bijl in de … van de armoede.
woud De dubieuze firma verschuilt zich achter een … van rechtspersonen.
wraakzucht Na de aanslag op het WTC beheersten gevoelens van … de samenleving.
wraakzuchtige De geestuitdrijver wilde de … djinns uit het lichaam drijven.
wraken Verdachte Mink Kok wilde de vooringenomen rechter …
wrang Het is … dat Bouterse nog een lange neus naar Nederland kan maken.
wreken Hij wilde de dood van zijn broer …

Zijn slechte schoolprestaties zouden zich later nog …
wrevel Het euthanasiebeleid van Justitie wekt bij veel artsen … op.
wriemelende In westerse ogen zijn Japanse steden één … chaos.
wrijving Het buurthuis veroorzaakte … tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen.
wrikken De fractievoorzitter lijkt te willen … aan de subsidieregelingen.
wringen Het zal nog lang blijven … tussen de economie en het milieu.

Politiemannen … zich door een gat in de muur.
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(de schoen) wringt De schoen … hem aan de kant van de politiek.
wroeging Met gevoelens van … keek hij terug op die zwarte dag in zijn leven.
wroeten Ik wil niet dat die journalist gaat … in mijn familieleven.

Dat daklozen in vuilnisbakken … is geen overdreven voorstelling van
zaken.

wrok De schrijver nam zijn verlies en keek niet om in …
De ontslagen schooldirecteur koestert geen … jegens het bestuur.

wulpse De kuiten van de dansers met … piercings waren goed te zien.
wurgcontract Het bedrijf duwde zijn handelspartner een … door de strot.
wurgend Bedrijven ondervinden hinder van de … hoge olieprijs.
wurggreep Het volk van China zit vast in de … van de communistisch partij.
wurmen De corrupte minister kon zich ditmaal niet uit de puree …
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X
x Een … aantal Belgen woont met plezier in Amsterdam.
xenofobie De Oostenrijkse golf van … ontstond tijdens een economische opleving.
xenofoob In de beste families komt wel een … voor.
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Y
yankees Het plezier waarmee Chavez van Venezuela de … beschimpt, wekt in de

VS veel argwaan.
yell Vóór de wedstrijd gooiden alle spelers na een … hun handen in de lucht.
yuppie Het ecosysteem van de Amsterdamse … bevindt zich rond de grachten.
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Z
zaad Door de beurscrash zit de belegger op zwart …
zaaien De fundamentalisten … verdeeldheid in Turkije.

Wie oogsten wil, moet …, was de conclusie van de armoedenotitie.
Politici … onrust over de risico’s van Frans vlees.

zaak We vinden dat het nu … is om te handelen.
Corruptie is in Indonesië de gewoonste … van de wereld.

zachte … heelmeesters maken stinkende wonden.
zachtjes Dat Beatrix de opvatting van de PVV ‘echt onzin’ vindt is nog … 

uitgedrukt.
zachtjesaan De collectebus sterft … uit.
zachtst Nederland is op zijn … gezegd niet gecharmeerd van zijn politiek.
zachtzinnig Bij de arrestatie gingen de beledigde ME’ers niet … te werk.
zadel De verdreven president werd door het leger opnieuw in het … geholpen.

De Iraakse dictator zit nog stevig in het …
zak De aannemer heeft het gemeentebestuur in zijn …

Met rekenen steken onze scholieren hun Waalse collegae in hun …
De Sail-bezoeker laat zich het geld niet uit de … kloppen.
De Labour-leider had de winst al op …, maar bleef vechten.
Karl Marx was een society figuur die op andermans … leefde.
Het kan de tv-presentator geen … schelen dat hij lage kijkcijfers heeft.

zak (en as) De acrobaten zaten in … en as nadat hun fietsen voor de kunstjes waren
gestolen.

zakcentje Studenten verdienen met het kopiëren van muziek een aardig …
zakken In Italië … vrouwen massaal voor de officiersopleiding.

Hoe diep de mensheid kan … is dagelijks in Darfoer te zien.
Zij hebben slechts oog voor het vullen van hun …

zaligmakend Intensieve veehouderij van nu is niet …
zalm De connaisseur wilde alleen het neusje van de …
Zalm-norm Met de … beloofde minister G. Zalm bij financiële tegenvallers rust in

het land.
zalvende In condoleancebrieven moet men goedkope, … zinnen vermijden.
zand De politici strooiden de kiezers … in de ogen.

Voor deze problematiek mag je je hoofd niet in het … steken.
Het Hollandse volleybalteam bijt in het …
Saddam zet zijn hakken in het … na de aanval van de VS op Irak.
Gemeente Rotterdam over de zaak Peper: ‘geld terug en … erover’.

zaniken Gereformeerde mannen vinden dat emanciperende vrouwen niet 
moeten …

zappen In China moeten televisiekijkers zich suf …
zappende In dit tijdsgewricht zijn zwevende kiezers meer … kiezers.
zat De dierenarts was het doodspuiten van biggen meer dan …
zeden Volgens Gaddafi kan een gesluierde vrouw van lichte … zijn.
zedenprediker De … durfde zijn hand niet in eigen boezem te steken.
zee Dat boek leverde de docent een … aan informatie op.

De marinewerf De Noord gaat in … met Zuid-Afrika.
De liberale leider gaat meestal recht door …
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zeep De geloofwaardigheid van de ex-minister is definitief om … geholpen.
Hongaarse ‘Zwarte Engel’ Tinea hielp haar patiënten om …

zeepbel Het vertrouwen in internetbedrijven is als een … uit elkaar gespat.
zeepbeleconomie Een herhaling van de … van de jaren tachtig moet voorkomen worden.
(oud) zeer Voor Nederland is de slavenhandel en slavernij nog oud …
zege De … in het marathonduel gaf de tennisser weer moed.
zegen Op hoop van … ging hij in zee met de Afrikaanse handelaar.

Moskou gaf zijn … aan de Servische operatie in Kosovo.
Voor depressieve patiënten kan elektroshock een … betekenen.

zegeningen Stop dat gehuil over criminele zwarte Nederlanders en tel toch de …
zegevieren Het recht moet voor iedere burger in Nederland …
zegge en schrijve Politici kwamen niet op het debat, … twee raadsleden kwamen opdagen.
zeggen Niet Justitie heeft het voor het … in Amsterdam.
zeggenschap Israël eist meer … over de bezette Arabische gebieden.
zegslieden De … benadrukten dat de ontmoeting van Castro en Clinton weinig om

het lijf had.
zeiken Televisiemaker Peter van Ingen hield van zeuren en …
zeil De politie hield een oogje in het … bij de hangplek voor jongeren.

Hij kon zijn slaap niet bedwingen en ging overdag onder …
zeilen De regeringspartij moet alle … bijzetten om de beloften waar te maken.

De president neemt de Republikeinen de wind uit de …
Het Brusselse antikartelbeleid wilde om de Franse gevoeligheden heen …

zekere Tijdens de Spelen nam Seoul het … voor het onzekere en sloot de 
hondenrestaurants.
Na de aanslag op Bali werd een … M.F. aangehouden.

zekeren Bergbeklimmers … zich met een touw om een val af te breken.
zelfbeeld Veel nazaten van slaven kampen met een negatief …
zelfgenoegzaamheid De … van de islamitische samenleving zou hij graag doorbreken.
zelfingenomen De … dominee keek niet verder dan zijn neus lang was.
zelfkant In Israël komt de immigrant aan de … van de samenleving terecht.
zelfkastijding Machthebbers geven zich niet graag over aan …
zelfspot Komiek Bob Hope had een zeldzaam gevoel voor …
zelfverrijking Links doet ook aan … omdat ze niet vies zijn van de ruif.
zelfvertrouwen Het … van veel eenoudergezinnen is tot het nulpunt gedaald.
zelfvoldaan … vertelde hij over zijn successen.
zelfvoorziening De … van de Chinese gemeenschap werkt integratie tegen.
zelve Ook op internet blijft premier Kok de soberheid …
zendingsdrang De … en het geheven vingertje verraden de Nederlander.
zenuwcentrum Het … van het Leger des Heils draaide op volle toeren.
zenuwen Actiegroepen werken de wereldleiders op de …

Enkele moorden hebben de … van het ruigste stukje Brussel blootgelegd.
Oekraïne staat strak van de … voor de verkiezingen.

zenuwenoorlog De oppositie en de machthebbers in Servië zijn in een … verwikkeld.
zenuwslopende Voor veel Britten waren de Kerstdagen een … tijd.
zeperd Pronk haalde de ene na de andere …, maar leek populairder dan ooit.
zere plek Hij legt daarmee de vinger op de …
zerotolerance Het door politiekorpsen omarmde principe van … werkt averechts.

Voor spijbelen willen Kamerleden een … invoeren.
zesjescultuur De UvA wordt soms neergezet als een universiteit waar de … heerst.

Een opleiding die af wil van de … moet zelf het goede voorbeeld geven.
zetbaas De gekozen president is slechts een … van de gevangen generaal.
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zetje De cholera-epidemie gaf de regering het laatste … voor de sloop van de
township.

zetten De overheid wil het mes … in de uitgaven voor de sociale sector.
De bewoners … het op een schreeuwen toen ze de zwarte schoonmaker
zagen.

zeulen De politie blijft maar … met gearresteerde verslaafden.
zeuren De ambtenaar bleef maanden … over mijn vluchtverhaal.
zeurkousen In het Belgische wielerkamp leverden de … een aloude strijd.
zeurpiet De oververmoeide werkende moeder gold lange tijd als de grote …
zicht Een verblijfsvergunning voor de witte illegaal is uit het … geraakt.

Het einde van de ambtenarenstaking is nog niet in …
Het … bij de gezonken onderzeeboot Koersk was slecht.
Witteboordencriminelen zullen zwart geld buiten het … van justitie 
houden

(op) zichzelf In 2000 woonden 2,3 miljoen Nederlanders op …
De muizenplaag bij Albert Heijn in Pijnacker staat niet op …

ziedend Het publiek was … door de schertsvertoning van Oranje.
ziekbed Brouwer overleed in Frankrijk na een kort …
ziekenboeg Enkele goede spelers vertoefden in de …
ziel De witte psychiater trapte onnadenkend op mijn zwarte …

Hij werkte met hart en … aan zijn vliegtuigmodel.
Hij gooide zijn … en zaligheid op het internet.
Het sneed de boer in zijn … de overtollige melk te laten weglopen.
Er lopen te veel mensen met hun … onder hun arm.
Nederlanders hebben er een handje van om in je … te kruipen.

(ter) ziele Door dit beleid gaat onze veehouderij ter …
zielenknijper In de gevangenissen wordt ook een allochtone … aangesteld.
zielenpiet De alleenstaande voelde zich geen …
zielenpoot In plaats van als een … wordt een junk als een lastpost beschouwd.
zielenroerselen Marokkaanse sites behandelden de … van nieuwe Nederlanders.
zielsgelukkig De premier voelt zich … met die bezuinigingsmaatregelen.
zielsveel Charles Darwin hield … van zijn vrouw en kinderen.
zielsverwant De schrijver koestert de illusie een … te zijn van zijn collega.
zieltjes Tijdens de verkiezingen proberen alle partijen … te winnen.
zieltogende Het befaamde maar … Harrods is eigendom van een allochtoon.
zienderogen Het aantal koeien in de Nederlandse weilanden neemt … af.
zier Het gaat conservatieven geen … aan of ik nog naar mijn land terugga.
zigzagbeleid Na het … ten opzichte van China volgen de VS nu een duidelijke lijn.
zij (aan zij) Rusland en China staan … aan zij tegen een Amerikaans raketschild.
zijde Van Chinese … is op het ‘Boksersfonds’ nooit een beroep gedaan.

De directeur liet zich niet snel ter … schuiven.
De homofiele basketballer die uit de kast kwam had de tijdgeest aan
zijn …

zijden draadje De toekomst van de ongeschoolde illegaal hing aan een …
zij-instromers Met de inzet van … wil de overheid het lerarentekort aanpakken.
zijlijn Nederland mag niet langs de … staan bij het vluchtelingenvraagstuk.
zijspoor De minister zette de hoge ambtenaar op een …
zin Het allochtone Kamerlid wilde haar kennis in de Kamer in de meest

brede … benutten.
Je kunt het onmogelijk iedereen naar de … maken.
De Serviërs hadden weinig goeds in de … met de Albanezen.
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zinderende De … ambities van de PvdA lijken verdwenen.
zingzeggen Het siert een moslim de koran te kunnen …
zinken Communisten in China … diep in het corruptiemoeras.
zinloos Kerwin Duinmeyer kwam door … racistisch geweld om het leven.
zinnen Bij de arrestatie van de illegalen was de agent buiten … geraakt.

Poetin had zijn … gezet op een hoge post binnen het Kremlin.
Veel Oost-Europeanen … op emigratie naar Oostenrijk.

zinnig Over deze materie kan ik u geen … woord vertellen.
zinnige Huisartsen willen zonder de patiënten over … zorg gaan praten.
(van) zins Democraten waren niet van … het plan tegen raketten van Bush 

te steunen.
zinsnede Een kwetsende … deed het overleg mislukken.
zinspelen De Nigeriaanse generaals … op de vrijlating van Abiola.
zitten Van mij mag die boef levenslang …
zittende In een film in de VS wordt de … president George Bush vermoord.
zoden Straks ligt de milieuactivist onder de groene …

Die beleidsmaatregelen zetten geen … aan de dijk.
zoek In Irak is het vertrouwen in de rechtsstaat …
zoeken Door alle kritiek wist hij even niet meer waar hij het … moest.
zoele Op een … zomeravond zie je veel stelletjes hand in hand lopen.
zoemt Het … weer van de geruchten over het vertrek van de premier.
zoet Na jaren van vernedering smaakte de wraak hem extra …

Door de vogelpest moest de boer alle scharrelkippen binnen … houden.
zoet en zuur De oppositie vindt het Haags jargon van Balkenende II over het … 

hemeltergend.
zoethoudertje De toezegging van schuldhulpverlening is maar een …
zoeven In Almere … de vuilniszakken ondergronds.
zogeheten De bouwplannen van Israël druisen in tegen de … routekaart naar vrede.
zombie Hij volgde zijn chef als een …
zon Alleen de … gaat voor niets op.

De recente armoedecijfers brengen niets nieuws onder de …
zondagskind Minister Melkert was het … van Paars.
zonde Het is … van het geld om gesubsidieerde projecten niet te evalueren.
zondebok De Russische president zocht een … voor de toegenomen armoede.
zonderlinge Het … gedrag van Michael Jackson duurt voort.
zondvloed Na mij de …, dacht de feestvierende minister.
zonnegloren Met het eerste … valt het Turkse leger Cyprus binnen.
zonneklaar Het is … dat die gewelddadige rover gestraft moet worden.
zonnetje De president wordt eventjes in het … gezet.
zonnig De erkende asielzoeker zag zijn toekomst … in.
zonnige De grote ontwikkelingslanden gaan een … toekomst tegemoet.
zonovergoten Het … grasveld was met hondenpoep bevuild.
zoonlief De moeder van rapper Eminem wilde het goed maken met …
zorg Helaas zal de milieuvervuiling sommige mensen een … zijn.
zorgelijke De polarisatie tussen zwart en wit in Europa is een … ontwikkeling.
zorgeloos China springt … om met zijn wereldcultuurmonumenten.
zorgen De nazorg bij de ramp van Enschede baart …
zorgenkind De consumentenelektronicatak blijft een … voor Philips.
zorgvuldig De politie ging niet … om met de privacy van de allochtoon.
zorgwekkend De scheiding tussen zwart en wit op scholen is …
zot Deze passage van het artikel is te … voor woorden.

WO O R D E N S C H AT VO O R S U R I N A M E R S | 305

Z

NM-WB-BW-FIN-ELIKSER_Opmaak 1  29-04-15  15:40  Pagina 305



zotte Het is van de … dat er nog Amerikaanse kernwapens in Nederland 
liggen.

zotten Limburgs carnaval is een feest van de …
zucht De … naar merkartikelen zit diep bij de bourgeoisie.

De minister slaakte een … van verlichting na het debat.
In de tijd van een … leerde keizer Wilhelm II Nederlands.

zuchten Jonge miljonairs … onder hun rijkdom.
De buren … onder de luide kreten van de hangjongeren.
Caribische slaven moesten 200 jaar onder het juk van de slavernij …

zuiderburen De Antwerpse rassenrellen zijn niet voorbehouden aan onze …
zuigen Volgens de IND … veel asielzoekers vluchtverhalen uit hun duim.
zuigkracht De huidige … van de Nederlandse maatschappij is economisch.
zuil Het CDA dacht dat een stevige … de beste garantie was voor integratie.
zuipen De echte carnavalsprinsen beweren niet te …
zuipschuiten Jongeren hebben een alcoholprobleem en worden de … van Europa 

genoemd.
zuiveren Servië wil de geheime politie … van Milošević -vertrouwelingen.

De omstreden patholoog kreeg van het ziekenhuis verlof om zijn naam
te …

zuivering In een ongekende interne … waren drie Israëlische officieren ontslagen.
zuiverste water De fractievoorzitter is een politicus van het …
zuur De criticus maakte veel politici het leven …

Voor de burgerij is het … dat de grootste vervuiler buiten schot blijft.
De gescheiden vrouw raakte haar … verdiende spaargeld kwijt aan
bingo.

zuurpruim Het over smerige uitlaatgassen scheldende raadslid vindt, dat hij geen 
… is.

zwaar De aanvoer van toeschouwers woog … voor de organisatie van de 
Spelen.
Het afscheid van premier Kok als PvdA-leider viel hem …
Het electoraat tilde niet … aan de misstap van vrouw Tara.
De taalbarrière drukt een … stempel op de toekomst van allochtonen.
Door de vluchtelingenstroom lijkt er … weer op til voor de coalitie.

zwaard In mei 2006 viel Ayaan Hirsi ‘Ali’ in haar eigen …
zwaargewicht De minister staat niet bekend als een politiek …
zwaarlijvig Diabetespatiënten kunnen … zijn.
zwaarte Gezien de … van de functie willen wethouders meer wedde.
zwaarwegende De rechtbank had … redenen om de witte illegalen het land uit te zetten.
zwaarwichtig … verklaarde hij dat hij geen verdere mededelingen mocht doen.
zwabberen Om meetafwijkingen te voorkomen, mocht de meteomast niet …
zwabberend Volgens de oppositie was de landbouwminister schuldig aan … beleid.
zwak Zakenlieden hebben een … voor een transparant kostenprofiel.
zwaktebod Uit democratisch oogpunt is het een … om de partij van Jahjah te 

verbieden.
zwalken Het … van de pragmatische politicus neemt gênante vormen aan.
zwalkend Adelmund zoekt … een uitweg uit de studiehuissoap.
zwamneus De gelovigen waren helemaal gaar van de verhalen van de …
zwanenzang In mei 2012 eindigde Radio Nederland Wereldomroep zijn uitzending

met een … van een 24-urige radiomarathon.
(in) zwang In verpleeghuizen raakte de term ’versterven’ in …
zwanger De avond van haar afscheid ging … aan lofuitingen.
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zwart De autoriteiten probeerden de allochtone Bijlmerdokter … te maken.
De fansite van André Hazes bestaat niet meer omdat de beheerders die
op … hebben gezet.
Na het faillissement van het sportkanaal ging het beeld op …
Het zag … van de mensen bij de herdenking van Pim Fortuyn.

zwartboek Het … over de slavernij werd hier niet met gejuich onthaald.
zwarte De slavenhandel vormt een … bladzijde in onze geschiedenis.

Voor de president betekent de rechtszaak een … dag.
Ministers van Zimbabwe stonden op de … lijst van de EU.

zwartepiet De verdachten van de roofmoord proberen elkaar de … toe te spelen.
Na het vliegtuigongeluk wilde men de … bij de piloten leggen.

zwartepieten Men moet met de gezondheidszorg niet gaan …
zwartgallige De coach vindt de … beschouwing over het tennis misplaatst.
zwartkijker Het leven van de … kreeg dankzij een verrekijker en de vogels weer

kleur.
zwartmakerij De KLM is de … van de Italianen meer dan zat.
zwart op wit De getuige wilde na het verhoor zijn verklaringen … zetten.
zweem Maffialeden hullen zich graag in een … van Italiaanse glamour.
zweep De vrijgekomen crimineel kent nu het klappen van de …

Kardinaal Simonis haalde de … over de katholieken.
zweet Nachtmerries lieten Pavarotti badend in het … wakker worden.

Tijdens de spannende wedstrijd brak mij het … uit.
De verdachte onderging het verhoor met het … in de handen.

zweet De topsporters werkten zich in het …
zwelgen Waar zovelen … in de welvaart zou geen armoede mogen voorkomen.
zwemmen De Olympische kampioenen Inge en Pieter … in het geld.
zwendel De directeur wordt verdacht van … in aandelen.
zwendelaars In 2006 daalde in de detailhandel de diefstal door … met tien procent.
zwendelaffaire Hij haalde de landelijke nieuwsbladen met de grote …
zweren Bij het vredesoverleg … de Israëliërs bij mirakels en mythes.
zweren Zij … wraak te nemen op de plegers van de aanslag.
zwerftocht Na een … langs een tiental instellingen kwam het kind bij een 

pleegmoeder terecht.
zwerfvuil Het … is de milieuminister een doorn in het oog.
zweten De moeilijke Cito-toets liet de leerlingen van groep acht …
zwetsen Saudi-Arabië wil niet over mensenrechten …
zwevende Kiezen voor de SP of PvdA is een probleem voor de … kiezer.
zwichten Berlusconi moest … voor de druk van de bonden.
(aan de) zwier De rokkenjager ging weer eens vrolijk aan de …
zwierende Boven de Bijlmer … piloten kunnen ongestraft hun gang gaan.
zwierige Bewth maakte met de strenge kantoormeubelen een … dans.
zwijgen De autoriteiten … in alle talen over de arrestatie van de zieke illegaal.

In verband met de dopingzaak is de grote clubs het … opgelegd.
zwijgplicht De PvdA-fractie legde zijn leden een … op over die kwestie.
(in) zwijm Na het aanhoren van het vonnis viel de jonge crimineel in …
zwijmelen Ook Irakezen … bij de wereldwijde tv-hit Idols.
zwijnenstal De politiecommissaris wilde de bezem door de … halen.
zwoegen Na veel … behaalde de trotse leerling het felbegeerde papiertje.
zwoele Zij wierp hem een … blik toe.
zzp’ers Met name vrouwelijke … leggen nauwelijks geld opzij.
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