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WOORD VOORAF

Woorden in context richt zich tot niet-Nederlandstaligen die op een snelle, eenvoudige en effi-
ciënte wijze hun Nederlandse woordenschat willen herhalen. In Deel 1 wordt de basiswoordenschat 
geoefend, in Deel 2 de uitgebreide woordenschat.

Dit is Deel 2. Het bouwt verder op de kennis van het eerste deel. Het bevat aanvullende oefenin-
gen over de zowat 1700 woorden die worden aangeboden in het leerboek Alexander (P. de Kleijn)1. 
Qua frequentie volgen die woorden op de 2000 die in Deel 1 worden geoefend (de woorden uit het 
Basiswoordenboek Nederlands2).

Zoals in Deel 1, hebben wij ook in Deel 2 een classificatie van de woordenschat aangebracht per 
thema, b.v. het lichaam, kleding, eten en drinken, onderwijs, geld, de politiek, enzovoorts. Deze inde-
ling en ook de volgorde van de thema’s hebben wij overgenomen uit Alexander.

De oefeningen in Woorden in context, Deel 2 zijn van hetzelfde type als in Deel 1:

 830 BLUSSEN
bluste, geblust
blussen 1 De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te ___.
blussen 2 Die bosbrand is moeilijk te ___ omdat er een sterke wind staat.
geblust 3 Een brand wordt gewoonlijk ___ met water.

 • éteindre • extinguish

In deze zinnen ontbreekt telkens een vorm van hetzelfde woord. Op basis van de context kan 
de gebruiker afleiden dat het woord in kwestie blussen is. In de eerste en tweede zin ontbreekt de 
vorm blussen en in de derde geblust.

Dit type oefening, pregnante contexten genaamd, is bijzonder nuttig voor een snelle herhaling 
van een reeds ingestudeerde woordenschat, voor remediërend leren en zelf-tests, of als aanvulling 
op het handboek voor de verwerving van een nieuwe woordenschat. Woorden in context is minder 
geschikt voor de eerste kennismaking met nieuwe woorden.

Elk lemma bevat zes elementen. Uiterst links staan (i) het lemmanummer, met behulp waar-
van een bepaald woord kan worden teruggevonden via de Nederlandse index achterin; daarnaast, 

1 P. de Kleijn, ALEXANDER, Leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen, Rozenberg 
Publishers, Amsterdam, Nederland, 2005.
2 P. de Kleijn, Basiswoordenboek Nederlands, Wolters-Noordhoff, 1996.

WOORD VOORAF
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(ii) de hoofdvorm van het in te vullen woord; daaronder, (iii) grammaticale informatie (bij substan-
tieven: de/het en het meervoud, als dat bestaat; bij werkwoorden de hoofdtijden; bij adjectieven de 
trappen van vergelijking); daaronder, (iv) de ontbrekende woordvormen. In het midden van het blad 
staan (v) de contexten en onmiddellijk eronder, (vi) de Franse en Engelse equivalenten van de in te 
vullen woorden.

Bij het oefenen verdient het aanbeveling zowel de linkerkolom als de vertalingen onder de con-
texten te bedekken en dan te trachten het ontbrekende woord te vinden, evenals de specifieke vor-
men van het woord in de contexten. Zo dit niet lukt, kan men een beroep doen op de vertaling(en). 
Tenslotte kan men controleren, in de linkerkolom, of het antwoord juist is.

Net als Deel 1 van Woorden in context is ook dit tweede deel «autoreferentieel». Dit bete-
kent dat in de oefenzinnen alleen woorden worden gebruikt van het te oefenen lexicon. In Deel  1 
zijn dat de woorden van het Basiswoordenboek Nederlands; in dit tweede deel zijn de contex-
ten opgebouwd met woorden die voorkomen in Alexander en het Basiswoordenboek. Wie een 
bepaald woord in een bepaalde context niet begrijpt, kan het in Woorden in context, Deel  2 of 
Deel  1 terugvinden, via de Nederlandse index achterin. Met het oog op het levendiger maken van 
de contexten werd hierbij wel een uitzondering gemaakt voor de volgende categorieën: door-
zichtige samenstellingen zoals eiwit of ontslagbrief (waarvan alleen de samenstellende delen in 
Alexander of het Basiswoordenboek voorkomen), afleidingen zoals verkrijgbaar, wollen, heldin (het 
Basiswoordenboek en Alexander bevatten verkrijgen, wol, held) of een combinatie van samenstel-
ling en afleiding zoals aardbeving (van aarde en beven) of veelkleurig (van veel en kleur); tenslotte 
een reeks «internationale» woorden, zoals gazelle, pudding, shot, diameter, die zowel qua vorm 
als betekenis hetzelfde of bijna hetzelfde zijn als hun Franse en Engelse equivalenten. Wij zijn van 
oordeel dat het opnemen van deze «indringers» het autoreferentiële karakter van de contexten niet 
wezenlijk in het gedrang brengt.

Bij de talrijke woorden die meer dan één betekenis hebben, hebben wij alleen de betekenissen 
gekozen die in Alexander geïllustreerd worden: b.v. opmaken: «geheel opgebruiken» (de aardappe-
len opmaken), «opstellen» (een tekst opmaken), «make-up aanbrengen» (zich opmaken). Ook voor 
veel voorkomende vaste verbindingen hebben wij alleen de meest gebruikelijke gekozen: een ambt 
uitoefenen, een fusie aangaan, een bod doen, een aanvraag indienen, een overval plegen, enz. Als 
leidraad hierbij diende opnieuw Alexander.

Omdat Woorden in context in de eerste plaats bedoeld is voor het opfrissen van de kennis van 
vroeger geleerde woorden, en om het volume van het boek wat te reduceren, hebben wij voor 
een aantal lemma’s uit Alexander geen oefenzinnen gegeven. Het betreft hier woorden die in het 
Nederlands zowel qua vorm als qua inhoud identiek of bijna identiek zijn met hun Franse en Engelse 
equivalenten (b.v. ballet, blond, camping, insect) en die we hierboven «internationale woorden» 
genoemd hebben3. Ter wille van de volledigheid hebben wij die woorden, met vertaling, opgenomen 
in de vorm van lijstjes aan het begin van het hoofdstuk waarin ze thuishoren.

3 Woorden zoals biologie, communicatie, conservatief, identiteit, kardinaal, microfoon, lamp, enz. hebben wij dus niet met 
contexten geïllustreerd omdat de afwijkingen met het Engels en het Frans miniem zijn. Wanneer ze dat in één van beide 
talen niet zijn (b.v. affiche, apotheek, applaus, blessure, examineren) hebben we er toch contexten voor gemaakt.
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Wij wensen tot slot onze oprechte dank te betuigen aan Dianne Hendrix, die dit werk verrijkt 
heeft met talrijke nuttige en leuke suggesties. Resterende fouten en onvolkomenheden blijven van-
zelfsprekend voor onze rekening.

De auteurs 
1995

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE UITGAVE

Deze uitgave is niet wezenlijk verschillend van de eerste. Toch zijn er enkele niet onbelangrijke 
wijzigingen te vermelden.

Om te beginnen hebben wij de spelling aangepast aan de nieuwe spellingsregels.

Verder hebben wij de Franse en Engelse vertalingen van de «woorden in context» grondig nage-
keken, waar nodig verbeterd, uitgebreid en duidelijk gerangschikt overeenkomstig de volgorde van 
de contexten. Daarbij is veel meer dan in de vorige uitgave aandacht besteed aan de vertaling van 
idiomatische verbindingen waarvan de lemma’s een bestanddeel vormen.

Aan de contexten zelf is betrekkelijk weinig veranderd. In een aantal gevallen werden ver-
duidelijkingen aangebracht: er werd een zin toegevoegd, een andere formulering gekozen, een 
spel- of andere fout weggewerkt. Hier en daar drong een actualisering van de inhoud zich op: in 
dit decennium zijn de Sovjetunie en het apartheidsregime verdwenen, de EG werd de EU, koning 
Boudewijn is overleden, enz. Ten slotte is de opeenvolging van de lemmata op een aantal plaat-
sen gewijzigd. De nummering van de items is dus niet meer volledig in overeenstemming met de 
vorige uitgave.

Onze speciale dank gaat uit naar Sofie Gielen, die de tekst heeft aangepast aan de nieuwe spel-
ling en naar Raf Erzeel, die de Engelse vertalingen heeft nagekeken.

De auteurs 
2001

VOORWOORD BIJ DE DERDE UITGAVE

De redenen voor deze derde editie van Woorden in Context Deel II zijn grotendeels dezelfde als 
voor de tweede. Ook nu maakt een nieuwe spellingingreep — die van 2005 — een aantal aanpas-
singen noodzakelijk. Daarnaast dringt ook nu weer een actualisering van bepaalde voorbeeldzinnen 
zich op: de euro en de nieuwe media deden hun intrede, het bevolkingscijfer blijft maar stijgen, 
sport- en popidolen komen en gaan, Sabena ging ter ziele, enz. Verder — het is een haast onver-
mijdelijk refrein — dienden druk- en spelfouten en andere kleinere onvolkomenheden uit de vorige 
editie weggeruimd te worden. Ten slotte zijn er ook enkele ingrepen gebeurd die te maken hebben 
met de core business van dit boek, met name de «pregnantie’van de verklarende zinnen. Sommige 
contexten voldeden niet volledig aan de eisen dat de voorbeeldzinnen concreet, natuurlijk en  helder 
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dienen te zijn en uitsluitend moeten zijn  opgebouwd uit het lexicale materiaal van Woorden in 
Context zelf. In deze nieuwe editie werd dit euvel verholpen.

De auteurs 
januari 2007

VOORWOORD BIJ DE VIERDE UITGAVE

De redenen voor deze vierde editie van Woorden in context Deel II zijn grotendeels dezelfde 
als voor de derde: actualisering van bepaalde voorbeeldzinnen, het verwijderen van druk- en spel-
fouten en andere kleinere onvolkomenheden en het pregnanter maken van bepaalde verklarende 
zinnen. Nummering en paginering zijn ongewijzigd gebleven.

De auteurs 
maart 2012

VOORWOORD BIJ DE VIJFDE UITGAVE

Deze vijfde uitgave van Woorden in context Deel II is nog steeds gelijklopend met de vier vorige. 
Bij iedere revisie blijkt dat de verklarende zinnen altijd duidelijker, natuurlijker en pregnanter 
gemaakt kunnen worden. En vijf jaar na de publicatie van de vorige editie dringt ook een actuali-
sering van de inhoud zich weer op. Nummering van de items en paginering zijn daarbij ongewijzigd 
gebleven.

NIEUW: een online versie, beschikbaar via de activeringscode die je kunt vinden op de ach-
terzijde van het voorplat. Deze versie bevat eveneens interactieve oefeningen. Omdat wij voor de 
online versie telkens de eerste zin van ieder lemma gekozen hebben, is de volgorde van de ver-
klarende zinnen in de boekversie van WIC II in ongeveer 20 % van de lemma’s gewijzigd: de meest 
pregnante zin bovenaan.

De auteurs  
november 2016
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AVANT-PROPOS

Woorden in context s’adresse aux non-néerlandophones qui veulent réviser d’une manière 
rapide, simple et efficace leur vocabulaire néerlandais. Tome 1 contient des exercices sur le vocabu-
laire de base, tome 2 sur le vocabulaire élargi. 

Le présent ouvrage est le tome 2. Il élargit le champ d’apprentissage du premier tome. Il 
contient des exercices supplémentaires sur les quelque 1700 mots repris dans le manuel Alexander 
(P. de Kleijn)1 et dont la fréquence va en ordre décroissant par rapport aux 2000 mots qui font 
l’objet des exercices du premier tome de Woorden in context (c.-à-d. les mots contenus dans le 
Basiswoordenboek Nederlands2).

Comme pour le tome 1, nous avons opéré pour le tome 2 une classification du vocabulaire par 
thème, p.e. le corps humain, les vêtements, la nourriture et les boissons, l’enseignement, l’argent, la 
politique, etc. Cette division et l’ordre des thèmes ont été empruntés à Alexander.

Les exercices de Woorden in context (tome 2) sont du même type que ceux du Tome 1 :

 830 BLUSSEN
bluste, geblust
blussen 1 De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te ___.
blussen 2 Die bosbrand is moeilijk te ___ omdat er een sterke wind staat.
geblust 3 Een brand wordt gewoonlijk ___ met water.

 • éteindre • extinguish

Dans ces phrases il y a chaque fois une forme du même mot qui manque. Sur la base du 
contexte, l’utilisateur peut conclure que le mot à compléter est blussen. Dans la première et la 
 deuxième phrase, c’est la forme blussen qui doit être insérée et dans la troisième geblust.

Ce type d’exercice est particulièrement utile pour la révision rapide d’un vocabulaire déjà appris, 
pour les exercices de rattrapage et d’auto-évaluation, ou en tant que supplément au manuel 
d’acquisition de nouveaux mots. Woorden in context se prête moins bien à l’initiation à de nouveaux 
mots.

1 P. de Kleijn, ALEXANDER, Leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen, Rozenberg 
Publishers, Amsterdam, Pays-Bas, 2005.
2 P. de Kleijn, Basiswoordenboek Nederlands, Wolters-Noordhoff, 1996.

AVANT-PROPOS
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Chaque entrée contient six éléments. À l’extrême gauche se trouvent (i) le numéro de l’entrée, 
à l’aide duquel un mot peut être retrouvé grâce à l’index néerlandais à la fin, (ii) la forme de base 
du mot à compléter, en lettres majuscules, (iii) l’information grammaticale (pour les noms  : de/
het et, le cas échéant, le pluriel ; pour les verbes : les temps primitifs ; pour les adjectifs : les degrés 
de comparaison usuels) et (iv) les formes manquantes du mot à compléter. Au milieu de la page se 
trouvent (v) les contextes, et, en dessous, (vi) les équivalents français et anglais de la forme de base 
du mot à compléter.

La façon de travailler la plus efficace est de couvrir et la colonne de gauche et les traductions 
(au-dessous des contextes) et d’essayer ensuite de trouver le mot manquant, de même que les 
formes spécifiques du mot en contexte. Si on n’y parvient pas, on peut d’abord faire appel à la tra-
duction et ensuite vérifier, dans la colonne de gauche, si la réponse est correcte.

Comme le premier tome de Woorden in context, ce deuxième tome a aussi un caractère 
« autoréférentiel ». Cela signifie que, pour rédiger les contextes, nous n’avons utilisé que des mots 
qui figurent dans le lexique à étudier. Dans le premier tome, ce lexique est donc constitué de mots 
repris dans le Basiswoordenboek ; dans le tome 2 les contextes ont été élaborés à partir de mots qui 
figurent dans Alexander et le Basiswoordenboek. Celui qui ne comprend pas un mot quelconque 
dans un contexte donné, peut le retrouver dans Woorden in context même, à l’aide de l’index 
néerlandais à la fin. Néanmoins, visant un contexte aussi naturel que possible, nous avons dérogé 
au principe de l’« autoréférentiel » en faisant appel à certaines catégories de mots ne figurant pas 
dans les ouvrages cités, à savoir  : des composés transparents tels que eiwit ou ontslagbrief (dans 
le Basiswoordenboek ou Alexander ne figurent que leurs composantes), des dérivés comme p.e. 
verkrijgbaar, wollen, heldin (le Basiswoordenboek ou Alexander cite verkrijgen, wol, held) ou une 
combinaison d’un composé et d’un dérivé comme aardbeving (de aarde et beven) ou veelkleurig (de 
veel et kleur) ; enfin une série de mots « internationaux », tels que gazelle, pudding, shot, diameter, 
qui tant par la forme que par la signification se rapprochent très fort aussi bien du français que de 
l’anglais. Nous estimons que l’incorporation de ces « intrus » ne compromet pas fondamentalement 
le caractère autoréférentiel des contextes.

Les mots à sens multiples (les mots polysémiques), quant à eux, n’ont reçu de contexte que 
pour les significations illustrées dans Alexander  : p.e. opmaken  : manger, finir (de aardappelen 
opmaken), rédiger (een tekst opmaken), se maquiller (zich opmaken). Le même principe s’applique 
aux locutions toutes faites construites autour d’un mot fréquent  : een ambt uitoefenen, een fusie 
aangaan, een bod doen, een aanvraag indienen, een overval plegen, etc.

Comme Woorden in context vise avant tout à rafraîchir la connaissance de mots déjà appris, et 
afin de réduire quelque peu le volume du livre, nous nous sommes abstenus de créer des contextes 
pour un certain nombre d’entrées « faciles » d’Alexander. Il s’agit ici de mots que nous avons qua-
lifiés d’«  internationaux  » ci-dessus3 (p.e. ballet, blond, camping, insect). Pour être complets, nous 
avons repris ces mots-là, avec leur traduction, sous forme de petites listes, au début du chapitre 
dans lequel ils apparaissent.

3 Des mots comme biologie, communicatie, conservatief, identiteit, kardinaal, microfoon, lamp, etc. n’ont donc pas été 
repris dans les contextes, parce que les différences avec le français et l’anglais sont minimes. Quand elles ne le sont pas, 
dans une des deux langues (p.e. affiche, apotheek, applaus, blessure, examineren), nous n’avons pas éliminé les mots des 
contextes.
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Pour terminer, nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à Dianne Hendrix, qui a 
enrichi notre travail d’un grand nombre de suggestions utiles. Il va de soi que toutes les erreurs et 
imperfections résiduaires relèvent de notre seule responsabilité. C’est aussi avec plaisir que nous 
accueillerons toute suggestion ou critique permettant d’améliorer notre travail.

Les auteurs 
1995

AVANT-PROPOS À LA DEUXIÈME ÉDITION

Cette nouvelle édition n’est pas essentiellement différente de la précédente. Il y a cependant 
quelques changements significatifs à mentionner.

Tout d’abord on a adapté le texte aux nouvelles règles d’orthographe du néerlandais.

Ensuite on a révisé à fond les traductions françaises et anglaises de ces « mots en contexte », on 
les a corrigées si c’était nécessaire, on les a élargies et classées clairement selon l’ordre de succes-
sion des contextes. En ce faisant, on a prêté beaucoup plus d’attention que dans l’édition précédente 
à la traduction d’expressions idiomatiques dont les entrées sont un élément.

Aux contextes mêmes, on n’a pas modifié grand’chose. Dans un certain nombre de cas on a 
apporté des éclaircissements, tels que le rajout d’une phrase, le choix d’une autre formulation ou la 
correction d’une faute (d’orthographe ou autre). Dans d’autres cas, on a conclu qu’une actualisation 
de certains contenus s’imposait  : en effet, les années récentes ont vu la disparition de l’Union sovié-
tique et de l’apartheid en Afrique du Sud, le changement de la C.E.E. en U.E., le décès du roi Baudouin, 
etc. Enfin, l’ordre de succession des entrées a été quelque peu bousculé pour des raisons de mise en 
pages. La numérotation des items n’est donc plus totalement conforme à celle de l’édition précédente.

Pour conclure, nous tenons à remercier tout spécialement deux collaborateurs : Sofie Gielen, qui 
a adapté le texte aux nouvelles règles d’orthographe et Raf Erzeel, qui s’est occupé des traductions 
anglaises.

Les auteurs 
2001

AVANT-PROPOS À LA TROISIÈME ÉDITION

Cette nouvelle édition voit le jour en large mesure suite à des impératifs similaires à la précédente.

Une fois encore, de nouvelles règles d’orthographe — celles de 2005 — ont rendu nécessaire un 
certain nombre d’adaptations. Ensuite, la demi-décennie qui nous sépare de la troisième édition, 
a imposé une mise à jour du contenu  : l’euro a fait son entrée, de même qu’un grand nombre de 
nouveaux media  ; la croissance démographique est tout sauf endiguée  ; en sport et en musique 
les étoiles naissent et meurent  ; Sabena n’est plus qu’un souvenir, etc. Il fallait, en plus, purger 
l’édition précédente d’une série de petits défauts apparemment inévitables telles que coquilles, 
fautes  d’orthographe et autres imperfections. Enfin, il y a les corrections qui concernent l’essence 
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même du livre, à savoir le contexte implicitement explicatif dans lequel chaque nouveau mot est 
employé. Un nombre assez restreint de phrases n’a pas survécu à une relecture critique basée sur 
les exigences suivantes : que les contextes soient concrets, naturels et clairs et qu’ils ne contiennent 
d’autre matériel lexical que celui tiré de Woorden in Context lui-même.

Woorden in Context Deel II est donc égal à lui-même, mais en version améliorée !

Les auteurs 
janvier 2007

AVANT-PROPOS À LA QUATRIÈME ÉDITION

Les adaptations introduites dans cette nouvelle édition de Woorden in context Deel II sont fort 
similaires à celles de l’édition précédente  : la mise à jour de certaines phrases clé, la rectification 
de coquilles et d’autres petites imperfections et, enfin, l’amélioration de la clarté et du naturel des 
phrases contextuelles. La pagination et la numérotation des items sont restées conformes à celles 
de l’édition précédente.

Les auteurs 
mars 2012

AVANT-PROPOS À LA CINQUIÈME ÉDITION

La cinquième édition de Woorden in context Deel II s’inscrit dans la continuité des quatre 
précédentes. En effet, chaque nouvelle édition permet de rendre les phrases-exemples toujours 
plus claires, plus naturelles et plus pertinentes. Et après cinq ans, une mise à jour du contenu d’un 
certain nombre de phrases contextuelles s’impose. La pagination et la numérotation des items sont 
restées identiques à celles de l’édition précédente.

NOUVEAUTÉ : une version en ligne, disponible via le code d’activation indiqué en deuxième de 
couverture. Cette version contient également des exercices interactifs. Comme, pour la version 
numérique de Woorden in context Deel II, nous avons systématiquement sélectionné la première 
phrase de chaque item du livre, nous avons dû modifier l’ordre des phrases de la version imprimée 
pour environ 20 % des items, en mettant toujours la phrase la plus claire et la plus pertinente en 
première position.

Les auteurs  
novembre 2016

275063UVN_WOOCON2_CS6_PC.indb   14 25/01/2017   14:48:53



15

PREFACE

Woorden in context is intended for non-native speakers of Dutch who wish to brush up their 
Dutch vocabulary in a simple, rapid and efficient way. Part 1 provides exercises on the basic vocabu-
lary, Part 2 on the extended vocabulary.

This is Part 2. It builds on the knowledge acquired in Part 1. It provides supplementary exercises 
on approximately 1700 words studied in the course Alexander (P. de Kleijn)1. As far as frequency is 
concerned, these words form a sequel to the 2000 words that are practised in Part 1 (that is, the 
words listed and explained in the Basiswoordenboek Nederlands2).

Just like in Part 1, we have also provided a classification into themes in Part 2: e.g. the body, 
 clothes, food and drink, education, money, politics, etc. This classification and the order of the 
 themes have been taken from Alexander.

The exercises in Woorden in context, Part 2, are of the same type as in Part 1:

 830 BLUSSEN
bluste, geblust
blussen 1 De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te ___.
blussen 2 Die bosbrand is moeilijk te ___ omdat er een sterke wind staat.
geblust 3 Een brand wordt gewoonlijk ___ met water.

 • éteindre • extinguish

In each of these sentences a form of the same word is missing. The learner may gather from the 
contexts that the word to be inserted into the blanks is blussen. The forms needed to complete the 
three sentences are: blussen for the first and the second, geblust for the third.

This type of exercise, called pregnant contexts, is particularly useful for a quick practice of 
vocabulary one has just been learning, for remedial learning and self-tests, or as a supplement to 
textbooks designed for the acquisition of new vocabulary. Woorden in context is less suitable as a 
manual for the study of new words.

Each item consists of six elements. On the far left we find (i) the item number, which allows 
a particular word to be found through the Dutch index at the back, (ii) the basic form of the word 

1 P. de Kleijn, ALEXANDER, Leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen, Rozenberg 
Publishers, Amsterdam, The Netherlands, 2005.
2 P. de Kleijn & E. Nieuwborg, Basiswoordenboek Nederlands, Wolters-Noordhoff, 1996.

PREFACE
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to be completed, (iii) grammatical information (with nouns: de/het and the plural, if it exists; with 
verbs: the chief tenses; with adjectives: the degrees of comparison) and (iv) the missing word forms. 
In the middle of the page we find (v) the contexts and, underneath (vi) the French and English equi-
valents of the words to be filled in.

The best way to practise is to cover the left column as well as the translations and then to try to 
find the missing word and the specific forms needed in each sentence. If you do not manage to find 
the word, the translations may provide help. You should not proceed to the next item before having 
checked, in the left column, whether the answers are correct.

Just like the first part of Woorden in context, Part 2 is «self-referring». This means that in buil-
ding the contexts, we have limited ourselves to words drawn from the lexicon to be revised. In Part 
1 the words are drawn from the Basiswoordenboek Nederlands, in Part 2 from Alexander and the 
Basiswoordenboek. If you do not understand a particular word in a given context, you can trace it 
back in Part 1 or Part 2 of Woorden in context itself, through the Dutch index at the end. In order to 
make the contexts as lively as possible, we have deviated from the principle of self-reference by 
using certain words that do not occur in the works mentioned, namely: transparent compounds 
such as eiwit or ontslagbrief (in the Basiswoordenboek or Alexander only the component words 
occur), derivatives like verkrijgbaar, wollen, heldin (the Basiswoordenboek or Alexander lists ver-
krijgen, wol, held) or a combination of compound and derivative like aardbeving (from aarde and 
beven) or veelkleurig (from veel and kleur); finally a series of «international» words, such as gazelle, 
pudding, shot, diameter, both the form and meaning of which are the same or nearly the same in 
English as well as in French. We think that the use of these «intruders» does not fundamentally 
invalidate the self-referring character of the contexts.

For the numerous words with multiple meanings (polysemous words), we have only provided 
contexts that illustrate their most current meanings: e.g. opmaken: «finish (up)» (de aardappelen 
opmaken), «draw up» (een tekst opmaken), «make oneself up» (zich opmaken). The same holds 
for fixed collocations with a high frequency: een ambt uitoefenen, een fusie aangaan, een aan-
vraag indienen, een overval plegen, etc. The selection of these collocations is based once again on 
Alexander.

As Woorden in context is intended primarily to refresh one’s knowledge of words assimilated 
a while ago (and partly forgotten), and in order to reduce the size of the book to some extent, we 
have refrained from providing contexts for a number of items that are identical, or nearly identical, 
both formally and semantically, with their French and English equivalents (that is, the category we 
have referred to above as «international» words3 e.g. ballet, blond, camping, insect). For the sake of 
completeness, we have listed these words, with their translation equivalents, at the beginning of the 
chapter they belong to.

In writing the numerous versions of our manuscript, we have become much indebted to Dianne 
Hendrix, who has enriched our work with a great number of useful suggestions. It goes without 
saying that the responsibility for any remaining errors or imperfections is entirely ours. Critical 

3 Words like biologie, communicatie, conservatief, identiteit, kardinaal, microfoon, lamp, etc. have not been supplied with 
contexts, since any differences in the French and English equivalents are minimal. When they are not, in either language, (e.g. 
affiche, apotheek, applaus, blessure, examineren), contexts have been duly supplied.
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remarks and suggestions that may improve the quality of our work will be welcomed and can be 
sent directly to the publisher.

The authors 
1995

PREFACE TO THE SECOND EDITION

This new edition is not substantially different from the previous one. Nonetheless a few signifi-
cant changes must be mentioned.

First of all, we have adapted the text to the new Dutch spelling rules.

Also we have checked the French and English translations in detail, corrected them wherever 
necessary, extended them and brought them into line with the sequence of contexts. At the same 
time we have given much more attention than in the previous edition to the translation of idiomatic 
expressions, of which the lemmas constitute one element.

The contexts themselves have not undergone many changes. In a number of cases, the text has 
been improved by, among other things, the insertion of a new sentence, the choice of an alterna-
tive formulation, the removal of spelling or other mistakes. In several other cases, the content of 
the sentences had to be updated, as the last few years saw the demise of the Soviet Union and the 
politics of apartheid in South Africa, the changeover of the EC to the EU, the death of King Baudouin, 
etc. Finally, for reasons of layout, the sequence of the lemmas has been changed in a number of 
places, so much so that the numbering of the items deviates somewhat from the previous edition.

To conclude, we should like to thank in particular Sofie Gielen, who adapted the text to the new 
spelling rules, and Raf Erzeel, who revised the English translations.

The authors 
2001

PREFACE TO THE THIRD EDITION

This third edition of Woorden in Context Deel II was made necessary for largely the same 
reasons as the second. Once again, yet another spelling reform — this time the one of 2005 — 
has brought about a number of spelling adaptations. Next to that, with the progress of time, the 
updating of certain contexts could no longer be postponed. During the half-decade that separates 
us from the previous edition, European currencies have been replaced by the euro, popular new 
media have replaced the old, the world population has continued to grow, sports and pop idols have 
lost their halo, Sabena went to the dogs etc. Furthermore, unavoidably, like in previous editions, a 
number of printing errors and spelling mistakes had to be removed, along with other small imper-
fections. Finally, a restricted number of corrections were prompted by what we consider the core 
business of this book, viz. the invention of «pregnant» contexts for each word. Some contexts did 
not fully satisfy the book’s own requirements, that the examples should be concrete, natural and 
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clear and that they should exclusively be built up of lexical material taken from Woorden in Context 
itself. In this new edition, this shortcoming has been put right.

The authors 
January 2007

PREFACE TO THE FOURTH EDITION

The factors necessitating yet another edition of Woorden in context Deel II are largely the same 
as those stated in the preface to the previous one: the — unavoidable — updating of the content of 
particular sentences, the removal of printing errors and other small imperfections, and — last but 
not least — the improvement of the naturalness and clarity of the contextual material. All page and 
item numbers remain unchanged.

The authors 
March 2012

PREFACE TO THE FIFTH EDITION

The fifth edition of Woorden in context Deel II is still of the same type as the four previous ones. 
Each new edition creates opportunities to improve the clarity and naturalness of the contexts and 
to make them more “pregnant”. Besides, five years after the previous edition, a certain number of 
contexts needed updating. All page and item numbers remain unchanged.

NEW: an online version of the work, available through the activation code that you can find on 
the inside of the front cover. This version also contains interactive exercises. 

As we have systematically selected — for the online version — the first sentence of each voca-
bulary item in the print version, we have been obliged to rearrange the order of the sentences in the 
print version in about 20 % of the entries, moving — whenever necessary — the clearest and more 
“pregnant” sentence to the top.

The authors  
November 2016
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1 HET LICHAAM

 1 ORGANISME
het —; organismen/organismes

 • organisme • organism
 2 MENSTRUATIE

de —; menstruaties
 • menstruation • menstruation
 3 SEKS

de —
 • sexe • sex
 4 SEKSUEEL
 • sexuel • sexual
 5 SEKSUALITEIT
 • sexualité • sexuality
 6 MENTALITEIT

de —; mentaliteiten
 • mentalité • mentality
 7 ASPECT

het —; aspecten
 • aspect • aspect
 8 EROTISCH

erotischer
 • érotique • erotic
 9 TONG

de —; tongen
tong 1 Steek je ___ uit en zeg «A».
tong 2 Waarom zeg je niets, heb je je ___ verloren?
tong 3 Wie veel praat tijdens het eten, loopt de kans op zijn ___ te bijten.

 • langue • tongue
 10 HUID

de —; huiden
huid 1 Tijdens de apartheid werden de zwarten in Zuid-Afrika gediscrimineerd wegens de  
  kleur van hun ___.
huid 2 Het is niet goed te lang in de zon te liggen; je kunt er ___kanker van krijgen.
huid ... huid 3 In de negentiende eeuw was een gebruinde ___ nog niet in de mode: toen was het  
  chic een blanke ___ te hebben.

 • peau • skin
 11 BUIK

de —; buiken
buik 1 Sommige organen liggen in de ___, bijvoorbeeld de maag; andere organen liggen  
  hoger, bijvoorbeeld het hart en de longen.
buik 2 Een kindje groeit in de ___ van zijn moeder.
buik 3 Dieren slapen op hun ___, mensen meestal op hun rug.

 • ventre • (1/2) belly (3) stomach
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 12 LONG
de —; longen
longen 1 Veel roken maakt je ___ ziek.
longen 2 Via de ___ nemen we zuurstof uit de lucht op.
longen 3 Parken zijn de ___ van de steden.

 • poumon • lung
 13 KNIPPEN

knipte, geknipt
knipte 1 Met een schaar ___ het kind de foto stuk. Moeder was heel boos.
knippen 2 Het meisje liet haar lange haar helemaal kort ___.
knipte 3 De verkoopster ___ een stukje touw af en bond het om het pakje.

 • couper • cut
 14 WANG

de —; wangen
wang 1 De plaats tussen de mond en het oor is de ___.
wangen 2 Hij kuste haar op beide ___.
wangen 3 Het kind huilde: er rolden dikke tranen over zijn ___.

 • joue • cheek
 15 MAAG

de —; magen
maag 1 Hij heeft last van zijn ___ omdat hij te veel eet!
maag 2 Ik kan het ongeluk maar niet vergeten; ik zit ermee in mijn ___.
maag 3 Iemand die te vlug eet, heeft vaak ___pijn.

 • estomac • (1/3) stomach (2) in de ___ zitten 
    met: be worried about something
 16 VUIST

de —; vuisten
vuist 1 Als vader kwaad was, sloeg hij met zijn ___ op tafel.
vuist 2 Hij is geweldig sterk: hij slaat je met één ___slag knock-out.
vuist 3 Als je je hand sluit, maak je er een ___ van.

 • (1/3) poing (2) ___slag: coup de poing
 • (1/3) fist (2) ___slag: punch
 17 ADEM

de —
adem 1 Hij heeft bier gedronken, je ruikt het aan zijn ___.
adem 2 Toen de trapezewerker een heel moeilijke oefening uitvoerde, hield het publiek de 
   ___ in.
adem 3 Hij was buiten ___ omdat hij zo hard gelopen had.

 • (1) haleine (2) souffle (3) buiten ___ zijn: être à bout de souffle
 • (1/2) breath (3) buiten ___ zijn: be out of breath
 18 INHOUDEN

hield in, ingehouden
hielden ... in 1 Toen de secretaris van de jury de uitslagen van de examens begon voor te lezen,  
  ___ de studenten allemaal de adem ___.
ingehouden 2 De belastingen worden op het loon ___.
houdt in 3 De nieuwe werkregeling ___ ___ dat iedereen een uur vroeger naar huis kan.

 • (1) de adem ___: retenir sa respiration (2) retenir (3) signifier
 • (1) de adem ___: hold one’s breath (2) deduct (3) imply
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 19 GESLACHT
het —; geslachten
geslacht 1 Een man schrijft op een formulier na de aanduiding «___» het woord «mannelijk».
geslacht 2 Mannen noemen vrouwen wel eens «het zwakke ___».
geslacht 3 Het eerste waar men bij een pasgeboren baby naar informeert is het ___: is het een  
  jongen of een meisje?

 • sexe • sex
 20 HERSENEN

(altijd meervoud)
hersenen 1 Volgens recent neurologisch onderzoek zou de linkerhelft van onze ___ onze  
  rationele kennis controleren en de rechterhelft onze intuïtieve en artistieke  
  indrukken. Maar heel zeker is dat niet.
hersenen 2 De ___ worden beschouwd als het orgaan van het denken (Verschuerens Modern  
  Woordenboek).
hersenen 3 Bij de mens zijn de ___ meer ontwikkeld dan bij de dieren omdat de mens een  
  denkend wezen is.

 • cerveau • brain
 21 NAGEL

de —; nagels
nagels 1 Bejaarden vinden het vaak moeilijk om de ___ van hun tenen te knippen.
nagels 2 Heel wat vrouwen verven de ___ van hun vingers en tenen rood (of paars).
nagel 3 Heb je misschien een schaartje? Ik heb een ___ van mijn vinger gebroken.

 • ongle • nail
 22 HALS

de —; halzen
hals 1 Zij droeg een mooie ketting om haar ___.
hals 2 Een sjaal draag je meestal om je ___.
hals 3 De voorzijde van de ___ is de keel.

 • cou • neck
 23 SMAAK

de —; smaken
smaak 1 Ik ben zo erg verkouden dat ik niets meer proef; mijn ___ is weg.
smaak 2 Die wijn is te oud, hij heeft een slechte ___ gekregen.
smaak 3 Zij heeft een goede ___; ze kiest altijd kleren die haar goed staan.

 • goût • taste
 24 HERSENS

(altijd meervoud)
hersens 1 Van iemand die intelligent is, zegt men: hij heeft een goed stel ___.
hersens 2 «Gebruik je ___», zeggen we tegen iemand als we bedoelen dat hij moet nadenken.
hersens 3 Iemand de ___ inslaan betekent: iemand doodslaan (door met een zwaar voorwerp  
  op zijn hoofd te slaan).
hersens 4 De vorm «___» komt meestal voor in veel gebruikte en volkse uitdrukkingen; in de  
  andere gevallen gebruik je «hersenen».

 • (1/2/4) cerveau (3) iemand de ___ inslaan: fracasser le crâne à quelqu’un
 • (1/2/4) brain (3) iemand de ___ inslaan: bash someone’s brains in
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 25 ZENUW
de —; zenuwen
zenuwen 1 Door ons lichaam lopen fijne draden die signalen doorgeven aan de hersenen; dat  
  zijn de ___.
zenuwen 2 Ik kan dat lawaai moeilijk verdragen, het werkt op mijn ___.
zenuwen 3 Als hij in het publiek moet spreken, heeft hij last van ___ en zegt hij bijna alles  
  verkeerd.

 • nerf • nerve
 26 ZENUWACHTIG

zenuwachtiger, zenuwachtigst
zenuwachtig 1 Als ze in het publiek moet spreken, is ze zo ___ dat ze alles verkeerd zegt.
zenuwachtig 2 Voor het examen was hij zo ___ dat hij op zijn nagels zat te bijten.
zenuwachtige 3 Ik heb zelden zo’n ___ man gezien, hij zit geen seconde stil.

 • nerveux • nervous
 27 TEEN

de —; tenen
tenen 1 Oude mensen vinden het vaak moeilijk om de nagels van hun ___ te knippen.
teen 2 Tijdens het poetsen van zijn wapen schoot hij per ongeluk in de grote ___ van zijn  
  linkervoet.
tenen 3 Bij het dansen trapt hij voortdurend op de ___ van zijn partner.

 • orteil • toe
 28 BIL

de —; billen
billen 1 Op het strand dragen vrouwen tegenwoordig vaak een slipje dat een groot deel van  
  de ___ onbedekt laat.
billen 2 Als je bij een bergwandeling heel lang moet dalen, heb je de volgende dag pijn in  
  je knieën en je ___.
billen 3 Mensen die veel paard rijden krijgen dikke ___.

 • fesses • buttocks
 29 SPIER

de —; spieren
spieren 1 Sport is goed om de ___ te ontwikkelen en om het lichaam soepel te houden.
spieren 2 De ___ regelen de beweging van de lichaamsdelen.
spieren 3 Mannen hebben meer ___ dan vrouwen en zijn daarom meestal sterker.

 • muscle • muscle
 30 GELAAT

het —
gelaat 1 Toen Christus als gevangene bij de hogepriester Kaïfas kwam, sloegen sommigen  
  hem in het ___.
gelaat 2 Op het ___ van de dode waren de sporen van zijn lijden nog te merken.
gelaat 3 Op het strenge ___ van de oude president stond geen enkele emotie te lezen.
Gelaat 4 «___» is een synoniem van «gezicht». Het wordt gebruikt in bijbelse en  
  ceremoniële taal.

 • visage • face
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 31 RUIKEN
rook, geroken
ruiken 1 De hond ziet misschien niet zo goed, maar hij heeft wel een goede neus, hij kan  
  goed ___.
ruiken 2 Sommige bloemen ___ niet, maar de meeste hebben een lekkere geur.
geroken 3 Heb je al eens aan die bloem ___? Wat een heerlijke geur!

 • sentir • smell
 32 VOORHOOFD

het —; voorhoofden
voorhoofd 1 Een hoog ___ is naar het schijnt een teken van intelligentie.
voorhoofd 2 Het bekende gebaar om te zeggen dat iemand gek is, is met de vinger op het ___  
  wijzen.
voorhoofd 3 Ze was zo nerveus dat het zweet van haar ___ in haar ogen liep.

 • front • forehead
 33 ORGAAN

het —; organen
orgaan 1 De longen zijn het ___ van de ademhaling.
organen 2 Hart en longen zijn belangrijke ___.
organen 3 Het Europees Parlement is een van de ___ van de Europese Unie.

 • organe • organ
 34 GEHEUGEN

het —; geheugens
geheugen 1 Ik kan je telefoonnummer niet onthouden, ik heb geen goed ___ voor cijfers.
geheugen 2 Grootvader kan niet goed meer onthouden, zijn ___ begint zwakker te worden.
geheugen 3 De grootte van het ___ van een computer wordt uitgedrukt in megabytes of  
  gigabytes.

 • mémoire • memory
 35 VOORTAAN

voortaan 1 Zo’n lange reis met de boot wil ik niet meer meemaken, ___ neem ik het vliegtuig!
Voortaan 2 Het lenen van boeken in onze stadsbibliotheek is niet langer gratis. ___ moeten we  
  ervoor betalen.
voortaan 3 De banken hebben beslist dat er ___ kosten betaald moeten worden voor diensten  
  die tot nu toe gratis waren.

 • désormais • from now on
 36 ZWEET

het —
zweet 1 Het was zo warm dat het ___ langs zijn gezicht liep.
zweet 2 Toen hij naar voren moest komen om te spreken, was hij zo bang dat het ___ op  
  zijn voorhoofd stond.
zweet 3 Na een uurtje tennissen in de zon was ik nat van het ___.

 • sueur • sweat
 37 ADEMHALING

de —; ademhalingen
ademhaling 1 De longen zijn het orgaan van de ___.
ademhaling 2 Mensen die aan yoga willen doen, moeten beginnen met het leren beheersen van  
  hun ___.
ademhaling 3 De zieke is buiten gevaar: zijn koorts is gedaald en zijn ___ is weer rustig.

 • respiration • respiration
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 38 GEHOOR
het —
gehoor 1 Een blinde heeft meestal een sterk ontwikkeld ___: hij/zij hoort gewoonlijk beter  
  dan mensen die niet blind zijn.
gehoor 2 Ik heb heel lang op de deur geklopt, maar ik kreeg geen ___: niemand reageerde.
gehoor 3 Hij kan geen noten lezen: hij speelt alles op het ___.

 • (1) ouïe (2) ___ krijgen: être entendu  
  (3) op het ___ spelen: jouer à l’oreille
 • (1) (sense of) hearing (2) ___ krijgen: be heard  
  (3) op het ___ spelen: play by ear
 39 ZWANGERSCHAP

de —; zwangerschappen
zwangerschap 1 Bij de mens duurt de ___ ongeveer negen maanden.
zwangerschap 2 Tegen ___ bestaan er allerlei voorbehoedmiddelen, bijvoorbeeld de pil.
zwangerschap 3 Tijdens de ___ doen vrouwen speciale oefeningen om het lichaam in goede  
  conditie te houden en om de geboorte gemakkelijker te maken.

 • grossesse • pregnancy
 40 BEVALLING

de —; bevallingen
bevalling 1 Ze kijkt met vreugde uit naar de geboorte van haar eerste kind, maar ze is bang voor  
  de ___.
bevalling 2 Negen maanden na de conceptie van het kind komt voor de moeder de vaak  
  moeilijke ___.
bevalling 3 Hij heeft dag en nacht gewerkt voor zijn diploma: het was een zware ___, zoals men  
  zegt.

 • accouchement • (1/2) delivery (3) een zware ___: 
    a tough job
 41 PIL

de —; pillen
pil 1 De ___ is in onze tijd het meest bekende anticonceptiemiddel.
pillen 2 Apothekers verkopen medicijnen in allerlei vormen: drankjes, capsules, poeders,  
  tabletten, ___, etc.
pillen 3 De zieke moest elke dag drie ___ nemen: een rode voor het bloed, een gele voor de  
  maag en een witte voor het hart.

 • pilule • pill
 42 GEBOORTE

de —; geboorten/geboortes
geboorte 1 Op 25 december vieren christenen de ___ van Christus.
geboorte 2 Onze verjaardag valt op dezelfde dag en maand als onze ___.
geboorten 3 Er zijn steeds meer kinderen in België: het aantal ___ vermeerdert jaar op jaar.

 • naissance • birth
 43 WIEG

de —; wiegen
wieg 1 Een baby slaapt in een klein bedje dat men ook ___ noemt.
wieg 2 Op deze plek ben ik geboren, hier stond mijn ___.
wiegen 3 Ze verkopen ___ voor baby’s die je gemakkelijk kunt dragen terwijl het kindje erin  
  slaapt.

 • berceau • cradle

275063UVN_WOOCON2_CS6_PC.indb   24 25/01/2017   14:48:53



Het lichaam

25

 44 VRIJEN
vrijde, gevrijd
Vrijen 1 ___ zonder condoom is onvoorzichtig. Nooit gehoord van aids?
vrijde 2 Hij ___ al toen hij zestien was. Zijn eerste vriendinnetje was het buurmeisje.
vrijen 3 Met iemand ___ betekent meestal «met hem of haar naar bed gaan».

 • faire l’amour • make love
 45 VOORLICHTING

de —; voorlichtingen
voorlichting 1 Op school krijgen de kinderen seksuele ___, dat wil zeggen dat ze informatie  
  krijgen over seksualiteit.
voorlichting 2 De zogenaamde «groene telefoon» geeft de inwoners van de gemeente ___ over  
  milieuproblemen.
voorlichting 3 De pers moet het publiek objectieve ___ verstrekken over de gebeurtenissen in de  
  wereld.

 • (1) seksuele ___: éducation sexuelle (2/3) information
 • (1) seksuele ___: sex education (2/3) information
 46 KRAAM

de —; kramen
kramen 1 Aan de ___ op de dorpsmarkt kun je allerlei dingen kopen.
kraam 2 Tijdens de bevalling was de man de hele tijd bij het ___bed van zijn vrouw gebleven.
kraam 3 Deze ___kliniek heeft een goede reputatie: de jonge moeders zijn er heel tevreden.

 • (1) étal (2) het ___bed: couches (3) de ___kliniek: maternité
 • (1) stall (2) het ___bed: childbed (3) de ___kliniek: maternity hospital
 47 ABORTUS

de —; abortussen
abortus 1 In de jaren ’60 en ’70 voerden de feministen actie voor de legalisatie van ___ met  
  de slogan «baas in eigen buik».
abortus 2 In sommige landen is ___ of vrijwillige zwangerschapsonderbreking verboden,   
  in andere landen niet.
abortus 3 De katholieke kerk vindt ___ een moord op ongeboren leven.

 • avortement • abortion
 48 VOORLICHTEN

lichtte voor, voorgelicht
voorgelicht 1 Op school worden de kinderen ___, dat wil zeggen dat ze informatie krijgen over  
  seksualiteit.
licht ... voor 2 De zogenaamde «groene telefoon» ___ de inwoners van de gemeente ___ over  
  milieuproblemen.
voorlicht 3 Men verwacht van de pers dat zij het publiek op een objectieve wijze ___.

 • (1) faire l’éducation sexuelle (2/3) informer
 • (1) tell the facts of life (2/3) inform
 49 BLOOT

bloter, blootst
blote 1 Gandhi droeg geen kousen of schoenen: hij liep altijd op ___ voeten.
bloot 2 «Hij loopt in adamskostuum» betekent: hij loopt helemaal ___.
bloot 3 In nudistenkampen lopen alle mensen ___.
bloot 4 Op het strand lopen, liggen of zwemmen veel mensen nu geheel ___.

 • nu • (1) bare (2/3/4) naked
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 50 ZWANGER
zwanger 1 Als een vrouw een kind verwacht, zeggen we dat ze ___ is.
zwangere 2 Door haar dikke buik heeft een ___ vrouw soms problemen met bukken.
zwanger 3 De vrouw was zes maanden ___ toen het ongeluk gebeurde, en door de schok is  
  de baby te vroeg geboren.

 • enceinte • pregnant
 51 EIGENSCHAP

de —; eigenschappen
eigenschap 1 Zout heeft de ___ dat het oplost in water.
eigenschappen 2 Ik weet wel dat hij veel goede ___ heeft, maar nu zie ik alleen maar de slechte. Ik  
  kan hem nu niet sympathiek vinden.
eigenschap 3 De voornaamste ___ van diamant is zijn hardheid.

 • (1/3) propriété (2) qualité • characteristic
 52 VERLIEFD

verliefder, verliefdst
verliefd 1 Toen hij An voor het eerst op een feestje ontmoette, werd hij meteen ___ op haar,  
  en een jaar later trouwden ze.
verliefd 2 Mijn zus is tot over de oren ___ op Dirk: ze eet of slaapt niet meer en zit altijd maar  
  van hem te dromen.
verliefde 3 In de lente zie je veel ___ paartjes wandelen in het park.

 • (1) ___ worden: tomber amoureux (2/3) amoureux
 • (1) ___ worden: fall in love (2/3) in love
 53 ERFELIJK

erfelijke 1 Als je grootvader of grootmoeder aan kanker gestorven is, betekent dat nog niet dat  
  jij er ook aan zult sterven. Kanker is immers geen ___ ziekte.
erfelijk(e) 2 Het ___ bezit is alles wat je via een erfenis verkregen hebt.
erfelijk 3 Denk je dat uiterlijke eigenschappen (zoals de kleur van het haar of de ogen) ___  
  zijn? Dat ze dus overgaan van de ouders op hun kinderen?

 • héréditaire • hereditary
 54 VOORBEHOEDMIDDEL

het —; voorbehoedmiddelen
voorbehoedmiddel 1 De anticonceptiepil is het veiligste ___ dat ik ken.
voorbehoedmiddelen 2 Om geen kinderen te krijgen gebruiken mensen ___.
voorbehoedmiddelen 3 Er bestaan tegenwoordig vele soorten ___ tegen zwangerschap.

 • contraceptif • contraceptive
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