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WOORD VOORAF

Woorden in Context/Vocabulaire en contexte richt zich tot niet-Nederlandstaligen die op een 
snelle, eenvoudige en efficiënte wijze hun Nederlandse woordenschat willen herhalen. In  
wordt de basiswoordenschat geoefend, in Deel 2 de uitgebreide woordenschat.

Dit is . Het bevat ongeveer tweeduizend woorden en is opgedeeld in twee niveaus. 
Het eerste niveau bevat oefeningen bij het Elementair Woordenboek Nederlands

1. 

Vreemde Taal, een examen dat jaarlijks wordt afgenomen onder toezicht van de Nederlandse 
2. Het tweede niveau bevat oefeningen over de ongeveer duizend woorden die het 

Basiswoordenboek Nederlands 3.
Deze woorden behoren, samen met die van het eerste niveau, tot het Niveau Basiskennis van het 
Certificaat. Deel 1 van Woorden in Context kan dus beschouwd worden als een oefenboek waarmee 
het lexicon van het Basiswoordenboek integraal geoefend kan worden.

Woorden in Context, Deel 2, dat afzonderlijk verschijnt, bouwt verder op de kennis van het eer-
ste deel. Het bevat aanvullende oefeningen over de zowat 1750 woorden die worden aangeboden in 
het leerboek Alexander 4. Qua frequentie volgen die woorden op de 2000 die in  
worden geoefend (de woorden uit het Basiswoordenboek). De studie van dit nieuwe vocabularium 

Naast een classificatie van de woordenschat per niveau (op basis van frequentie en nut), hebben 
wij ook een indeling gemaakt per thema, b.v. wonen, de natuur, het verkeer, communicatie, enzo-
voorts. Elk thema vormt een apart hoofdstuk. De thematische indeling van Deel 1 is geïnspireerd op 
het Drempelniveau Nederlands als Vreemde Taal (A. Wynants) 5. Voor Woorden in Context, Deel 2 
werd de rangschikking van Alexander gevolgd.

De oefeningen in Woorden in Context zijn van het volgende type:

 596 SCHRIJVEN
schreef, geschreven
schrijven 1 Els is zes jaar. Ze leert nu lezen en     .
Schrijf 2      je naam op dit blad, in duidelijke letters.
schreef 3 Ze     me elke week een brief toen ze in Mexico was.

 • écrire • write

WOORD VOORAF
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In deze zinnen ontbreekt telkens een vorm van hetzelfde woord. Op basis van de context kan de 
gebruiker afleiden dat het woord in kwestie schrijven is. In de eerste zin ontbreekt de vorm schrij-
ven, in de tweede Schrijf en in de derde schreef.

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 waarvan 

hoofdvorm van het in te vullen woord; daaronder, (iii) grammaticale informatie (bij substantieven: 
de/het en het meervoud, als dat bestaat; bij werkwoorden de hoofdtijden; bij adjectieven de trap-
pen 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 
contexten te bedekken en dan te trachten het ontbrekende woord te vinden, evenals de specifieke 
vormen van het woord in de contexten. Zo dit niet lukt, kan men een beroep doen op de vertalingen. 
Tenslotte kan men controleren, in de linkerkolom, of het antwoord juist is. 

In de oefenzinnen van Deel 1 worden alleen woorden gebruikt die voorkomen in het 
Basiswoordenboek Nederlands. In Deel 2 zijn de contexten opgebouwd met woorden die voor-
komen in Alexander en/of het Basiswoordenboek. Woorden in Context
wie een bepaald woord in een bepaalde context niet begrijpt, kan het in Woorden in Context zelf, 
via de Nederlandse index achterin, terugvinden. Met het oog op het levendiger maken van de 
contexten werd hierbij wel een uitzondering gemaakt voor de volgende categorieën: doorzichtige 
samenstellingen zoals kerktoren of textielfabriek (waarvan alleen de samenstellende delen in het 
Basiswoordenboek of Alexander voorkomen), afleidingen zoals maandelijks (het Basiswoordenboek 
bevat alleen maand en dagelijks yoga, intel-
ligent en biologie, die zowel qua vorm als betekenis hetzelfde of bijna hetzelfde zijn als hun Franse 

-
rentiële karakter van de contexten niet wezenlijk in het gedrang brengt.

Bij de talrijke woorden die meer dan één betekenis hebben, hebben wij alleen de meest 
gebruikelijke betekenissen geïllustreerd (b.v. opnemen: o.a. ‘op magneetband registreren’ en ‘als 
patiënt in een ziekenhuis binnenlaten’). Hetzelfde geldt voor veel voorkomende vaste verbindingen 

gebrek: bij gebrek aan; inzicht: tot het inzicht komen dat …; nederlaag: een nederlaag lijden). Als 
leidraad hierbij dienden opnieuw het Basiswoordenboek Nederlands en Alexander voor respectie-
velijk Deel 1 en Deel 2.

Omdat Woorden in Context in eerste instantie 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 

Basiswoordenboek en Alexander geen oefenzinnen gegeven. 
Het betreft hier in de eerste plaats woorden die hyperfrequent zijn (b.v. in, op, met, nu, hier, daar) 
en lexicaal en grammaticaal geen noemenswaardige moeilijkheden opleveren; in de tweede plaats 
woorden die in het Nederlands zowel qua vorm als qua inhoud identiek of bijna identiek zijn met 
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1 L. BEHEYDT WIEERS , Elementair Woordenboek Nederlands, Uitg.Van In, Lier, België, 1991. De auteurs hebben hun selec-

2 De organisatie van deze examens berust bij het examencentrum: Certificaat Nederlands, Collège Erasme, Place Pascal 1, 
B-1348 Louvain-la-Neuve (België).

3 P. de KLEIJN NIEUWBORG, Basiswoordenboek Nederlands, Uitg.Wolters Leuven en Wolters-Noordhoff Groningen, 1983.

4 P. DE KLEIJN, ALEXANDER, Leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen, Uitgave in eigen 
beheer, Stadhouderslaan 50,NL-2517 HZ Den Haag, Nederland, 1986.

5 A. WYNANTS, Drempelniveau Nederlands als Vreemde Taal, Council of Europe, Publications Section, Strasbourg, 1985

6 Woorden zoals natuur, figuur, actie, revolutie, nationaal, contact, totaal, enz. hebben wij dus niet met contexten geïllus-
treerd omdat de afwijkingen met het Engels en het Frans miniem en vrij systematisch (dus voorspelbaar) zijn. Wanneer ze 
dat in één van beide talen niet zijn (b.v. massa, enorm, idee, chef, principe) hebben we er toch contexten voor gemaakt.

hun Franse en Engelse equivalenten (b.v. element, sociaal
6; tenslotte nog enkele lexicale reeksen die gewoonlijk als één geheel 

worden geleerd, met name de telwoorden en de namen van de dagen en de maanden. Ter wille van 
de volledigheid hebben wij die woorden, met vertaling, opgenomen in de vorm van lijstjes aan het 
begin van de betreffende hoofdstukken.

Woorden in Context is eveneens als cd-rom verkrijgbaar onder de naam . 
Meer informatie hier over kan verkregen worden bij b.v.b.a. DIDACTA, Grasperklaan 34, 1150 Brussel.

die dit werk verrijkt hebben met talrijke nuttige suggesties. Resterende fouten en onvolkomenhe-
den blijven vanzelfsprekend voor onze rekening.

De auteurs  
1989

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE UITGAVE

Deze tweede uitgave is in wezen dezelfde als de eerste, maar is gezuiverd van kleine taal- en 
drukfouten. Ook zijn voor een aantal items de contexten verbeterd en werd hier en daar een toege-
voegd ter verduidelijking.

Wij danken Hans Paulussen, Guy Sirjacobs en Marc Van Loo voor hun pertinente detailkritiek.

De auteurs  
januari 1994
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VOORWOORD BIJ DE DERDE UITGAVE

Ook deze derde uitgave is niet wezenlijk verschillend van de vorige twee. Toch zijn er enkele niet 
onbelangrijke wijzigingen te vermelden.

Om te beginnen hebben wij de spelling aangepast aan de nieuwe spellingregels. 
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 vorige uitgaven 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 verduide-
lijkingen aangebracht: er werd een zin toegevoegd, een andere formulering gekozen, een spel- of 
andere fout weggewerkt. Ook drong in een aantal gevallen 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.

De gebruiker zal merken dat het boek wat in omvang is toegenomen. Dat komt doordat we een 
dertigtal lemma’s die syntactisch of semantisch meerduidig zijn, hebben gesplitst. Sedert en schep-
pen b.v., die elk tot slechts één lemma behoorden in de vorige uitgaven, komen nu allebei twee keer 
voor: sedert als voorzetsel én als voegwoord, scheppen als zwak én als sterk werkwoord, met ver-
schil in betekenis. Deze splitsing noopte ons tot het zoeken van nieuwe pregnante contexten, maar 
ze zorgt tevens voor een grotere helderheid in de presentatie van deze voor de cursist tamelijk 
moeilijke lemma’s. Er is nog een verklaring voor het toegenomen volume. Een twintigtal zogenaamd 
‘gemakkelijke’ woorden, die in de vorige uitgaven waren opgenomen zonder context - dus alleen 
met een vertaling in het begin van een hoofdstuk - hebben we nu toch van context voorzien. Het 
gaat om woorden als dus, goedemorgen, niveau e.a., die syntactisch en/of semantisch toch geen 
volledig transparante overeenkomst vertonen met hun Franse of Engelse equivalent.

Door al deze ingrepen, plus nog het groeperen van een aantal woorden die tot hetzelfde seman-
tische veld behoren, is de opeenvolging van de lemmata wel grondig door elkaar gehaald. Wat de 
nummering van de items betreft is er dus geen enkele overeenstemming meer met de vorige uit-
gaven.

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  
juli 1997



11

Woord vooraf

VOORWOORD BIJ DE VIERDE UITGAVE

De redenen voor deze vierde editie van Woorden in Context Deel I zijn grotendeels dezelfde als 
voor de derde. Ook nu maakt een nieuwe spellingingreep - die van 2005 - een aantal aanpassingen 
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. En verder - het is een haast onvermijdelijk 
refrein - dienden druk - en spelfouten en andere kleinere onvolkomenheden uit de vorige editie 
weggeruimd te worden.

Maar het gros van de ingrepen betreft toch de core business van dit boek, met name de ‘preg-
nantie’van de verklarende zinnen. Bij een nieuwe kritische lectuur voldeed ongeveer tien procent 
van de contexten niet aan de eisen dat de voorbeeldzinnen concreet, natuurlijk en helder dienen te 
zijn en uitsluitend moeten zijn opgebouwd uit het lexicale materiaal van Woorden in Context zelf. In 
deze nieuwe editie werd aan dit euvel verholpen.

Aan de paginering en het verwijzingsapparaat werd niets gewijzigd.  is 
dus in wezen hetzelfde boek als bij de vorige uitgave. Alleen is het beter, zo hopen we althans.

De auteurs  
juli 2006

VOORWOORD BIJ DE VIJFDE UITGAVE

Actualisering van de inhoud, het verwijderen van druk- en spelfouten en het corrigeren van 
kleine onvolkomenheden zijn ook nu weer de redenen die ons tot een nieuwe uitgave van Woorden 
in Context I hebben aangezet. Daarnaast hebben wij getracht de verklarende zinnen nog duidelijker, 
natuurlijker en ‘pregnanter’ te maken en ze te zuiveren van ‘indringers’, d.i. woorden die niet beho-
ren tot het lexicale materiaal van Woorden in Context zelf. In totaal werden ongeveer 350 wijzigin-
gen aangebracht. Aan de paginering en het verwijzingsapparaat werd zo goed als niets veranderd.

De auteurs  
juni 2009

VOORWOORD BIJ DE ZESDE UITGAVE 

Deze nieuwe uitgave van Woorden in Context Deel 1 is nog steeds gelijklopend met de vijf vorige. 
Er zijn voornamelijk kleine wijzigingen aangebracht (actualisering van de inhoud van de voorbeeld-

Paginering en verwijzingsapparaat blijven ongewijzigd. 
NIEUW: een computerversie, beschikbaar via de activeringscode die je kunt vinden op de 

 achterzijde van het voorplat. Deze versie bevat eveneens interactieve oefeningen waarmee je aan 
de slag kunt gaan bij het instuderen van je Nederlandse basiswoordenschat. 

De auteurs  
september 2016
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Woorden in Context/Vocabulaire en contexte 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 vocabulaire de base, Tome 2 sur le vocabulaire élargi.

Tome 1 comprend deux niveaux, contenant ensemble environ 2000 mots. Le premier niveau 
contient des exercices sur le lexique de l’Elementair Woordenboek Nederlands

1. 
Ces mots-là constituent le vocabulaire du Niveau de Connaissance Elémentaire du Certificaat 
Nederlands als Vreemde Taal (Certificat du néerlandais comme langue étrangère), un examen orga-
nisé annuellement sous les auspices de la Nederlandse Taalunie 2. Le deuxième niveau comprend 
des exercices sur les quelque mille mots supplémentaires figurant – avec les mille mots élémen-
taires déjà mentionnés – dans le Basiswoordenboek Nederlands 3. Ces 
mots-là constituent, avec ceux du premier niveau, le vocabulaire du Niveau de Connaissance de 
Base du Certificat. Ces deux niveaux combinés se présentent donc comme un manuel d’exercices 
sur l’entièreté du lexique du Basiswoordenboek.

Woorden in Context, Tome 2, qui sera publié séparément, élargit le champ d’apprentis-
sage du premier tome. Il contient des exercices supplémentaires sur les quelque 1750 mots du 
manuel Alexande 4 et dont la fréquence va en ordre décroissant par rapport aux 
2000 mots qui font l’objet des exercices du premier tome (c.-à-d., les mots contenus dans le 
Basiswoordenboek). L’étude de ce nouveau vocabulaire offre un excellent outil de préparation au 
Niveau de Connaissance Approfondie du Certificat.

En plus d’une classification du vocabulaire par niveau (sur la base de la fréquence et de l’utilité), nous 
-

tion, etc., s’inspirant, pour le Tome 1, de la classification du Drempelniveau Nederlands als Vreemde Taal  
(A. Wynants) 5, pour le Tome 2, de celle d’Alexander. Chaque thème correspond à un chapitre.

Les exercices de Woorden in Context sont du type suivant :

 596 SCHRIJVEN
schreef, geschreven
schrijven 1 Els is zes jaar. Ze leert nu lezen en     .
Schrijf 2      je naam op dit blad, in duidelijke letters.
schreef 3 Ze     me elke week een brief toen ze in Mexico was.

 • écrire • write

AVANT-PROPOSAVANT-PROPOS
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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 schrijven. Dans la première phrase 
c’est la forme schrijven qui doit être insérée, dans la deuxième Schrijf et dans la troisième schreef.

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.

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 

de/
he
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.

Pour rédiger les contextes du premier tome, nous n’avons utilisé que des mots qui figurent 
dans le Basiswoordenboek Nederlands. Dans le deuxième tome, les contextes ont été élaborés à 
partir de mots qui figurent dans Alexander et/ou dans le Basiswoordenboek. Woorden in Context 

peut le retrouver dans Woorden in Context même, à l’aide de l’index néerlandais à la fin. Néanmoins, 

des composés transparents tels que kerktoren ou textielfabriek (dans le Basiswoordenboek 
ou Alexander ne figurent que leurs composantes), des dérivés comme p.e. maandelijks (le 
Basiswoordenboek ne donne que maand et dagelijks
tels que yoga, intelligent, biologie, etc., qui tant par la forme que par la signification se rapprochent 

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 leurs significations les plus usuelles (p.e. opnemen : e.a. ‘enregistrer’ et ‘admettre (à l’hôpital)’). 
Le même principe s’applique aux locutions toutes faites, construites autour d’un mot de base très 
fréquent (p.e. gebrek: bij gebrek aan; inzicht: tot het inzicht komen dat …; nederlaag: een nederlaag 
lijden). À ce travail de sélection, le Basiswoordenboek Nederlands et Alexander nous ont de nouveau 
servi de fil conducteur.

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 

Basiswoordenboek et d’Alexander. Il s’agit ici en pre-
mier lieu de mots hyperfréquents (tels que in, op, met, nu, hier, daar) qui ne présentent pas de dif-
ficultés lexicales ou grammaticales particulières; en second lieu, les mots que nous avons qualifiés 
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element, sociaal) 6; finalement quelques séries lexicales qui sont générale-
ment apprises comme un ensemble, à savoir les numéraux et les noms des jours et des mois. 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.

Woorden in Context existe aussi sous la forme de CD-Rom (Interactief Nederlands 2). Pour plus 
de renseignements, veuillez contacter De Boeck, Fond Jean-Pâques, 4, 1348 Louvain-la-Neuve.

Vandecasteele, qui ont enrichi notre travail d’un très 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  
1989

PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION

Cette deuxième édition est essentiellement la même que la première, mais elle a été dépouillée 
de quelques fautes typographiques et grammaticales qui avaient échappé à notre vigilance lors de 
la première édition. Dans un certain nombre de cas, nous avons également amélioré certaines for-
mulations et ajouté quelques phrases où les besoins de clarté le demandaient.

Nous tenons à remercier vivement Hans Paulussen, Guy Sirjacobs et Marc Van Loo pour leurs 
remarques détaillées et pertinentes.

Les auteurs  
janvier 1994

1 L. BEHEYDT & T. WIEERS, Elementair Woordenboek Nederlands, Ed.Van In, Lier, Belgique, 1991. Les auteurs ont basé leur 

pp. 6-8).

2 L’organisation pratique de ces examens est assurée par le centre d’examens : Certificaat Nederlands, Collège Erasme, 
Place Pascal 1, B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique).

3 P. de KLEIJN & E. NIEUWBORG, Basiswoordenboek Nederlands

4 P. de KLEIJN, ALEXANDER, Leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen, Edition à 
compte d’auteur, Stadhouderslaan 50, NL-2517 HZ Den Haag, Pays-Bas, 1986.

5 A. WYNANTS, Drempelniveau Nederlands als Vreemde Taal, Council of Europe, Publications Section, Strasbourg, 1985

6 Des mots comme natuur, figuur, actie, revolutie, nationaal, contact, totaal, etc. n’ont donc pas été repris dans les 
contextes, parce que les différences avec le français et l’anglais sont minimes et assez systématiques (donc prévisibles). 
Quand elles ne le sont pas, dans une des deux langues (p.e. massa, enorm, idee, chef, principe), nous n’avons pas éliminé les 
mots des contextes.



16

Vocabulaire en contexte/Woorden in Context

PRÉFACE DE LA TROISIÈME ÉDITION

Si, de nouveau, cette nouvelle édition n’est pas essentiellement différente de la précédente, il y a 
cependant quelques changements significatifs à mentionner.

Tout d’abord nous avons adapté le texte aux nouvelles règles d’orthographe du néerlandais.
Ensuite nous avons révisé à fond les traductions françaises et anglaises de ces « mots en 

contexte », nous les avons corrigées si c’était nécessaire, nous les avons élargies et classées claire-
ment selon l’ordre de succession des contextes. Ce faisant, nous avons prêté beaucoup plus d’atten-
tion que dans les éditions précédentes à la traduction d’expressions idiomatiques dont les entrées 
sont un élément.

Aux contextes mêmes, nous n’avons pas modifié grand-chose. Dans un certain nombre de 
cas nous avons 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, nous avons 
conclu qu’une actualisation de certains contenus s’imposait: en effet, les années récentes ont vu la 
disparition de l’Union soviétique et de l’apartheid en Afrique du Sud, le changement de la C.E.E. en 
U.E., le décès du roi Baudouin, etc. 

L’utilisateur s’apercevra aussi que le livre a pris un peu plus de volume. Il y a à cela deux rai-
sons. La première est qu’on a scindé une trentaine d’entrées qui sont ambigues du point de vue 
syntaxique ou sémantique. Sedert et scheppen, p.e., appartenant chacun à une seule entrée dans 
les éditions précédentes, figurent chacun deux fois dans la nouvelle édition: sedert en tant que pré-
position et comme conjonction, scheppen en tant que verbe fort et comme verbe faible, ayant des 
significations différentes. Il est vrai que cette scission, en nous obligeant à chercher de nouveaux 
contextes, a amplifié un peu le volume de l’ouvrage, mais elle contribue aussi à une plus grande 
clarté dans la présentation d’une matière assez difficile pour l’apprenant. Une deuxième raison 
explique le volume accru. Pour une vingtaine de mots soi-disant « faciles »,qui figuraient sans 

nous avons quand même fourni du contexte. Il s’agit de mots tels que dus, goedemorgen, niveau, 
etc., qui du point de vue syntaxique et/ou sémantique ne montrent pas de transparence absolue 
avec leurs équivalents français ou anglais.

Il va de soi que tous ces changements, y compris le regroupement d’un certain nombre de mots 
appartenant à un même champ sémantique, ont profondément bousculé l’ordre de succession des 
entrées. En ce qui concerne donc la numérotation des items, il est vain de chercher quelque corres-
pondance que ce soit avec les éditions précédentes.

a adapté le texte aux nouvelles règles d’orthographe et Raf Erzeel, qui s’est occupé des traductions 
anglaises.

Les auteurs 
juillet 1997
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PRÉFACE DE LA QUATRIÈME ÉDITION

Cette nouvelle édition se justifie en large mesure par les mêmes motifs que la précédente.
Une fois de plus, de nouvelles règles d’orthographe - celles de 2005 - ont nécessité un cer-

tain nombre d’adaptations. Ensuite, l’écart d’une petite décennie qui nous sépare de la troisième 

plus, écarter de l’édition précédente une série de petites fautes apparemment inévitables telles que 
fautes d’impression et d’orthographe et d’autres imperfections de nature divergente.

Mais la majorité des corrections concerne le core business de ce livre, à savoir le caractère impli-
citement explicatif des contextes. Près de dix pour cent des phrases n’ont pas survécu à une relec-
ture critique basée sur les exigences que les contextes soient concrets, naturels et clairs et qu’ils 
soient construits exclusivement avec le matériel lexical de Woorden in Context lui-même. Dans 
cette nouvelle édition, on a pris soin de remédier à ce défaut.

Nous n’avons pas touché à la pagination ni à l’index. Woorden in Context Deel I est donc essentielle-
ment le même ouvrage que celui de l’édition précédente. La seule différence, c’est qu’il a été amélioré…

Les auteurs 
juillet 2006

PRÉFACE DE LA CINQUIÈME ÉDITION

Dans cette nouvelle édition, nous avons, encore et toujours, cherché à rendre les phrases-

à-dire les mots qui ne figurent pas dans le lexique de Woorden in Context en tant que tel. Outre 
une mise à jour du contenu, cette version a été purgée de quelques coquilles, fautes d’orthographe 

l’index, quant à eux, sont restés pratiquement inchangés.

Les auteurs  
juin 2009

PRÉFACE DE LA SIXIÈME ÉDITION

Cette nouvelle édition est encore du même type que les précédentes. Les modifications appor-

du matériel lexical. Pagination et index restent inchangés.

2e

de votre apprentissage du vocabulaire néerlandais.

Les auteurs 
septembre 2016
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PREFACE

Woorden in Context/Vocabulaire en contexte 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 exer-
cises on the basic vocabulary, Part 2 on the extended vocabulary.

This is part 1. It contains about 2000 words and is split into two levels. The first level provides 
exercises that go with the Elementair Woordenboek Nederlands

1. 

Taal (Certificate in Dutch as a Foreign Language), an exam organised each year under the aegis 
of the Nederlandse Taalunie 2. The second level comprises exercises which practise some 1000 
additional words taken from the Basiswoordenboek Nederlands 3. 

Part 1 of Woorden in Context may thus be regarded as an exercise book on the entire lexicon of the 
Basiswoordenboek.

Woorden in Context, Part 2, to be published separately, builds on the knowledge acquired in Part 
1. It provides supplementary exercises on approximately 1750 words studied in the course Alexander 

4. As for 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). In our opin-

Certificate.

In addition to a classification of the vocabulary into levels (on the basis of word frequency and 
usefulness), we have also provided a classification into themes: e.g. housing, nature, traffic, com-
munication, etc. Each theme covers a separate chapter. The thematic classification of Part 1 draws 
its inspiration from the Drempelniveau Nederlands als Vreemde Taal (A. Wynants) 5. For Woorden in 
Context, Part 2 we have followed the classification of Alexander.

The exercises in Woorden in Context are of the following type:

 596 SCHRIJVEN
schreef, geschreven
schrijven 1 Els is zes jaar. Ze leert nu lezen en     .
Schrijf 2      je naam op dit blad, in duidelijke letters.
schreef 3 Ze     me elke week een brief toen ze in Mexico was.

 • écrire • write

PREFACE
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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 schrijven. The forms needed to complete the 
three sentences are: schrijven for the first, Schrijf for the second and schreef 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 suit able 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 
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 
equivalents 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.

In drafting the contexts for Part 1, we have limited ourselves to words drawn from the 
Basiswoordenboek Nederlands. In Part 2 the contexts are built using words from both Alexander 
and the Basiswoordenboek. This means that Woorden in Context
not understand a particular word in a given context, you can trace it back in 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 kerktoren and textielfabriek (in the 
Basiswoordenboek or Alexander only the component words occur), derivatives like maandelijks (the 
Basiswoordenboek only lists maand and dagelijks
as yoga, intelligent and biologie, both the form and mean ing of which are the same or nearly the 

-
tally 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. opnemen: a.o. ‘to record’ and ‘admit (to a 
hospital)’). The same holds for fixed collocations with a high frequency (e.g. gebrek: bij gebrek aan; 
inzicht: tot het inzicht komen dat ...; nederlaag: een nederlaag lijden). The selection of these colloca-
tions is based on the Basiswoordenboek Nederlands for Part 1 and on Alexander for Part 2.

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 

-
quent words that do not present any notable lexical or grammatical problems (e.g. in, op, met, 
nu, hier, daar); in the second place words that are identical, or nearly identical, both formally and 
semantically, with their French and English equivalents (that is, the category we have referred to as 

element, sociaal) 6; finally lexical series which are usually learned, not as 
isolated words, but as a unit, such as the numerals and the names of the days and months. For the 



21

Preface

sake of completeness, we have listed these words, with their translation equivalents, at the begin-
ning of the chapter they belong to.

Woorden in Context is now also available on CD-Rom (Interactief Nederlands 2). More informa-
tion can be obtained from DIDACTA s.p.r.l., Av. de la Pelouse, 34, B-1150 Bruxelles (Belgium).

In writing the numerous versions of our manuscript, we have become much indebted to Piet de 
-

able remarks and suggestions. It goes without saying that the responsibility for any remaining errors 
or imperfections is entirely ours. Critical remarks and suggestions that may improve the quality of 
our work will be welcomed and can be sent directly to the publisher.

The authors 
1989

PREFACE TO THE SECOND EDITION

There are no sweeping changes in this second edition. We have only removed some printing 
errors and grammatical mistakes that had slipped into the first edition. For a number of items we 
have also improved the quality of the contexts and added some others for the sake of clarity.

We would like to thank Hans Paulussen, Guy Sirjacobs and Marc Van Loo for their pertinent and 
minute criticism.

The authors  
January 1994

1 L. BEHEYDT & T. WIEERS, Elementair Woordenboek Nederlands, Uitg. Van In, Lier, Belgium, 1991. The authors have based the 

2 The practical organisation of these exams rests with the examination centre: Certificaat Nederlands, Collège Erasme, 
Place Pascal 1, B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium).

3 P. DE KLEIJN & E. NIEUWBORG, Basiswoordenboek Nederlands

4 P. DE KLEIJN, ALEXANDER, Leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen, Book published 
on the author’s own account, Stadhouderslaan 50, NL-2517 HZ Den Haag, The Netherlands, 1986.

5 A. WYNANTS, Drempelniveau Nederlands als Vreemde Taal, Council of Europe, Publications Section, Strasbourg, 1985.

6 Words like natuur, figuur, actie, revolutie, nationaal, contact, totaal, etc. have not been supplied with contexts, since any 
differences in the French and English equivalents are minimal and fairly systematic (and hence predictable). When they are 
not, in either language, (e.g. massa, enorm, idee, chef, principe), contexts have been duly supplied.
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PREFACE TO THE THIRD EDITION

Although this new edition is once again not substantially different from the previous ones, 
nonetheless a few significant 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 previous editions 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 

etc.

The reader of this book will also notice that it has expanded somewhat. The reason is twofold. 
First we have split some thirty lemmas which are syntactically or semantically ambiguous. Sedert 
and scheppen, for example, each of which were only one lemma in previous editions, are now 
entered twice: sedert as a preposition and a conjunction, scheppen as a strong and a weak verb, 
with different meanings. This splitting , though it necessitated new pregnant contexts, resulting in 
an increase in volume, nevertheless also contributed to greater clarity in the presentation of lem-
mas which are rather hard for the learner to assimilate. The second explanation for the increase 
in volume is that in this new edition we have provided contexts for about twenty so-called ‘easy’ 
words, which in previous editions were included without contexts, i.e. with a simple translation at 
the beginning of a chapter. These include words like dus, goedemorgen, niveau, etc., which, though 
syntactically and/or semantically very similar to their French or English equivalents, are not totally 
transparent with them. 

Of course, all these changes, including the grouping of a certain number of words that belong 
to the same semantic field, have totally upset the sequence of the lemmas, so much so that, as 
regards the numbering of the items, there is now no correspondence whatsoever with previous 
editions.

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 
July 1997
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PREFACE TO THE FOURTH EDITION

This fourth edition of Woorden in Context Deel I was made necessary for largely the same rea-
sons as the third. 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 cer-
tain contexts could no longer be postponed. During the 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 imperfections.

But corrections were mainly prompted by what we consider the core business of this book, viz.  
the invention of ‘pregnant’ contexts for each word. After a new critical reading, almost ten percent 
of the contexts did not satisfy the book’s own requirements, that the examples should be concrete, 
natural and 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.

Page numbering and index references have been left unchanged, so that Woorden in Context 
Deel I is essentially the same book as the previous edition ... except that it should be a little better.

The authors 
July 2006

PREFACE TO THE FIFTH EDITION

Updating certain contexts, removing printing errors and spelling mistakes and correcting other 
small imperfections were, once again, some of our motives for issuing this new edition of Woorden 
in Context I. More important, however, was the need we felt to improve the clarity and naturalness 
of the sample sentences and to remove from them all ‘intruders’, i.e. words not listed in the lexical 
index of Woorden in Context itself. The total number of changes amounts to approximately 350. 
Page numbering and index references have hardly undergone any changes.

The authors  
June 2009

PREFACE TO THE SIXTH EDITION

This new edition is still essentially the same as all the previous ones. The changes concern 

including updating of content, correction of minor imperfections and the like. Page numbering and 
index remain unchanged. 

NEW: a computer version, available through the activation code to be found on the inside of the 
front cover. This version also contains interactive exercises that can be useful in studying your basic 
Dutch vocabulary. 

The authors  
September 2016
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 1 IK
 • je, moi • I
 2 HIJ
 • il, lui • he, it
 3 WIE
 • qui • who
 4 WAT
 • que, quoi • what
 5 HOE
 • comment,     heet u?: comment est-ce que vous vous appelez?, 
       laat?: à quelle heure?

 • how,     heet u?: what is your name? 
       laat?: at what time?
 6 NIET
 • ne ... pas, pas • not
 7 MIJ

mij 1 De dictator zei: «Met     als leider wordt alles beter.»
mij 2 Met     wil hij niet tennissen, met jou wel. Jij tennist beter dan ik.
mij 3 Wat denk jij, Jan? - Wel, zei Jan, volgens     is het al te laat.

 • (1/2) moi (3) volgens    : à mon avis 
 • (1/2) me (3) volgens    : in my opinion
 8 ME

me 1 Ik vroeg hem: «Kun je     horen?» Hij zei: «Nee, ik hoor je niet.»
me 2 Ze protesteerde: «Waarom heb je     geen kaartje gestuurd toen je op reis was?»
me 3 Ik heb     vergist. Sorry, hoor!

 • me • me
 9 MIJN

mijn 1 Ik heb     ouders al drie weken niet gezien. Ik zal hun een brief schrijven.
mijn 2 Na het ongeluk heb ik nog drie dagen pijn gehad aan     been.
mijn 3 Heb je     sleutels nergens gezien? Ik kan ze nergens vinden.
Mijn 4 Wat is er aan de hand, vroeg de dokter. -     arm doet zo’n pijn, zei de zieke.

 • mon, ma, mes • my
 10 JIJ

Jij ... Jij 1     hebt goed praten.     hebt geen uur op de trein moeten wachten.
jij 2 Je broer was op de receptie, maar     was er niet.
Jij ... Jij 3     moet beslissen, niet ik.     bent de baas.

 • toi, tu • you
 11 JE

je 1 Heb je     huiswerk al gemaakt, Jantje?
je 2 Geert, er zit een knoop aan     jas los.
je 3 Kom hier, Anke, dat ik     handjes was.

 • ton, ta, tes • your

1 ALGEMEEN
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 12 JOU
Jou 1     heb ik gisteren niet gezien, je zus wel. Waar was je?
jou 2 Hou je mond, ik heb     niets gevraagd. Ik vroeg het aan hem.
jou 3 Ik hou van     en van niemand anders.

 • toi • you

 13 JE
je 1 Wat heb     gekregen voor je verjaardag, Thomas?
je 2 Ik kan     niet horen, Jan. Praat wat harder.
je ... Je 3 Mag ik naast     komen zitten, Anna?     zit hier zo alleen.

 • tu, te, toi • you

 14 JOUW
jouw 1 Waarom neem je altijd mijn fiets? - Omdat     fiets beter is dan de mijne.
jouw 2 Gaan we met mijn of met     auto, Peter?
jouw 3 Dit zijn     schoenen, Anna, niet de mijne.

 • (1) ton (2) ta (3) tes • your

 15 U
u 1 Wenst     nog iets te drinken, mevrouw?
u 2 Meneer, mag ik     iets vragen?
u 3 Dames en heren, dank     voor uw aandacht.

 • vous • you

 16 UW
uw 1 Meneer, vergeet     boeken niet! - Och ja, dank u.
uw 2 Ik zal de brief naar u persoonlijk opsturen? Mag ik even     adres, alstublieft?
uw 3 Professor,     auto staat verkeerd geparkeerd.

 • (1) vos (2/3) votre • your

 17 HEM
hem 1 Heb je vader nog gezien? - Nee, maar ik heb     net aan de telefoon gehad.
hem 2 Waar is Jan? Heb je     nog gezien?
hem 3 Ik heb Paul in de bibliotheek gezien en ik heb     gevraagd of hij en Gonda 
  zondag bij ons komen eten.

 • (1/2) le (3) lui • him

 18 ZIJN
zijn 1 Piet houdt heel veel van     moeder.
zijn 2 Jef is     bril verloren.
zijn 3 Wie heeft     boeken hier laten liggen?

 • (1) sa, son (2/3) ses • his

 19 HAAR
haar 1 Ken je Alice niet? Ik heb gisteren nog over     gesproken.
haar 2 Als je mijn vriendin ziet, doe     de groeten.
haar 3 Ik hou van mijn moeder. Voor     wil ik alles doen.

 • (1/3) elle (2) lui  • her
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 20 ZE
ze 1 Mijn dochtertje heet Els,     is nu vier jaar.
Ze 2 Waar zijn de kinderen? -     zijn op school.
Ze 3 Waar zijn de sleutels? Ik heb     in mijn zak.

 • (1) elle, (2) ils, elles (3) les • (1) she (2) they (3) them
 21 ZIJ

zij 1 Heeft Annie je pijn gedaan? - Nee,     was het niet, het was Hilde.
zij 2 Ga je met je ouders op reis? - Nee, we gaan apart. Ik ga naar Engeland,     gaan 
  naar Spanje.
zij 3  «Ze» en «   » betekenen hetzelfde, maar «ze» is zonder nadruk.

 • (1) elle (2) ils (3) elle, ils, elles, eux
 • (1) her (2) they (3) she, they
 22 ONS

ons 1 We gaan met vakantie in Italië. Kom je     daar bezoeken?
ons 2 Kom je vanavond bij     eten? We zullen spagetti koken.
Onze 3 Ik heet Jan, de naam van mijn vrouw is Mie.     kinderen zijn vier en zes jaar  
  oud.

 • (1) nous (2) bij    : chez nous (3) nos
 • (1) us (2) bij    : at our place (3) our
 23 WE

we 1 «Wij» en «   » betekenen hetzelfde, maar alleen «wij» is geaccentueerd.
We 2 Welke taal spreken jullie thuis? -     spreken thuis Nederlands.
We 3 Waar zijn jullie nu? -     zijn in Amsterdam.

 • nous • we

 24 WIJ
Wij 1     spreken enkel Nederlands, zij begrijpen alleen Frans. Het is normaal dat  
  er af en toe een probleem is.
wij 2 Waarom zeg je dat     het gedaan hebben, als je goed weet dat de fout bij  
  hen ligt?
wij 3 Komen jullie eens hier! - Wie,    ? - Ja, natuurlijk, jullie. Wie anders?

 • nous • we
 25 JULLIE

jullie 1 Ik heb     al twee keer gewaarschuwd, jongens! Nu is het genoeg.
jullie 2 Vrienden,     hebben gelijk. In die omstandigheden zou ik ook in staking gaan.
jullie 3 An en Jan, mag ik op     rekenen?

 • vous • you
 26 JULLIE

jullie 1 Kinderen! Komen    ? We gaan zwemmen in de zee.
Jullie 2 Piet en An, luister eens.     relatieproblemen interesseren me wel, maar je 
  moet ze zelf kunnen oplossen.
jullie 3 Piet en Bob, wat is     adres?

 • (1) vous (2) vos (3) votre • your
 27 HEN

hen 1 Daar zijn je vrienden. Ga je met     mee of met ons?
hen 2 Heb je goede medewerkers? - Ja, in     heb ik veel vertrouwen.
hen 3 Onze vrienden kenden de weg beter dan wij. We hebben de hele reis achter          
      gereden.

 • eux • them
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 28 HUN
hun 1 Welk cadeau ga je voor je ouders kopen? - Ik ga     een nieuwe iPad geven.
hun 2 Je ouders weten het nieuws niet van mij. Ik heb het     niet verteld.

 • leur • them
 29 MEN

Men 1 «    zegt» betekent ongeveer hetzelfde als «ze zeggen».
men 2 In China eet     met stokjes.
Men ... Men 3     zegt dat we een natte zomer krijgen. Geloof je dat? -     zegt zoveel.
Men 4     beweert dat het bedrijf financiële problemen heeft, maar daar geloof ik 
  niet veel van.

 • on • one
 30 ZICH

zich 1 Hij wast     elke dag met koud water.
zich 2 Wie wil de organisatie van het feest op     nemen?
zich 3 Zij bekeek     in de spiegel.

 • (1/3) se (2) op     nemen: prendre en charge

 • (1)     wassen: wash (2) op     nemen: take responsibility for  
  (3)     bekijken: look at oneself
 31 ELKAAR

elkaar 1 Mijn ouders zijn al dertig jaar getrouwd en ze houden nog steeds heel veel 
  van    .
elkaar 2 Thomas en Louis lijken heel erg op    , hoewel ze geen broers zijn.
elkaar 3 Ik heb drie nachten achter     niet kunnen slapen.
Elkaar 4 «   » betekent hetzelfde als «mekaar», maar is minder informeel.

 • (1/2) se (3) achter    : d’affilée, de suite, consécutives (4) se, l’un ... l’autre

 • (1/2/4) each other (3) achter    : consecutive
 32 ZELF

zelf 1 Ik heb het     gezien, met mijn eigen ogen.
zelf 2 Als je niet wil dat ik je help, moet je het maar     doen.
zelf 3 Heb je dit bootje helemaal     gemaakt? - Ja, niemand heeft me geholpen.
zelf 4 Heb je met de minister     gesproken, of alleen maar met zijn kabinetschef?

 • (moi-, toi-, lui-…) même • (1) myself (2/3) yourself (4) himself
 33 DEZE

deze 1 Ken jij     man hier? - Ja natuurlijk. Hoe gaat het met je, Piet?
Deze 2 Wat vind je van de wijn? -     is lekker, maar die van verleden week was niet 
  te drinken.
deze 3 Aan     kant van de Donau ligt Buda, aan de andere kant Pest. Vandaar de naam  
  Budapest.
Deze 4 We hebben het al tweemaal geprobeerd, zonder resultaat.     keer zal het lukken.  
  Derde keer, goede keer!

 • (1) cet (2) celui-ci (3) ce ...-ci (4)     keer: cette fois(-ci)

 • (1/3) this (2) this one (4)     keer: this time
 34 DIT

dit 1 Kent u     adres hier?
Dit 2     park hier is niet mooi, maar het park aan de andere kant van de stad 
  is echt prachtig.
dit 3 Je mag altijd zelfstandig beslissen, maar in     speciale geval had je toch mijn  
  advies kunnen vragen.
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dit 4 Wil je     pakje hier even naar de post brengen?
 • (1) cette (2/4) ce (3) ce ...-ci • this
 35 DIE

die 1 Zie je     kerel daar? Wel, dat is nu de nieuwe vriend van je zus.
die 2 Deze bloemen vind ik mooi, maar     daar zijn echt lelijk.
Die 3 Journalisten?     denken dat ze alles beter weten.

 • (1) ce (2) celles-là (3) ceux-là • (1) that (2) those (3) they
 36 DAT

dat 1 Dit boek hier heb ik met plezier gelezen, maar     andere daar vond ik 
  maar flauw.
dat 2 Het meisje daar, met haar zwarte haar,     is mijn vriendin.
dat 3 Marjan en Peter hebben een baby, heb je     gehoord?

 • (1) ce, cet(te) (2) ce (3) cela • that
 37 ZULK

zulk 1 We hadden     slecht weer dat we thuis moesten blijven.
zulke 2 Heb je ooit     tomaten gezien? Fenomenaal!
Zulke 3 Die twee kerels rijden als gekken.     mensen zijn gevaarlijk op de weg.

 • (1) si (2) comme ça (3) tel • such
 38 DEZELFDE

dezelfde 1 In al die jaren is hij niets veranderd, hij is nog steeds    .
dezelfde 2 Els en ik hebben op     school gezeten tot we twaalf jaar waren. Toen is zij naar  
  een andere school gegaan.
dezelfde 3 Ik heb hem gebeld en hij zei dat hij nog     dag zou komen.

 • (1/3) le même (2) la même • the same
 39 HETZELFDE

hetzelfde 1 We huren ieder een kamer in     huis: Karolien woont boven en ik beneden.
hetzelfde 2 Ik drink een biertje. Voor jou    ? - Nee, voor mij een cola graag.
hetzelfde 3 Wij wonen wel in     dorp, maar niet in dezelfde straat.
hetzelfde 4 Wat jij zegt is ongeveer     als wat ik zeg: onze ideeën liggen niet zo ver 
  uit elkaar.

 • (1) la même (2/4) la même chose (3) le même

 • the same
 40 WELK

Welke 1     appel wil je: de grote of de kleine?
Welk 2     mes is het scherpst?
Welke 3     voorstellen ze ook doen, ik verander toch niet van werk.

 • (1/2) quel(le) (3)     ... ook: quelque ... que

 • (1/2) which (3)     ... ook: whichever
 41 ZO

zo 1 Ze zijn     arm dat ze zelfs geen brood kunnen kopen.
 2 Ik zal je eens laten zien hoe je een fles champagne moet openmaken. Kijk, 
zo      doe je dat.
zo 3 Hij kan al goed tennissen, maar nog niet     goed als zijn zus.
zo 4 Hij is net     verstandig als jij.

 • (1) si (2)     doe je dat: c’est comme ça qu’on fait 
  (3/4)     ... als: aussi ... que 
 • (1) so (2)     doe je dat: this is the way to do it  
  (3)     ... als: as ... as (4) net     ... als: just as ... as
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 42 ZO’N
Zo’n 1     mooie tuin als die van jullie heb ik nog nooit gezien.
zo’n 2 Zie je die auto daar? Wel,     wagen heeft mijn vader ook.
zo’n 3 Heb je ooit     grote man gezien? Hij is wel twee en een halve meter lang!
zo’n 4 Dat boek kost     twintig euro, heel precies weet ik het niet meer.

 • (1)     mooie collectie: une si jolie collection (2) un(e) tel(le) 
  (3)     grote man: un homme si grand (4) environ

 • (1)     mooie collectie: such a beautiful collection (2) such a 
  (3)     grote man: such a tall man (4) about
 43 IEMAND

iemand 1 Is daar    ? Ik dacht dat ik een deur hoorde opengaan.
iemand 2 Hij is een belangrijk     in de politieke wereld.
iemand 3 Ik heb     ontmoet die jou goed kent. - Wie dan wel?

 • (1/3) quelqu’un • (1) anyone, someone 
  (2) personnalité  (2) person (3) someone
 44 NIEMAND

niemand 1 Er is     thuis bij de buren. Ze zijn op reis.
niemand 2 Vandaag komt er hopelijk eens    , want ik moet hard doorwerken.

 • personne • nobody
 45 IETS

iets 1 Wil je     eten? - Nee, dank je. Ik heb helemaal geen honger.
iets 2 Weet jij     leuks voor de vakantie? - Nee, ik heb nog geen plannen.
Iets 3 «   » is het tegenovergestelde van «niets».

 • quelque chose • something
 46 IEDEREEN

Iedereen 1 «   » is het tegenovergestelde van «niemand».
iedereen 2 Niet dringen, alstublieft. Er is genoeg plaats voor    .
Iedereen 3     was er: geen van zijn vrienden ontbrak op zijn feest.

 • tout le monde • everybody
 47 NIETS

niets 1 Ik heb de hele week     anders gedaan dan gewerkt. Nu wil ik eindelijk eens 
  wat tv kijken.
niets 2 Het was zo donker dat we     konden zien.
niets 3 Hij doet nooit iets voor    . Hij wil voor alles betaald worden.

 • rien • nothing
 48 NIKS

niks 1 In de spreektaal zeggen we «   » in plaats van «niets».
niks 2 «Doet het pijn,» vroeg de tandarts. - «Nee,» zei de patiënt, «ik voel    .»
niks 3 Heb je al een antwoord gekregen op je brief? Nee, ik heb nog     ontvangen.

 • rien • nothing
 49 GEEN

geen 1 Ik kijk niet vaak tv, ik heb zelfs     televisietoestel.
geen 2 Vegetariërs eten     vlees.
geen 3 Dat gebouw is     museum, maar een kerk.

 • ne ... pas (de) • (1/2) no (3) not a
 50 AL

alle(n)
al 1 Hij heeft     zijn geld verloren, nu heeft hij niets meer.
alle 2 Ik kan u     informatie geven die u nodig hebt.
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alle 3 De kinderen hebben     drie zwart haar.
Allen 4     waren tegen het voorstel, ook de burgemeester. Iedereen heeft dus tegen het voorstel  
  gestemd.

 • (1) tout(e) (2) toutes (3/4) tous (les) 

 • (1/2/3) all (4) everyone

 51 ALLES
alles 1 Ofwel neem je     ofwel niets, maar de helft, dat gaat niet.
alles 2 Ik kan u     vertellen wat u wilt weten.
alles 3 Die winkel verkoopt van    : boeken, stoelen, schoenen, radio’s ...
alles 4  Wat heb je de voorbije dagen gedaan? - O, van    : gewandeld, gezwommen, een 

boek gelezen....
 • (1/2) tout (3/4) van    : toutes sortes de choses

 • (1/2) everything (3/4) van    : all kinds of things

 52 ALLEMAAL
allemaal 1 Heb je die boeken     gelezen? - Ja, behalve één.
allemaal 2 Ze zijn     gekomen, niemand is thuisgebleven.
allemaal 3 Jantje was de kleinste van    , maar zeker niet de domste.

 • tous, toutes • all

 53 IEDER
Ieder 1 «   » betekent hetzelfde als «elk».
ieder 2 De leerlingen moesten     om de beurt antwoorden.
ieder 3 In     geval bel ik je nog en dan kan ik ook het precieze uur van aankomst 
  meedelen.
ieder 4 De lucht is zwart: het kan     ogenblik beginnen te regenen.
iedere 5 Het gaat niet     dag even lekker. Dat kan ook niet.

 • (1) chacun(e), chaque (2)     om de beurt: chacun à son tour 
  (3) in     geval: en tout cas (4/5) chaque

 • (1) each, every(body), any (2)     om de beurt: each in his turn 
  (3) in     geval: in any case (4) any (5) every

 54 ELK
Elk 1 «   » betekent hetzelfde als «ieder».
elk 2 Het gebouw telt vijftien appartementen,     met een garage.
elk 3 Hoe laat het precies is weet ik niet, maar het is in     geval al over vijven.
elk 4 Blijf zitten, de film kan     ogenblik beginnen.
elke 5 We luisteren     middag om één uur naar het nieuws op de radio.

 • (1) chaque, chacun(e), tout (2) chacun (3) in     geval: en tout cas  
  (4) tout, tous, toute(s) (5) chaque

 • (1/2/5) every (3) in     geval: in any case (4) any
 55 ENIG

enig 1 Pieter is     kind, hij heeft broers noch zussen.
enige 2 Je zult veel moeten rusten. Dat is het     middel om weer beter te worden.
enig 3 Kom je ook naar het feest? Wat    !
enige 4 Is er nog     hoop dat hij weer gezond zal worden?

 • (1) unique (2) seul (3) formidable (4) quelque

 • (1/2) only (3) wonderful (4) any
 56 ER

Er 1     is vandaag een ongeluk gebeurd in onze straat.
er 2 Ken je Amsterdam goed? - Natuurlijk, ik heb     vijf jaar gewoond en gewerkt.
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er 3 Mijn broer heeft al een auto, ik heb      nog geen.
 • (1)      is...,     zijn...: il y a (2) y (3) en

 • (1/2) there (3) of them
 57 TE

te 1 Toen ze mij zag, begon ze     lachen.
te 2 Wat een prachtig weer! Zouden we niet     voet gaan?
te 3 We reizen om     leren, niet alleen voor het plezier.

 • (1/2) à (3) om     + infinitief: pour + infinitif

 • (1) to (2) on (3) om     + infinitief: (in order) to + infinitive
 58 ZIJN

was, geweest
zijn ... is ... is 1 Waar     de kinderen?  – Piet     op school, Jan     thuis.
is … geweest 2 Annemie     ziek     , maar nu is ze weer beter.
waren 3 Toen mijn vader stierf,      wij op reis.

 • être • be
 59 LATEN

liet, gelaten
laat 1 Zal ik het raam dichtdoen? - Nee, ik heb liever dat je het open    .
gelaten 2 Kinderen worden niet graag alleen    .
gelaten 3 Het was mooi weer vanmorgen. Ik heb de auto dus maar thuis    .
laten 4 ‘s Middags voelde ze zich nog steeds ziek. Ze heeft toen de dokter maar 
       komen.
laat 5 Als we in het hotel aankomen,     ik wel iets van me horen.
laat 6 Of ze nu gelukkig is of niet, dat     hem volledig koud.
laten 7 Het is mij een eer u te     weten dat u geslaagd bent voor het examen.

 • (1/2/3/6) laisser (4)     komen: faire venir (5) ik     iets van me horen: 
  donner des nouvelles (7) faire

 • (1/2/3/6) leave (4)     komen: call (5) ik     iets van me horen: 
  I’ll be in touch (7) let
 60 KUNNEN

kon, gekund
kan 1 Ik     morgen niet komen. Ik ben ziek.
kon 2 Ik heb zo hard gelopen als ik    , maar toch heb ik de trein gemist.
kan 3 Hana     al goed lezen, maar met schrijven heeft ze nog problemen.

 • (1/2) pouvoir (3) savoir • can
 61 HEBBEN

had, gehad
hebben 1 De heer en mevrouw Jansens     twee auto’s.
heeft 2 Ze     elke dag van negen tot zes dienst in de bibliotheek, behalve in het 
  weekend.
heb 3 Ik     het de laatste tijd nogal druk vanwege mijn nieuwe baan.
heeft 4 Die man     het altijd over sport; ‘t is het enige waar hij over kan praten.

 • (1) avoir (2) dienst    : être de service (3) het druk    : être très occupé 
  (4) het over iets    : parler

 • (1) have (2) dienst    : be on duty (3) het druk    : be very busy 
  (4) het over iets    : talk about something
 62 ZULLEN

zou
zult/zal 1 Je     morgen met de fiets moeten gaan, want ik heb dan de auto nodig.
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zal 2 Men zegt dat het morgen     regenen.
zou 3 Als ik meer tijd had,     ik af en toe een boek lezen.

 • futur et conditionnel du verbe principal

 • (1/2) will (3) would
 63 DOEN

deed, gedaan
doe 1 Wat     je vanavond? - Ik weet het nog niet, een beetje tv kijken misschien.
deed 2 Vroeger     hij veel aan sport, maar nu zit hij elke avond voor de tv.
doen 3 Ik heb een glas gebroken, maar ik kon er echt niets aan    .
doen 4 Ik zal mijn uiterste best     om vrijdag het werk af te hebben.

 • (1/2/4) faire (3) ik kon er niets aan    : ce n’était pas ma faute

 • (1/4) do (2) go in for (3) ik kon er niets aan    : I couldn’t help it
 64 WORDEN

werd, geworden
word 1 Ik     nog gek van dat lawaai.
worden ... word 2 Wat wil jij later    , Jantje? - Ik     arts zonder grenzen, opa!
geworden 3 Ja, jullie Arno is ook groot     sedert ik hem voor het laatst gezien heb.
worden 4 Ze konden het maar niet eens     over de te nemen route.
word 5 Ik     er echt moe van als ik vier uur na elkaar aan mijn computer zit.
word 6 Je moet veel groenten en fruit eten. Anders     je ziek.

 • (1/2/5/6) devenir (3) groot    : grandir (4) het eens    : se mettre d’accord

 • (1/5/6) get (2) become (3) grow (4) het eens    : come to an agreement
 65 WILLEN

wilde, gewild
wil 1 Moeder zei: «Ik     niet dat je altijd chips eet zonder het te vragen.»
wil 2 Ze     haar computer verkopen voor een zacht prijsje. Ben je niet geïnteresseerd?
wil 3 Hij     niets vertellen over zijn nieuwe baan. Ik weet niet waarom.
wil 4 Onze kat     niets van ons hondje weten.
wil 5 Waarom     hij niet blijven slapen? - Ik denk dat hij liever in zijn eigen bed slaapt.

 • (1/2/3/5) vouloir (4) niets     weten: ne pas s’entendre

 • (1/2/3/5) want  (4) niets     weten: want to have nothing to do
 66 MOGEN

mocht, gemogen
mogen 1 Op school     we niet roken.
mag 2 Pa,     ik vanavond gaan dansen? - Ja, maar je moet vóór twaalf uur thuis zijn.
Mag 3     de hond mee op reis? - Nee, dat wil ik niet.

 • pouvoir • can, may
 67 DURVEN

durfde, gedurfd
durft 1 Na het ongeval     hij niet meer met de auto te rijden. Hij is te bang.
durft 2 Dirk     niet te zwemmen, hij is bang voor water.
durfde 3 Hij is tot boven op de paal geklommen, maar toen     hij niet meer naar beneden 
  te komen. Ze hebben hem eraf moeten halen.
durft 4 Zeg dat nog eens, als je    !

 • oser • dare
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 68 HOEVEN
hoefde, gehoefd
hoeft 1 Je     geen moeite te doen. Ik vind wel een oplossing.
hoef 2 Ik     slechts naar hem te kijken en ik weet wat hij denkt.
hoeven 3 We     nog maar twee examens te doen en dan hebben we vakantie.
hoeft 4 Als je zoveel bezwaren hebt,     het voor mij al niet meer.

 • (1/3) devoir (2) ik     slechts te...: il me suffit de... (4) het     niet meer 
  voor mij: laissons tomber

 • (1/2) need (3) have to (4) het     niet meer voor mij: leave it
 69 MOETEN

moest, gemoeten
moet 1 Ik heb geen tijd. Ik      nog boodschappen doen.
moeten 2 Het is tijd. We     nu vertrekken of anders komen we te laat.
moet 3 Hoe oud is hij? - Hij     nu ongeveer veertig zijn.

 • devoir • (1/2) have to (3) must
 70 BEPAALD

bepaalde 1 Een     persoon - ik zal zijn naam zeker niet noemen -  heeft mij geld aangeboden 
  om de zaak in orde te brengen.
bepaalde 2 Met     mensen ga ik liever niet om.

 • certain • certain
 71 DAT

dat 1 Het boek     je mij gegeven hebt was heel interessant. Nogmaals bedankt.
dat 2 Van wie is het glas     leeg is?

 • (1) que (2) qui • that
 72 DAT

dat 1 Hij zegt     hij de slimste van de klas is.
dat 2 Ik geloof niet     ze nog komen.

 • que • that
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 73 WAAR
 • où,     ... vandaan: d’où • where,     ... vandaan: where... from
 74 HIER
 • ici • here
 75 DAAR
 • là, hier en    : par-ci par-là • there, hier en    : here and there
 76 IN
 • dans,     het begin: au début
 • in,     het begin: at the start
 77 OP
 • sur,     zaterdag: le samedi,     vakantie: en vacances
 • on,     zaterdag: on Saturdays,     vakantie: on holiday
 78 ONDER
 • sous, parmi • under, below, among
 79 OVER
 • au-dessus de, kwart     zes: six heures un quart, spreken    : parler de

 • over, kwart     zes: quarter past six, spreken    : speak about
 80 NAAR
 • à, alles gaat     wens: tout se passe bien
 • to, alles gaat     wens: it’s going as planned
 81 METER

de -; meters
 • mètre • metre
 82 CENTIMETER

de -; centimeters
 • centimètre • centimetre
 83 KILOMETER

de -; kilometers
 • kilomètre • kilometre
 84 LITER

de -; liters
 • litre • litre
 85 GRAM

het -; grammen
 • gramme • gram
 86 KILO

de/het -; kilo’s
 • kilo • kilo
 87 OVERAL

overal 1 Ik ben mijn hoed kwijt. Ik heb     gezocht, maar ik heb hem nergens 
  gevonden.
overal 2 Als de kinderen thuis zijn, moet moeder     tegelijk zijn.
overal 3 Het tegenovergestelde van «   » is «nergens».

 • partout • everywhere

2 RUIMTE
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 88 ERGENS
ergens 1 Hij woont hier     in de buurt, maar ik weet niet precies waar.
ergens 2 Ga je vanavond     naartoe? - Nee, ik blijf thuis tv kijken.
ergens 3 Hij is geboren in Brugge, maar nu woont hij     anders.

 • quelque part • somewhere
 89 NERGENS

Nergens 1 «   » betekent «op geen enkele plaats».
nergens 2 Ik heb mijn sleutels overal gezocht, maar ik kan ze     vinden.

 • nulle part • nowhere
 90 LINKS

links 1 In Engeland en Ierland rijdt men    , in de rest van Europa rechts.
links 2 Zij is van nature    handig, maar men heeft haar met de rechterhand leren 
  schrijven.
linkse 3 De     partijen hadden hevige kritiek op de rechtse.

 • (1) à gauche (2)    handig: gaucher (3) de gauche

 • (1) on the left (2)    handig: left-handed (3) left-wing
 91 RECHTS

rechts 1 In Groot-Brittannië rijdt men links, op het continent    .
 2 Links van de president zat de eerste minister. De minister van Economische 
rechts  Zaken zat     van hem.
rechtse 3 Is hij socialist? O nee, hij is lid van een     partij met een fascistisch 
  programma. Je kunt dus helemaal niet zeggen dat hij links is.

 • (1/2) à droite (3) de droite • (1) on the right (2) to the right 
    (3) right-wing
 92 UIT (prep.)

uit 1 Die man komt     Brugge. Dat hoor je aan zijn accent!
uit 2 Toen het pas getrouwde paar     de kerk kwam, werd er met rijst gegooid.
uit 3 Dit is een schilderij     de achttiende eeuw.

 • de • (1/3) from (2) out of
 93 ACHTER (prep.)

Achter 1     het huis ligt een grote tuin. Er is ook een kleine voortuin.
achter 2 Het mes is     de kast gevallen, ik kan er niet meer bij.
achter 3 Het was druk; de auto’s reden traag     elkaar.

 • (1/2) derrière (3)     elkaar: de suite

 • (1/2) behind (3)     elkaar: in a row
 94 VOOR (prep./adv.)

voor 1 Deze bloemen zijn     jou.
Voor 2 Waar staat de auto geparkeerd? -     het huis van de buren.
voor 3 Die rekening moet zeker     het einde van de maand betaald zijn.
voor 4 Wie is     en wie is tegen?

 • (1/4) pour (2) devant (3) avant

 • (1) for (2) in front of (3) before (4) in favour
 95 BENEDEN (adv.)

 1 Het huis heeft twee etages. Boven woont de familie Vandecasteele en 
beneden      een oude dame met vier katten.
beneden 2 Ze liep langs de trap naar    . Maar ze had haar sleutel vergeten. Dus 
  moest ze weer naar boven.

 • en bas • (1) downstairs (2) naar    : down
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 96 BOVEN (prep.)
boven … boven 1 In het appartement     ons woont een gezin met vier kinderen. We horen 
  hun lawaai voortdurend      onze hoofden.
boven 2 Kinderen     de zes jaar moeten naar school.

 • au-dessus • (1) upstairs (2) over
 97 BINNEN (adv.)

binnen 1 Buiten zijn er nog plaatsen, maar     is alles vol.
binnen 2 Van buiten zag de appel er lekker uit, maar van     was hij rot.
Binnen 3 Op de deur van de dokter zag ik een bordje met de woorden «    zonder 
  kloppen».

 • (1/2) à l’intérieur (3)     zonder kloppen: entrez sans frapper

 • (1/2) inside (3)     zonder kloppen: enter without knocking
 98 BUITEN (prep.)

buiten 1 Je kunt je wagen beter     het centrum parkeren, want in de stad zelf vind je 
  geen plaats.
Buiten 2     het toeristische seizoen is het rustig aan zee.
buiten 3 De machine is     dienst, we moeten alles met de hand doen.

 • (1) hors de (2) en dehors de (3)     dienst: hors service

 • (1) outside (2)      het seizoen: in the off-season (3)     dienst: out of order
 99 HEEN

heen 1 Wil je vanavond ergens    ? - Nee, ik wil nergens naartoe.
heen 2 Waar ga je    ? - Ik ga naar huis.
heen 3 Hij liep een beetje nerveus     en weer voor de deur van de ziekenkamer.
heen 4 Een retour is een treinkaartje waarmee je     en terug kan reizen.

 • (1) ergens    gaan: aller quelque part (2) waar    : où (3)     en weer  
  lopen: faire les cent pas (4)     en terug: aller et retour

 • (1) ergens     gaan: go somewhere (2) waar   : where to (3)     en weer 
  lopen: walk up and down (4)     en terug: return
 100 TERUG

terug 1 Hij is ‘s middags vertrokken en om vier uur was hij al    . Hij is dus niet lang 
  weg geweest.
terug 2 Een retour is een treinkaartje waarmee je heen en     kan reizen.
terug 3 Mag ik die dvd houden? - O nee, ik wil hem     hebben.

 • (1) de retour (2) heen en    : retour (3) récupérer

 • (1/3) back (2) heen en    : round trip
 101 AF (prep.)

af 1 U gaat de trap    ; beneden vindt u de uitgang.
af 2 Van nu      aan werk ik tien uur per dag, tot het einde van de examens.
af 3 De winkel is open van tien uur     .

 • (1) de trap    gaan: descendre (2) van nu     aan: à partir de maintenant 
  (3) van…    : depuis

 •  (1) de trap    gaan: go downstairs (2) van nu     aan: from now on 
(3) van…    : from … onwards

 102 LANGS
langs 1 Wij hebben een tijdje     de rivier gewandeld.
langs 2 Er staan bomen     de weg. Die geven veel schaduw.

 • le long de • along
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 103 DOOR
door 1 De vergadering werd geleid     de voorzitter.
door 2 Hij keek vanuit zijn kamer     het raam naar de vogels in de tuin.
door 3 Het heeft de hele dag     geregend. Ik hoop dat we morgen beter weer krijgen.

 • (1) par (2) à travers (3) de hele dag    : toute la journée

 • (1) by (2) out of (3) de hele dag    : all day long
 104 NAAST

naast 1 Kom     me zitten, er is nog een plaats vrij.
naast 2 Woont Jan Van Dam     je of tegenover je?
Naast 3     economie studeert hij ook talen.

 • (1/2) à côté de (3) en plus de • (1/2) next to (3) apart from
 105 BIJ

bij 1 Ik kan niet betalen, want ik heb geen geld     me.
bij 2 Wat drink je     het eten?
bij 3 Zij stonden te wachten     de uitgang van het station.

 • (1) sur (2) avec (3) près de • (1) on (2) with (3) at
 106 VOORBIJ

voorbij 1 Nu is alles    . Die mooie tijd komt niet meer terug.
voorbije 2 De     zomer was slecht. En die daarvoor ook.
voorbij 3 Hij heeft die kans op promotie     laten gaan. Dat was dom!
voorbij 4 Als je wat ouder wordt, gaan de jaren snel    .

 • (1/2) passé (3)     laten gaan: laisser passer (4)    gaan: passer

 • (1) over (2) last (3)     laten gaan: miss the opportunity (4)    gaan: pass
 107 TOT (prep.)

Tot 1 We moeten hier afscheid nemen.     ziens!
tot 2 Het congres vindt plaats in Antwerpen, van 29 mei     3 juni.
tot 3 Zij liep een eindje met me mee,     bij het station.

 • (1)     ziens: au revoir (2) jusqu’au (3) jusqu’à

 • (1)     ziens: goodbye (2) until (3) up to
 108 TEGEN

tegen 1 Er waren vijf stemmen voor, slechts twee    . Het voorstel is dus aanvaard.
tegen 2 Loop niet     de deur aan, hij is pas geschilderd!
tegen 3 De kast staat     de muur.

 • contre • against
 109 TEGENOVER

tegenover 1 Recht     mij woont een bakker. Als ik brood nodig heb, hoef ik de straat maar 
  over te steken.
tegenover 2 Ze staat nogal kritisch     de centrumrechtse regering.
tegenover 3 Ik verdien niet veel. Maar daar staat     dat ik veel vrijheid heb op mijn werk.

 • (1) en face de (2) à l’égard de (3) daar   : par contre

 • (1) opposite (2) towards (3) daar   : on the other hand
 110 TUSSEN

tussen 1 België ligt     Nederland en Frankrijk.
tussen 2 De trein komt aan     elf uur en half twaalf; de precieze tijd ken ik niet.
tussen 3 Dank zij het akkoord is de relatie     de twee landen veel beter geworden.

 • entre • between
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 111 ROND (prep).
rond 1 Zij komt elke dag thuis     zeven uur, soms wat vroeger, soms wat later.
rond 2 Wanneer we kaartspelen, zitten we     de tafel.

 • (1) aux environs (2) autour de • around
 112 OMHOOG

omhoog 1 Toen ik riep: kijk, een Zeppelin, keek iedereen    .
omhoog 2 De weg gaat hier sterk    . Dat wordt zwaar klimmen.

 • (1) en l’air (2)    gaan: monter

 • (1) up (2)    gaan: go up
 113 MEE

mee 1 Ik ga naar de film. Kom je met me    ?
mee 2 Als ze op reis gaat, brengt ze altijd cadeautjes     voor ons.
mee 3 Die oude stoelen moet je niet weggooien, die kunnen nog jaren    .
 4 Onze ploeg speelde eerst met de wind tegen. Maar toen we met de wind 
mee      speelden, ging het beter.

 • (1)    komen: venir avec (2)    brengen: apporter (3)    kunnen: servir 
  (4) met de wind    : avec le vent en poupe

 • (1)    komen: come (2)    brengen: bring (3)    kunnen: last 
  (4) met de wind    : with the wind
 114 PER

per 1 Eén keer     jaar, op nieuwjaarsdag, komen we met de hele familie samen.
per 2 We hebben drie keer     jaar examen: in januari, in juni en in september.
per 3 Hij heeft mijn brief     kerende post beantwoord.
per 4 Dit land heeft 320 inwoners     vierkante kilometer.

 • par • (1/2/4) per (3) by (return mail)
 115 VER

verder, verst
ver 1 Is het nog     naar het station? - Nee, nog maar een paar honderd meter.
ver 2 Hij woont     van zijn werk. Hij moet ’s morgens vroeg vertrekken.

 • loin • far 
 116 VERDER

verder 1 New York is     van Brussel dan Londen.
Verder 2     weet ik ook niets. Je zult meer uitleg moeten vragen als Jan terugkomt.
verder 3 Wenst u     nog iets, mevrouw? - Nee, dat is alles.

 • (1) plus loin (2) pour le reste (3)     nog iets: autre chose

 • (1) further (2) for the rest (3)     nog iets: anything else
 117 WEG

weg 1 Waar is Jan? - Hij is    , maar ik weet niet waarnaartoe.
weg 2 Je kan hier niet langer blijven. Je moet    .
weg 3 Toen we in Oostende aankwamen, was de trein naar Brussel al    . We hebben 
  dan maar op de volgende gewacht.
Weg 4 Op de verkiezingsaffiche stond te lezen: «    met de dictatuur! Wij willen 
  democratie.»

 • (1/3) parti (2) je moet    : tu dois partir (4)     met: à bas

 • (1/3) gone (2) je moet    : you have to go (4)     met: down with
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 118 NOORDEN
het -
noorden 1 Scandinavië ligt in het     van Europa.
noorden 2 Antwerpen ligt ten     van Brussel.
noorden 3 De wind komt uit het     vandaag. Daarom is het zo koud.

 • nord • north
 119 ZUIDEN

het -
zuiden 1 Om 12 uur ‘s middags staat de zon in het    .
zuiden 2 Nice ligt in het     van Frankrijk, aan de Côte d’Azur.

 • sud • south
 120 OOSTEN

het -
oosten 1 De zon komt op in het    .
oosten 2 Duitsland ligt ten     van België.
Oosten 3 China ligt in het Verre    .

 • (1/2) est (3) Orient • east
 121 WESTEN

het -
westen 1 De zon gaat onder in het    .
westen 2 België ligt ten     van Duitsland.
Westen 3 Het rijke en ontwikkelde     moet zijn steun geven aan landen uit de derde wereld.

 • (1/2) ouest (3) Occident • west
 122 PLAATS

de -; plaatsen
plaats 1 Hebben jullie een vaste     aan tafel of mag ik gaan zitten waar ik wil?
plaats 2 Dames en heren, komt u binnen en neemt u     waar u wilt.
plaats 3 In     van chocolade kun je beter een appel eten: dat is gezonder.

 • (1) place (2)     nemen: prendre place (3) in     van: au lieu de

 • (1) place (2)     nemen: take a seat (3) in     van: instead of
 123 CENTRUM

het -; centra/centrums
centrum 1 Ze wonen in het     van de stad, vlak bij de markt.
centrum 2 Zij wil altijd in het     van de belangstelling staan.
centrum 3 De christendemocraten bevinden zich in het politieke    .

 • centre • centre
 124 MIDDEN

het -
midden 1 Links op de foto staat mevrouw Van Dam, in het     haar kinderen en rechts haar
  man.
midden 2 De kerk staat in het     van de stad, bij het marktplein.
Midden 3     in de nacht werd ik plotseling wakker.

 • (1/2) milieu (3)     in de nacht: au milieu de la nuit

 • (1/2) middle (3)     in de nacht: in the middle of the night
 125 KANT

de -; kanten
kant 1 Hij woont niet aan deze maar aan de andere     van de stad.
kant 2 Aan welke     staat u nu eigenlijk, aan de mijne of aan die van mijn tegen- 
  stander?
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kanten ... kant 3 Een kast heeft zes    : een voor- en achter   , een boven- en  
kant ... kanten  onder    en twee zij   .
kant ... kant 4 Aan de ene     vind ik het schilderij wel mooi, maar aan de andere     vind 
  ik het wat conventioneel.

 •  (1/2) côté (3) face (4) aan de ene    ... aan de andere    : d’une part...  
  d’autre part
 • (1/2/3) side (4) aan de ene    ... aan de andere    : on the one hand... 
  on the other hand
 126 BUURT

de -; buurten
buurt 1 De straten en huizen dicht bij je eigen huis noemen we je    .
buurt 2 Ze wonen in een rustige     met nette mensen.
buurt 3 Er wonen veel jonge gezinnen met kleine kinderen in onze    .
buurt 4 Ze wonen in de     van het station.

 • (1/2/3) quartier (4) proximité • neighbourhood
 127 RICHTING

de -; richtingen
richting 1 «Nee mijnheer, u bent niet op weg naar Parijs. U rijdt in de verkeerde    .»
richting 2 Je rijdt drie kilometer in de     van Luik en dan sla je linksaf.
richting 3 Evolueert het werk van die auteur in de     van het postmodernisme?
richting 4 Behoor je tot een bepaalde politieke    ? - Ja, maar niet tot een partij.

 • (1/2/3) direction (4) tendance • (1/2/3) direction (4) tendency
 128 LIGGEN

lag, gelegen
ligt 1 Ik heb Walter nog niet gezien. - Hij     nog in bed, denk ik.
ligt 2 Waar heb ik de krant nu weer gelegd? - Hij     op de tafel.
ligt 3 Als men de lonen verhoogt, zullen de prijzen stijgen, dat     voor de hand.

 • (1) être au lit (2) se trouver (3) voor de hand    : être évident
 • (1/2) be (3) voor de hand    : be obvious
 129 LEGGEN

legde, gelegd
gelegd 1 Waar ligt mijn geschiedenisboek? - Ik heb het daar op de tafel    .
leggen 2 In de lente     de vogels hun eieren.
leggen 3 Ik wil nogmaals de nadruk     op het belang van gezond eten.

 • (1) mettre (2) pondre (3) de nadruk     op: souligner
 • (1) put (2) lay (3) de nadruk     op: stress
 130 ZITTEN

zat, gezeten
zat ... zitten 1 Ik     het eerst op deze stoel en nu wil zij hier    .
zaten 2 Wij     nog wat gezellig aan tafel te praten, toen plotseling het licht uitging.
zitten 3 Blijf maar rustig    . Ik doe de deur wel open.
zitten 4 In welke klas     jullie nu op school?

 • (1/2/3) être assis (4) être • (1/2/3) sit (4) be
 131 ZETTEN

zette, gezet
zette 1 Hij     zijn fiets tegen de muur en belde aan de deur.
Zet 2     de televisie even wat zachter.
gezet 3 Waar heb je de fles melk    ? - In de kelder, dacht ik.

 • (1/3) mettre (2) zachter    : baisser le son
 • (1/3) put (2) zachter    : turn down
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 132 HANGEN
hing, gehangen
hangen 1 In het museum van Petersburg     veel schilderijen van de oude Vlaamse en 
  Hollandse meesters.
hangt 2 Aan de muur van de klas     een grote foto van de koning.
hangen 3 De jassen     in de kast.

 • (1/2) être accroché (3) pendre • hang
 133 STAAN

stond, gestaan
stond 1 Er was weinig plaats in de slaapkamer. Het bed     in een hoek.
staan 2 Er waren geen zitplaatsen meer in de trein, zodat we moesten    .
gestaan 3 Is er een moord gebeurd? - Wist je dat dan niet? Het heeft in de krant    .

 • (1/3) se trouver (2) rester debout

 • (1/3) be (2) stand
 134 BLIJVEN

bleef, gebleven
blijf 1 Kom je met ons mee? - Nee, ik heb geen zin, ik     liever thuis.
blijven 2 Er waren geen zitplaatsen meer, dus moesten we     staan.
Blijf 3     maar zitten, ik ga wel even kijken wie gebeld heeft.
gebleven 4 Hij is zijn hele leven lang trouw     aan zijn principes.

 • rester • (1) stay (2/3/4) remain
 135 VERTREKKEN

vertrok, vertrokken
vertrekken 1 We gaan morgen op reis. We     om 6 uur.
vertrokken 2 Hij is net na de oorlog naar Brazilië    .
vertrekt 3 De trein naar Amsterdam     om 10 uur en komt aan om 11.30 uur.

 • partir • leave
 136 AANKOMEN

kwam aan, aangekomen
aankomt 1 Als de trein    , stappen de reizigers in of uit.
komt ... aan 2 Attentie! De trein naar Brussel         op spoor elf.
aankomen 3 Ik heb het ongeval zien    , maar ik kon niets doen.
komt ... aan 4 Het     er alleen op     hard te werken. Succes verzekerd.

 • (1/2/3) arriver (4) het     erop    : il s’agit de
 • (1/2) arrive (3) come (4) het     erop    : be a matter of
 137 GAAN

ging, gegaan
ga 1 Ik ben moe, ik denk dat ik naar bed     .
Ga ... ga 2     je met de auto of met de fiets? - Nee, ik     te voet.
gaat 3 Kijk eens naar die grijze hemel, het     straks regenen.
gaat 4 Waarover     dat boek? - Over de Tweede Wereldoorlog.

 • (1/2/3) aller (4)     over: parler de
 • (1/2/3) go (4)     over: be about
 138 WEGGAAN

ging weg, weggegaan
Ga ... weg 1     maar    ! Ik wil je niet meer zien!
ga ... weg 2 Ik ga naar het buitenland. - Voor hoelang     je    ? - Ik weet het nog niet.
weggegaan 3 Iedereen is    . Ik ben helemaal alleen.

 • (1) s’en aller (2/3) partir • (1/2) go away (3) leave
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 139 UITGAAN
ging uit, uitgegaan
Ga ... uit 1     je morgen mee    ? We gaan naar een festival in Antwerpen. Of blijf je liever thuis?
gaat ... uit 2 Van wie     dat initiatief    ? Van jou of van hem?
uitgegaan 3 De kaars is door de wind    .

 • (1) sortir (2) émaner (3) s’éteindre

 • (1/3) go out (2) stem from, originate with
 140 STOPPEN

stopte, gestopt
stoppen 1 Voor het rode licht moet je    . Als het groen is, mag je doorrijden.
stopte 2 De bus     en de reizigers stapten in.
gestopt 3 Sedert ik met roken ben    , voel ik me veel beter.

 • arrêter • stop
 141 STAPPEN

stapte, gestapt
stappen 1 Zie dat kleine meisje eens flink     met grote passen.
stapte 2 Hij     in de auto en vertrok.
stappen 3 Mijn band was kapot. Dus moest ik wel van mijn fiets     en te voet verder gaan.

 • (1) marcher (2) monter (3) descendre

 • (1) walk, march (2) get into (3) get off
 142 WANDELEN

wandelde, gewandeld
wandelen 1 Ga je mee     in het bos?
wandel 2 Ik     graag langs het strand.
wandel 3 Fietsen of joggen doe ik niet, maar ik     elke dag een half uurtje voor ik ga slapen.

 • se promener • walk
 143 LOPEN

liep, gelopen
gelopen 1 Bolt heeft de honderd meter in minder dan tien seconden    .
Loop 2     vlug naar het station. De trein vertrekt over tien minuten.
loop 3 Als je niet te dicht bij het vuur komt,     je echt geen gevaar.
liep 4 Zo’n slechte organisatie heb ik nog nooit meegemaakt. De hele zaak     al na 
  een half uur uit de hand.
gelopen 5 In Amsterdam ben ik nog een oude vriend tegen het lijf    .

 • (1/2/3) courir (4) uit de hand    : dégénérer (5) iemand tegen het lijf    : 
  tomber sur quelqu’un

 • (1/2/3) run (4) uit de hand    : get out of hand (5) iemand tegen het lijf    : 
  run into someone
 144 KOMEN

kwam, gekomen
komen 1 Vanavond kan ik wat vroeger naar huis    . Zullen we dan gaan wandelen?
komt 2 Wanneer     de dokter?
kom 3 Mama,     je me halen na school?
komt 4 Hoe     het dat je vandaag alweer te laat thuisgekomen bent?
gekomen 5 De regering is gisteren tot het besluit     dat ze de belastingen gaat verhogen.
kwamen 6 Toen er bij ons brand was,     de buren ons heel snel te hulp.

 • (1/2/3/5/6) venir (4) Hoe     het dat ...?: Comment ça se fait-il que ...?

 • (1/2/3/5/6) come (4) Hoe     het dat ...?: How come that?
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 145 DRAAIEN
draaide, gedraaid
draait 1 De aarde     om de zon.
draait 2 De weg     voorbij de kerk naar links.
Draai 3     je stoel een beetje, dan kun je de tv beter zien.

 • (1/2/3) tourner  • (1) revolve (2/3) turn 

 146 DRAGEN
droeg, gedragen
dragen 1 Dat pak weegt wel twintig kilo. Alleen kan ik het niet    .
draagt 2 Zij     nooit een rok of een jurk. Ze heeft liever een lange broek aan.
dragen 3 Hij moet een bril     om tv te kijken en auto te rijden.

 • porter • (1) carry (2/3) wear

 147 BRENGEN
bracht, gebracht
brengt 1 ‘s Zondags     hij me het ontbijt op bed. Wat een lieve man!
breng 2 Ik     vandaag de kinderen wel naar school.
gebracht 3 Ik heb haar een bezoek     in het ziekenhuis.
brengen 4 Als ik meer nieuws heb, zal ik je onmiddellijk op de hoogte    .
brengen 5 Kun je deze zaak zo vlug mogelijk in orde    ?

 • (1) apporter (2) conduire (3) een bezoek    : rendre visite 
  (4) op de hoogte    : mettre au courant (5) in orde    : arranger

 • (1) bring (2) take (3) een bezoek    : pay a visit 
  (4) op de hoogte    : inform (5) in orde    : take care of

 148 HALEN
haalde, gehaald
haalde 1 Hij     een pakje uit zijn zak en nam er een sigaret uit.
halen 2 Wil je dat boek uit mijn bibliotheek gaan    ?
halen 3 Ga vlug een dokter    . Er is een ongeluk gebeurd en er zijn slachtoffers.

 • (1) prendre (2/3) aller chercher 
 • (1) take (2/3) fetch

 149 SPRINGEN
sprong, gesprongen
sprong 1 Toen hij het goede nieuws hoorde,     hij een meter in de lucht.
gesprongen 2 Bij de brand zijn veel mensen uit het raam naar beneden    .
springt 3 Je mag geen heet water in het glas gieten. Dan     het glas.

 • sauter

 • (1/2) jump (3) shatter

 150 VALLEN
viel, gevallen
gevallen 1 Hij is verleden week van de trap     en heeft daarbij een been gebroken.
valt 2 Eén mei     dit jaar op een dinsdag.
viel 3 Hij was zo moe dat hij onmiddellijk in slaap    .

 • tomber • fall
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 151 BEWEGEN
bewoog, bewogen
bewegen 1 Niet    , ik wil een foto nemen.
 2 Na het ongeluk moest ze speciale oefeningen doen omdat ze haar rechterarm 
bewegen  niet goed meer kon    .
bewogen 3 Wat heeft je tot die protestactie    ?

 • (1/2) bouger (3) pousser • (1/2) move (3) push
 152 GROOT

groter, grootst
groot 1 Het tegenovergestelde van «klein» is «   ».
groot 2 Victor Hugo was een     schrijver.
grote 3 Je zult     ogen opzetten als je mijn nieuwe sportauto ziet.
Grote 4     mensen hebben veel te weinig fantasie, vinden de kinderen.
groot 5 Je hebt     gelijk dat je niet meer voor die baas wilt werken.

 • (1/2) grand (3)     ogen opzetten: ouvrir de grands yeux 
  (4)     mensen: adultes (5)     gelijk hebben: avoir tout à fait raison

 • (1) big (2) great (3)     ogen opzetten: be very surprised 
  (4)     mensen: adults (5)     gelijk hebben: be absolutely right
 153 KLEIN

kleiner, kleinst
klein 1 Wil je een     stukje taart of een groot?
kleine 2 Over een     maand komt haar zoon terug uit Canada.
klein 3 Al is hij nog zo    , hij weet wat hij wil.
kleine 4 Vergeet de     lettertjes op de achterkant van het contract niet te lezen.
Kleine ... klein 5 Sommige     en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) willen bewust     - 
  blijven.

 • petit

 • (1/3/5) small (2) over een     maand: in close on a month 
  (4) de     lettertjes: small print
 154 LANG

langer, langst
lang 1 Je haar is echt te    . Het komt bijna tot op je schouders.
lang 2 De kamer is zes meter     en vier meter breed.
lang 3 Sta je hier al     te wachten? - Nee, ik ben pas aangekomen.
lang 4 Wanneer ben je in Mexico geweest? - O, dat is al     geleden. Ik denk dat 
  dat in ‘64 was.

 • (1) long (2) zes meter     zijn: avoir six mètres de long (3/4) longtemps

 • (1/2) long (3/4) a long time
 155 KORT

korter, kortst
kort 1 De mode is weer    . Je mag je benen weer laten zien.
kortste 2 Dit is wel de     weg naar huis, maar ook de drukste.
korter 3 De dagen worden    , de winter komt eraan.
kort 4 In juni is hij ziek geworden,     daarna is hij in het ziekenhuis opgenomen 
  en begin augustus is hij overleden.
kort 5 Was het een spannende film? - Ja, erg spannend. Zal ik je in het     het verhaal  
  vertellen?

 • (1/2/3) court (4)     daarna: peu après (5) in het    : brièvement

 • (1/2/3) short (4)     daarna: soon after (5) in het    : in brief
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 156 HOOG
hoger, hoogst
hoog 1 De toren in Dubai is meer dan 800 meter    .
hoog 2 Het is     tijd dat je gaat, anders kom je te laat.
hoge 3 Met     schoenen loop je niet makkelijk.
Hoog 4     in de bergen is de lucht heel zuiver.
hoogste 5 Jan zit al in de     klas. Volgend jaar gaat hij naar de universiteit.
hoogst 6 Een film duurt op zijn     twee uur.

 • (1/3/4) haut (2) het is     tijd: il est urgent 
  (5) supérieure (6) op zijn    : tout au plus

 • (1/2/3/4/5) high (6) op zijn    : at the most
 157 LAAG

lager, laagst
lage 1 Fruit en groenten moeten bij     temperatuur bewaard worden.
laag 2 Het vliegtuig vloog zo     dat het bijna de kerktoren raakte.
lage 3 In een Chinees restaurant kun je lekker eten tegen een     prijs.

 • bas • low
 158 DIEP

dieper, diepst
diep 1 Op die plaats is de rivier wel tien meter    . Gevaarlijk dus.
diepe 2 Zijn woorden hebben een     betekenis.
diepe 3 ‘s Nachts heerst er een     stilte in het bos.
diep 4 Hij dacht even     na en zei toen: «Eureka! Ik heb het antwoord gevonden!»
diep 5 Na de dood van zijn vrouw is hij nog jaren     ongelukkig geweest.
diep 6 We hebben gedanst tot     in de nacht.

 • (1/2/3) profond (4/5) profondément (6)     in de nacht: tard dans la nuit

 • (1) deep (2/3) profound (4/5) deeply (6)     in de nacht: well into the night
 159 DIK

dikker, dikst
dik 1 Hij eet weinig maar toch is hij    . Hij weegt bijna honderd kilo.
dik 2 Dat is een     boek, het telt ongeveer vijfhonderd bladzijden.
dik 3 Je bent een     uur weggeweest! - Niet waar, hoogstens vijftig minuten.

 • gros • (1) fat (2) thick (3) good
 160 DUN

dunner, dunst
dun 1 De muur tussen de twee kamers was zo     dat je alles kon horen wat aan de 
  andere kant gezegd werd.
dun 2 Aan kinderen die niet graag lezen, kun je beter eerst een     boekje geven. 
  Dat kost hun minder tijd dan dikke boeken.
dun 3 Deze streek is    bevolkt. Je kunt er uren wandelen zonder een huis te zien.

 • (1/2) mince (3) peu • (1/2) thin (3) sparsely
 161 MAGER

magerder, magerst
mager 1 Ze denkt van zichzelf dat ze te dik is, maar in feite is ze heel    .
mager 2 Hij heeft maar een drie op tien op zijn rapport, dat is maar een     resultaat.
magere 3 Op die     grond groeien de planten niet goed.

 • (1) maigre (2) faible (3) pauvre

 • (1) thin (2) poor (3) meagre
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 162 FIJN
fijner, fijnst
fijne 1 Er viel een heel     regen, je werd er nauwelijks nat van.
fijne 2 Heb je een     vakantie gehad?
fijne 3 De informatie waarover ik tot nu toe beschik is te vaag. Het     van de zaak weet 
  ik nog niet.
fijne 4 Hij heeft een     neus voor goedkope antiek. Hij vindt dingen die een ander 
  niet vindt.

 • (1/4) fin (2) agréable (3) het     van de zaak: le fin mot de l’affaire

 • (1) fine (2) nice (3) het     van de zaak: the ins and outs (4) een     neus 
  voor: a feeling for
 163 VOL

voller, volst
vol 1 We kregen geen plaats meer, de bioscoop zat helemaal    .
vol 2 Deze fles wijn is half leeg. Vanochtend was hij nog    , nietwaar Jan?
volste 3 Je hebt het     recht om niet akkoord te gaan.

 • (1/2) plein (3) je hebt het     recht: tu as tout à fait le droit

 • (1/2) full (3) je hebt het     recht: you have every right
 164 LEEG

leger, leegst
leeg 1 Deze fles is    , heb je geen volle?
leeg 2 De kamer was helemaal    , er stond zelfs geen stoel of tafel in.

 • vide • empty
 165 ZWAAR

zwaarder, zwaarst
zwaar 1 Die kist is    , zeg. Ik kan hem niet dragen.
zwaar 2 Het gezin van Piet vindt de ziekte van het kindje     om te dragen.
zware 3 Ik moet altijd lachen als ik Anneke hoor: zo’n klein meisje en zo’n     stem.
zwaar 4 Het afscheid viel ons    .
Zwaar 5 «   » is het tegenovergestelde van «licht».

 • (1) lourd (2) pénible (3) grave (4)     vallen: sembler pénible 
  (5) lourd, grave, difficile, pénible

 • (1/5) heavy (2) difficult (3) deep (4)     vallen: be difficult
 166 LICHT

lichter, lichtst
lichte 1 Zij houdt meer van     dan van donkere kleuren.
lichte 2 Iedereen had gedacht dat hij een zware straf zou krijgen, maar uiteindelijk is hij er 
  met een     straf van afgekomen.
lichter 3 Zij is vijf kilo     dan haar broer. Hij weegt 70 kilo, zij 65.

 • (1) clair (2/3) léger • light
 167 GROEIEN

groeide, gegroeid
gegroeid 1 Het gras in de tuin is tijdens de vakantie heel hard     want het heeft veel 
  geregend.
groeien 2 De groenten     uitstekend in mijn tuin; het is goede grond.
gegroeid 3 Mijn zoon van veertien is in één jaar tijd wel vijftien centimeter    .

 • (1/2) pousser (3) grandir • grow
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