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5-01x

5-02x

Uitwerkingen bekwaam in Stijl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

maar ik lees toch / maar toch lees ik
maar wij kunnen er niets aan doen
en het werk komt / en daardoor komt een aantal lessen
maar men liet deze (ze) onbeantwoord
en wij hebben hem gewaarschuwd
doch wij hebben hem / doch de laatste tijd hebben wij
en ik hoop dat u komt
en wij hebben besloten
en wij sturen u / en die (deze) sturen wij u
en wij moeten daarop / en daarop moeten wij inspelen

1 talrijke stoptreinen en doorgaande treinen
2 en wij vragen u begrip te hebben
3 en hij is nu op het politiebureau
[1e is = hulpwerkwoord]
[2e is = zelfst. ww.; betekent zich bevinden]
4 een navel- en tongpiercing
5 op zondagen en zaterdagen rijden er
6 en hij bracht de nacht door in zoete dromen
[Let op het betekenisverschil: naar huis brengen en de nacht in zoete
dromen doorbrengen]
7 Behalve in fietsen handelt hij ook in scooters.
8 zij maakte zichzelf op en daarna maakte zij het bed op
[Let op het betekenisverschil]
9 en haar [meewerkend voorwerp] werd een prachtig cadeau aangeboden
10 en (hij) is gisteren in het huwelijk getreden
11 en daarna zette hij de vuilniszakken buiten
[Let op het betekenisverschil: thee zetten en buitenzetten]
12 en dat krijgt hij ook niet
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5-03x
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5-04x
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Vanavond komen Sint en zijn knecht.
Vanavond komt Sint met zijn knecht.
Afgelopen maand is een drietal lessen uitgevallen.
Een gedeelte van de opgaven was veel te moeilijk voor hen.
Het is mogelijk dat de hoeveelheid ontslagen zal meevallen.
In het nauw gedreven door de politie, die hem van inbraak verdacht,
gaf de man zich over.
Ongeveer veertig procent van de cursisten die door mij aangeschreven
zijn, heeft al gereageerd.
[veertig procent heeft gereageerd]
[cursisten die aangeschreven zijn]
Een groot aantal studenten werd niet toegelaten.
De NS heeft op dat traject bussen ingezet.
[Maar: De Nederlandse Spoorwegen hebben …..]
De passagiers wordt verzocht het toestel te verlaten.
ꞌhet toestel te verlatenꞌ is onderwerp, ꞌde passagiersꞌ is meewerkend
voorwerp.
Volgens sommige taalboeken is worden ook correct. In dat geval
beschouwt men ꞌpassagiersꞌ als onderwerp.
Vergelijk: Men wordt verzocht het toestel te verlaten.
De school zoekt een aantal ouders dat/die het speelgoed wil/willen
schoonmaken.
dat het speelgoed wil schoonmaken
die het speelgoed willen schoonmaken
Er gaan maar een paar docenten staken.
ꞌeen paarꞌ betekent ꞌenkeleꞌ, ꞌenigeꞌ, ꞌverschillendeꞌ en heeft de functie van
van een onbepaald telwoord.

affiche
bestuur
Frankrijk
kopie
partij
provincie
kabinet
stichting
gemeente
ministerie

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

o, v, (m)
o
o [vergelijk: het Frankrijk van nu ...]
v
o
v
o
v
o
o
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5-05x

5-06x

5-07x
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Het bestuur heeft zijn leden
… een stichting haar jaarcijfers
Het eerste elftal is gedegradeerd, omdat het
… de ministers vervroegd van hun vakantie
De directeur van dat bedrijf heeft zijn werknemers
Dit bedrijf biedt zijn werknemers
De bevolking verliest haar vertrouwen
Het comité heeft zijn plannen bekendgemaakt, nadat het alle
De raad heeft in zijn laatste vergadering
Er waren zeker duizend man op de been.
ꞌManꞌ heeft een meervoudige betekenis; dus een meervoudige pv.
11 Twee miljoen huishoudens zijn al aangesloten op de glasvezel.
ꞌZijnꞌ heeft de voorkeur; het onderwerp bestaat uit een telwoord +
meervoudig zn.
Vergelijk: Twaalf mensen zijn ….
12 Er komt hier een nieuwe woonwijk. Het betreft eengezinswoningen.
ꞌHetꞌ = onderwerp; ꞌbetreftꞌ = pv; ꞌeengezinswoningenꞌ = lijdend voorwerp.
1 Mijn collega zegt dat de vergadering vanmiddag niet doorgaat,
maar hij zegt zoveel.
2 De parkeertarieven werden opnieuw verhoogd, waarvoor de meters
opnieuw moesten worden aangepast.
3 Wilt u ervoor zorgen dat de kopjes worden opgeruimd, wanneer
iedereen straks weg is,?
[het juiste voegwoord bij de juiste bijzin]
4 Wij verwachten dat de goederen morgen bezorgd worden.
[morgen hoort bij bezorgen]
5 Alle docenten waren van mening dat het plan van toetsing kansloos was.
[Verwijder niet]
6 De wethouder heeft gisteren de expositie geopend. Deze [expositie]
is nog tot en met volgende week woensdag te bezichtigen.
7 De caféhouder ging de inbreker te lijf met een eind hout. De inbreker
[deze] vluchtte na een korte worsteling snel weg.
8 Wil jij dat voor mij doen, Kees?
[Verwijder Luister eens]
9 Hij heeft zijn belofte niet na kunnen komen.
10 Hij overhandigde mij de papieren van de transactie.
1 De club leed een flinke nederlaag.
2 De politie verschafte geen informatie.
3 Het nieuwe station is klaar. Het is ontworpen door een beroemde
architect. [correct]
4 De collega’s boden hem een vouwfiets aan.
5 De heer Jansen waarschuwde daar nog zo voor.
6 De minister ondertekende gisteren de nieuwe wet.
7 Op uw verzoek zal snel gereageerd worden. [correct]
8 Eindelijk werd het toetje geserveerd. [correct]
9 De politie stelde vast dat hij schuldig was aan de aanrijding.
10 Er is vannacht bij de buren ingebroken. [correct]

4
5-08x

5-09x

1 Bij deze laptop kun je allerlei accessoires aanschaffen.
Verwijder extra.
2 Dat hij nog vanmiddag zou komen, dat had ik niet gedacht.
Verwijder het 2e dat.
3 Is het mogelijk, dat ik u volgende week een bezoek kan brengen?
Verwijder: kan of is het mogelijk.
Is het mogelijk, dat ik u volgende week een bezoek breng?
Kan ik u volgende week en bezoek brengen?
4 Ik heb het met eigen ogen gezien.
Verwijder met eigen ogen.
Goed: Ik heb het zelf gezien.
5 Langzaam liep hij de trap af naar beneden.
Verwijder naar beneden.
Goed: Langzaam liep hij naar beneden. Langzaam liep hij de trap af.
6 Dat artikel is verpakt in de gebruikelijke standaardverpakking.
Verwijder gebruikelijke.
7 Ik eis dat je nu onmiddellijk mijn huis verlaat.
Verwijder: nu of onmiddellijk.
8 Ik ben uitsluitend en alleen tussen zeven en acht uur bereikbaar voor
commentaar.
Verwijder uitsluitend of alleen.
9 De oorzaak van de ontploffing is te wijten aan slordigheid.
Verwijder de oorzaak van of te wijten aan.
10 Hij heeft nooit geen aanmerkingen op uw functioneren gemaakt.
Verwijder nooit of geen.
11 Had u ons niet even vooraf kunnen waarschuwen.
Verwijder vooraf of wijzig waarschuwen in vooraf zeggen.
12 Wat hij zegt, is beslist waar, want het klopt!
Verwijder is beslist waar of is beslist waar want het.
1 Ik weet zeker, dat ik je geen toestemming heb gegeven mijn telefoon
te mogen gebruiken.
Verwijder mogen.
2 Ik begin altijd eerst met het doorlezen van de handleiding.
Verwijder eerst.
3 Het scheelde maar een haartje of er was bijna een ongeluk gebeurd.
Verwijder bijna.
4 Vanzelfsprekend krijg je alle onkosten uiteraard vergoed.
Verwijder vanzelfsprekend of uiteraard.
5 Graag reageren wij op uw verzoek van d.d. 20 augustus jl.
Verwijder van of d.d.
[d.d. is een afkorting van de dato en betekent van de datum]
6 Hij is trots op zijn nieuwe aanwinst.
Verwijder nieuwe.
7 Helaas is het jammer dat je moet annuleren.
Verwijder helaas of jammer.
8 Ik wil eigenlijk zoveel doen, maar ik kan maar een ding tegelijk.
Goed: Ik wil eigenlijk zoveel doen of
Ik kan maar een ding tegelijk.
9 Het is daar kommer en kwel.
Goed: idiomatische functionele tautologie.

5
10 André Rieu gaf zijn toehoorders een gratis toegift.
Verwijder gratis.
11 Hij heeft zich voorgenomen zijn best te zullen doen.
Goed: Hij zal zijn best doen /
Hij heeft zich voorgenomen zijn best te doen.
12 Hij heeft nooit geen aanmerkingen op uw functioneren gemaakt.
Verwijder nooit of geen.

5-10x

5-11x

5-12x

1 Aangekomen
Toen ik (wij) bij het station aankwam(en), bleek de ….
2 Dit alles in aanmerking nemend
Wanneer wij dit alles in aanmerking nemen, vinden wij …
3 Na ons een uur verveeld te hebben
Nadat wij ons vijftig minuten verveeld hadden, vertrok de leraar
eindelijk.
Nadat de leraar ons vijftig minuten verveeld had, vertrok hij eindelijk.
4 Hangend aan het prikbord
Zij bestudeerde de roosterwijziging die aan het prikbord hing.
5 Op de hoogte van uw wensen
Omdat wij op de hoogte zijn van uw verlangens, zullen …
6 Druk pratend werden de glazen bier genuttigd.
Terwijl druk praatten, werden ..
7 'Docent redt leven kind uit Heeg na inslikken toverbal.'
Docent redt leven kind uit Heeg die een toverbal had ingeslikt.
8 Na anderhalf uur gefietst te hebben
Nadat wij anderhalf uur gefietst hadden, kregen wij
9 Ernstig aan het hoofd gewond
De ambulance bracht de jongen, die ernstig aan het hoofd gewond was,
naar het plaatselijke ziekenhuis
10 u niet teleurgesteld te hebben
Wij vertrouwen erop, dat wij u niet teleurgesteld hebben.
1
2
3
4

Het is een feit dat hij
Zoals wij met u overeengekomen zijn
Informeer eens bij hem of hij nog langskomt.
Goed.
Of: Als je het wel (goed) beschouwt, is de
5 Ik reken erop dat u cash betaalt.

1 ik besef me =
ik besef / ik realiseer me
2 als plaatsvervangend voorzitter zijnde =
als plaatsvervangend voorzitter / plaatsvervangend voorzitter zijnde
De tweede optie doet verouderd aan.
3 overnieuw te maken = opnieuw te maken / over te doen (maken)
4 dit alles tevergeefse moeite =
dit alles vergeefse moeite / dit alles tevergeefs
5 uitselecteren = selecteren / uitzoeken
6 daar kraait geen hond naar = daar kraait geen haan naar
7 Met zoiets dergelijks =met zoiets / met iets dergelijks
8 mond-op-mondreclame = mond-tot-mondreclame

6
9 klopte als een bus =
klopte / sloot als een bus
10 Je moet niet alles over een lijn scheren.
over een lijn scheren = over een kam scheren / op één (of dezelfde)
lijn stellen (gelijkstellen)
11 optimaal mogelijk = zo goed mogelijk / optimaal
12 rookt als een ketting =
rookt als een ketter / (rookt erg veel)

5-13x

1
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5-14x

Alles wat u zegt …
De fietsen die …
Het autootje dat … [vergelijk: de autootjes die]
Het mooiste wat …
Wij … leveren, mits [als, indien] [voorwaarde] u voor de tiende bestelt.
Het feestje dat … [vergelijk: de feestjes die]
Onze firma kan de prijzen niet verlagen; integendeel, zij zal de prijs
van sommige producten zelfs moeten verhogen. [tegenstelling]
Hij weet eigenlijk niet goed wat daar mogelijk is.
Wie het antwoord weet …
Mijn plafond dat … [vergelijk: mijn plafonds die]
Wij … te geven, als [indien, mits] [voorwaarde] u contant betaalt.
De mensen met wie [personen]

1 niet + onverdienstelijke
[onverdienstelijk = niet verdienstelijk]
… is dat zeker een verdienstelijke prestatie.
2 voorkomen + niet
[voorkomen = zorgen dat iets niet gebeurt]
….voorkomen dat de expeditie weer dezelfde fout maakt.
3 verboden + geen
[verbieden = aangeven dat iets niet mag]
Streng verboden hier honden uit te laten.
4 belette + niet
[beletten = verhinderen, niet doorgaan]
De invallende duisternis belette de politie de zoektocht verder
voort te zetten.
5 nooit + geen
Wie durft er te beweren dat hij vroeger nooit kattenkwaad heeft
uitgehaald?
Wie durft er te beweren dat hij vroeger geen kattenkwaad heeft
uitgehaald?
6 niet + onaardig
[onaardig = niet aardig]
Je tuin ziet er aardig uit.
7 evenmin + niet
[evenmin = net zo min, ook niet]
Evenmin als Piet is ook hij in staat dit probleem op te lossen.
8 niet + tenzij
[tenzij = als het niet zo is]
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5-15x

1
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Dit restaurant zal zijn deuren moeten sluiten, tenzij de bank het
financiële steun toezegt.
twijfelen niet + niet
[twijfelen = er niet zeker van zijn]
Wij twijfelen er aan, of hij zijn belofte nakomt.
niet + geen
Het is hier niet toegestaan kampeerauto’s te parkeren.
Nergens is er niemand te vinden om dat karweitje op te knappen.
niemand = iemand / Er is niemand te vinden
Nergens is er iemand te vinden …
Ik heb liever dat je niks geen moeite doet om mij te helpen.
[niks = geen]
Ik heb liever dat je niks doet om mij te helpen.
Ik heb liever dat je geen moeite doet om mij te helpen.
Hij had geweigerd dat niet te doen.
[weigeren = niet doen]
Hij had geweigerd dat te doen.
U moet ervoor waken dat dit niet meer gebeurt.
[waken = toezien dat iets niet gebeurt]
U moet ervoor waken dat dit gebeurt.
Onze goede naam hebben wij niet in het minst te danken aan onze
uitstekende service.
[niet in het minst = helemaal niet]
Onze goede naam hebben wij te danken aan onze uitstekende service.
Het is bijna niet te voorkomen dat het publiek zich niet aan de regels
houdt.
[voorkomen = zorgen dat iets niet gebeurt]
Het is bijna te voorkomen dat het publiek zich niet aan de regels
houdt.
Volgens de sociale dienst was de man niet onvrijwillig werkloos.
[onvrijwillig = niet vrijwillig]
Volgens de sociale dienst was de man niet vrijwillig werkloos.
De directie voelt er, tenminste niet op dit moment, niets voor.
[tenminste niet = althans]
De directie voelt er, tenminste op dit moment, niets voor.

aandringen op betaling
bekend zijn met
op het gebied van
genoegen nemen met
ingaan op zijn eisen
verschillen van mening
ontheffen van iemands plicht
zich rekenschap geven van
zich uitlaten over
veroordelen tot
vrijspreken van
intekenen op
opgewassen zijn tegen een stootje
geloof hechten aan
het op iemand gemunt hebben
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5-16x

5-17x

afwijken van
benoemen tot erelid (een titel)
benoemen tot directeur (functie)
beschikken over
aanzetten tot
beginnen met
aansluiten op
belangstelling tonen voor
gebrek hebben aan
gekant zijn tegen
gevolg geven aan
nieuwsgierig zijn naar
solliciteren naar
tevreden zijn met [over]
verwijzen naar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

zich bij een beslissing neerleggen.
onroerend goed verkopen bij executie.
veroordeeld worden tot een taakstraf.
zich weinig aan iets gelegen laten liggen.
leveren voor (tegen) bepaalde prijzen.
iemand van advies dienen in een zaak.
op de hoogte zijn van de gebeurtenissen.
te wijten aan de omstandigheden.
op heterdaad betrapt worden.
in geen verhouding staan tot.
iemand bij verstek tot een boete veroordelen.
handelen naar bevind van zaken.
[handelen al naar gelang de omstandigheden]
13 zich interesseren voor
14 geïnteresseerd zijn in
15 kennis hebben van een onderwerp
= datgene wat je weet over een bepaald onderwerp
kennis hebben over een onderwerp
= datgene wat je weet wat algemeen bekend over een bepaald
onderwerp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

een verzoek indienen
een order plaatsen
een overeenkomst aangaan
een verbond sluiten
in overleg met iemand treden
ergens een stokje voor steken
iets in overweging nemen
een lans breken voor iets
een pleidooi houden
het voortouw nemen
het groene licht geven
uit de school klappen

16 een voorbehoud maken
17 in de rode cijfers komen
18 aan iemands woorden
twijfelen
19 van advies dienen
20 in gebreke blijven
21 een belofte nakomen
22 opzien baren
23 machtiging verlenen
24 zich schuldig maken aan
25 op de spits drijven
26 averij (schade) oplopen

13 niet aan de bak komen
14 over de schreef gaan
15 een precedent scheppen

5-18x

5-19x

27
28
29
30

aanstalten maken
verwachtingen hebben
in behandeling nemen
een schikking treffen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

iemand naar de kroon steken
zich goed van zijn taak kwijten
je principes verloochenen
plannen maken
aan iemands gevoelens appelleren (een beroep doen op)
een vergadering beleggen (uitschrijven)
belasting betalen / innen
een zitting verdagen (uitstellen)
een limiet stellen
een akte verlijden (passeren)
in zwang raken
een bankrekening openen / opheffen
op een verzoek ingaan /reageren
vonnis wijzen
iemands gedrag laken (misprijzen)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

protest aantekenen
de gelegenheid te baat nemen
genoegen nemen met
furore maken [bijval oogsten, opgang maken]
kosten noch moeite sparen
fraude plegen
een zienswijze delen
een vergelijk treffen
op een verzoek afwijzend beschikken
het misverstand uit de wereld helpen
zich het recht voorbehouden
in het slop geraken
spoed betrachten [haast maken]
schade verhalen op
een besluit nemen

1
2
3
4
5
6
7
8
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Met hen gaan wij niet op vakantie, want zij zeuren altijd zo.
Wij hebben hun [meew. vw.] alles over boottocht verteld.
Heb jij hen [lijd. vw.] ook uitgenodigd voor je feestje?
Zou je dat wel voor hen willen doen?
Ruim de door jou [pers. vnw.] gebruikte spullen eens op.
Is dat de nieuwe auto van jouw [bezittelijk vnw.] buurman?
Wij hebben fijne buren; wij kunnen alles goed met hen overleggen.
Zij [ze] zeggen, dat het daar veel voordeliger is.
Hen [lijd. vw.] hoor je altijd praten over voetballen.
Wij hebben van hun [uw] neef niets meer gehoord.
Denk erom, zeg het hun [meew. vw.] niet!
Zij [ze] praten altijd hun mond voorbij.
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10
5-20x

5-21x

5-22x

5-23x

1 Het openen van de nieuwe tunnel = nominalisering.
Beter: De wethouder heeft de nieuwe tunnel geopend.
2 Usance = moeilijk woord.
Beter: In dat bedrijf is het de gewoonte om je op vrijdag casual te
kleden.
3 Een goed weekend = vage taal.
Beter: We hopen nu eindelijk eens een weekend met goed weer te
krijgen.
4 Ingeseind = cliché; gaan = overbodige toevoeging.
Beter: Kennelijk was hij daarover al geïnformeerd.
5 Het probleem boven tafel te krijgen = cliché.
Beter: De voorzitter trachtte duidelijkheid te krijgen over het probleem.
6 De stekker eruit getrokken = vertaalfout uit het Engels.
Beter: Dat bedrijf heeft zijn activiteiten gestaakt.
7 Er bestaat vooralsnog geen streefbeeldoptie voor dit stadsdeel.
Beter: Er bestaat vooralsnog geen streefbeeldoptie voor dit stadsdeel.
streefbeeld = na te streven doel
optie betekent eigenlijk vrije keus, mogelijkheid.
8 Alle adreswijzigingen dient u schriftelijk doorgegeven. Bij het achterblijven hiervan kan de garantie komen te vervallen.
9 De voorzitter bediende zich van een praatpapier.
10 Dat kun je niet hardmaken!
1 Het valt niet mee om deze zware last te dragen.
2 Omdat hij slechter presteert, daarom heeft hij zijn ontslag gekregen.
3 Zijn schrijfstijl kenmerkt zich door ouderwetse zinnen, dat wil zeggen
zeer traditionele aanvangszinnen, die nogal clichématig overkomen.
4 Daar gaan we weer! = populair taalgebruik. In feite overbodig.
5 Wij zoeken een directeur (m/v).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

zijn niet aangelegd = hebben geen aanleg
middels = door middel van
het loont zich = het loont; of: het is de moeite waard
gepaard aan = gepaard met
vroeger of later = vroeg of laat
handelt zich = gaat het om
langjarig = jarenlange
even zo goed = net zo goed
gelijkberechtiging = gelijke behandeling
stellen aansprakelijk = houden verantwoordelijk

1 fastfood =
gemaksvoedsel; een verzamelnaam voor voedsel dat snel bereid en
geserveerd wordt en relatief goedkoop is.
2 benefits =
voordelen, baten
3 helpdesk =
ondersteunend bureau
4 range =
draagwijdte; verscheidenheid
5 time-out =
blokkeertijd
6 callcenter =

7
8
9
10

11
12

5-24x

belcentrum of belbureau
shaken =
schudden;
jeans =
jeansbroek
stress =
gespannenheid
voicemail =
gesproken bericht dat je kunt inspreken als iemand de telefoon niet
opneemt
commercial =
reclame-uiting op radio of televisie,
masterplan =
inrichtingsplan voor de middellange termijn

11
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het vergaderen = de vergadering
als bespreekbaar geacht wordt = bespreekbaar is
het ziek zijn = het ziekteverzuim
die de kar kan trekken = die daar leiding aankangeven
over de vakantie heen te tillen = na de vakantie te bespreken
het financiële plaatje inkleuren = een begroting opstellen
op het geval ingaan =op de zaak ingaan
sloeg hij een zijstraat in = dwaalde hij steeds af
impact = werking, kracht, invloed
ombuigingen = bezuinigingen
zerotolerancebeleid = beleid waarbij elke overtreding van regels leidt tot
(straf)maatregelen of ander ingrijpen
12 Elke euro is een euro = elke euro is er één; elke euro telt.

5-25x
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5-26x

1
2
3
4
5

regelmatiger
geregeld
regelmatig
rede
reden
reden
behulp
behulp
hulp
hulp
middel
bemiddeling
middel
successievelijk
respectievelijk
ꞌRespectievelijkꞌ is hier gebruikt als bijwoord, maar kan de functie van
een bijwoord hebben: De deelnemers en hun respectievelijke helpers …
betrokken
desbetreffende
betreffende
deelname
deelneming
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5-27x

5-28x

5-29x

6
7
8
9
10

ampele
amper
ampele
respectievelijk
respectieve

1
2
3
4
5
6
7
8
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10
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15
16
17
18
19
20

p
k
b
h
t
g
e
q
i
c
r
d
a
j
s
n
l
f
m
o

schuld bij iemand hebben
ergens op vitten
bevoegd, bekwaam zijn
een redelijke prijs
zijn voordeel mee doen
een goedbekende staande winkel
de verkoop bevorderen
vooruitstrevende
een onbesproken gedrag hebben
de eerste met iets zijn
voortzetten
de beleefdheidsplichten
beschikbare gelden
een werk aanpakken
zeer gierig zijn
onjuiste, niet-toegestane
kwalijk nemen
denken, verwachten
nauwgezet
rumoerige

1 intrigeert
2 integreren
3 ten einde
4 teneinde
5 tenslotte
6 ten slotte [discutabel]
7 te veel
8 teveel
9 logenstraffen
10 loochenen
11 ontdekte
12 uitgevonden
13 ontdekt
14 uitgevonden
15 ontdekking
16 uitvinder

1
2
3
4
5
6

gauw aangebrand zijn
geen blad voor de mond nemen
ergens debet aan zijn [schuldig aan zijn]
een steelse blik op iets werpen
een stoere houding aannemen
een blanco strafblad hebben

13
7
8
9
10
11
12
13
14
15

op de nominatie staan
slinkse streken uithalen
iemand de wacht aanzeggen [waarschuwen]
een kapitale blunder maken
protest aantekenen
een overijld besluit nemen
prioriteiten stellen [voorrang aan iets geven]
vonnis wijzen
op stel en sprong vertrekken

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

een verordening uitvaardigen
de waarheid verbloemen [niet ronduit zeggen]
boter bij de vis doen [direct betalen voor de goederen]
goed beslagen ten ijs komen
goede sier maken
alles op een kaart zetten
met een korreltje zout nemen
in de kraag vatten
iemand over het paard tillen
met tact [en beleid] doen
een ultimatum stellen
gouden bergen beoven
tot betaling overgaan
adhesie betuigen [steun betuigen]
op de spits drijven

5-30x

1
2
3
4
5
6
7
8

5-31x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5-32x

1
2
3
4

k
j
o
a
m
f
n
g

te veel rekenen
ter sprake brengen
wettige
argwaan hebben
voorkomende
gezag
voorrang
voorgedragen zijn

9
10
11
12
13
14
15

i
b
d
l
h
e
c

redelijke
de eerste zijn
gemeen behandelen
speels
onredelijk zijn
goed zijn
een voldongen feit

… een vergelijk getroffen.
… een hoge geldboete opgelegd.
… nieuwe argumenten aan te dragen.
Zijn werk kon de toets der kritiek doorstaan
… onder de riem te steken.
Zijn verklaringen werden getoetst aan de feiten.
In zijn antwoord refereerde hij [verwees hij]
De vergadering verklaarde zich met dat voorstel akkoord.
… steken zich in de schulden.
U hebt zich daaraan zelfs niets gelegen laten liggen.
[zich niet om bekommeren]
Anticlimax
Eufemisme
Hyperbool
Paradox.

14

5-33x

5-34x

5-35x

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tautologie.
Hyperbool
Metafoor (rund = sufferd)
Litotes
Hyperbool
Metonymia
Retorische vraag
Personificatie
Eufemisme (bijvoorbeeld vuilnisman, plantsoenmedewerker)
Antithese
Brachylogie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Antithese
Asyndeton
Climax
Eufemisme
Ironie
Hyperbool
Litotes
Paradox
Metafoor
Retorische vraag
Synesthesie
Polysyndeton
Personificatie
Alliteratie
Vergelijking

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Litotes
Metafoor
Paradox
Retorische vraag
Understatement
Hyperbool
Oxymoron
Tautologie
Antithese
Synesthesie
Retorische vraag
Repetitio
Pleonasme
Vergelijking
Tautologie

1
2
3
4
5
6
7

Prolepsis
Litotes
Ellips
Metonymia
Personificatie
Personificatie + eufemisme
Metonymia

15
8
9
10
11
12
13
14
15

Litotes
Personificatie
Litotes
Repetitio
Hyperbool
Woordspeling
Retorische vraag
Understatement, ironie

