
   Thematische lijst van het-woorden    voorlopig 
 
Woorden met • horen bij de 2000 meest gebruikte woorden. (Ze komen uit het Basiswoordenboek Nederlands van 
P. de Kleijn en E. Nieuwborg,).  
Woorden met *, ** en *** horen tot de 3000, 4000 en 5000 meest gebruikte woorden. (Ze komen uit de 
Hazenberg & Hulstijn-lijst – Bij deze woorden lijkt de nadruk te liggen op de geschreven taal.) 
 
 
Het-woorden voor personen en dieren 
 
Naamwoorden voor personen en dieren zijn over het algemeen de-woorden. 
Voor personen bijvoorbeeld:   
de mens, de man, de vrouw, de jongen, de vader, de moeder, de tante,  de bakker, de slager,  
de zwemmer, de fietser , de leraar, de lerares, de cursist, de docent, de docente 
Voor dieren bijvoorbeeld:   
de hond, de kat, de koe, de kip, de geit, de leeuw, de aap, de vogel 
 
Maar niet alle naamwoorden voor personben en dieren zijn de-woorden. 
 
Het-woorden voor personen: 
 het kind•, het meisje•, het kleinkind, het slachtoffer•, het lid• (lid van een club), het familielid*, het type•,    
 het stiefkind, het petekind, het personeelslid, het jurylid, het kamerlid, het panellid, het lief,   
 het talent*, het genie***, het fenomeen*, het monster**, het spook***, het gedrocht, het personage***, 
 het individu, het model, het fotomodel, het idool, het liegbeest,  het doelwit, het mikpunt, 
 het sujet (= vervelend persoon), het heerschap, 
 , 
Informeel / spreektaal:   

het mens• (straattaal voor vervelende vrouw), het stuk• (mooie man of vrouw), het wijf***, het wijfje*** 
het joch, het jochie, het jong, (jongen - spreektaal), het wurm, het wicht, het mispunt, het juffertje, het mokkel 

  
Alle verkleinwoorden voor personen die eindigen met -je: 
 het liefje***, het schatje, het kindje, het baby'tje, het jongetje (ook: het jochie), het gastje, het ventje 
 het doetje, 
 
Het-woorden voor groepen mensen: 
 het gezin•, het paar•, het stel*, het echtpaar**, het span, het  kroost, het gezelschap•, het personeel•,  
 het leger•, het volk•, het collectief*,  het team**, (ook: het voetbalteam, etc.), het orkest***, het ensemble, 
 het tweetal***, het drietal, het viertal, het elftal (tiental, viertal, drietal), het duo, het trio, het kwartet, etc., 
 het panel, het corps, het korps, het politiekorps, het muziekkorps, het legioen, het intellect, 
 het geslacht*, het nageslacht, het mensdom (geen meervoud); het gepeupel, het gespuis, het tuig 
 (slechte mensen, scheldwoord; geen meervoud), het geboefte, het schorem, het uitschot,  
 
Het-woorden voor dieren: 
 het dier•, het beest•, het  jong (= het jonge dier), het jonkie, het wijfje***, het vrouwtje, het mannetje 
 en woorden met dier: het huisdier, het knaagdier, het roofdier, het zoogdier , het weekdier, het schelpdier ..... 
 
Namen van soorten dieren (mannetjesdieren én vrouwtjesdieren samen): 
 het paard•, het ros, het schaap*, het varken**, het rund, het hoen,  het konijn**,  
 het hert, het zwijn (wild varken), het ree, het nijlpaard,  

het insect**, het reptiel, het amfibie, het schelpdier , het stokstaartje, het wrattenzwijn 
 
Namen voor jonge dieren:  
 het veulen, het  lam, het kalf, het kuiken, het jong (het jonge dieren)   
 
Ook: verkleinwoorden met -je:  
 het katje, het vogeltje, het vliegje, het torretje, het diertje, het beesie (spreektaal: het beestje) 
 
Woorden voor meer dieren: 
 het vee** (dieren op een boerderij), ook: het pluimvee, het rundvee, het slachtvee, het span, het roedel, 
 het wild (wilde dieren), het gevogelte (vogels), het gedierte, het ongedierte 

(Deze woorden hebben geen meervoud.) 



Het-woorden voor dingen 
 
Algemeen, namen voor dingen: 

het ding•, het voorwerp•, het goed•, (ook: het speelgoed***, het wasgoed, het snoepgoed, het witgoed, 
het beddegoed, het vastgoed, het onroerend goed, het erfgoed), het spul*, het goedje, het item, 

 het geheel•, het totaal*, het deel•, het stuk•, het part, het exemplaar*, het beetje•, het vleugje, het mengsel**, 
 het gedeelte•, het detail•, het fragment***, het brok***, het brokstuk, het onderdeel, het aspect, het facet,  
 het feit•, het gegeven•, het geval•, het voorval***, het verschijnsel, het gebeuren, het beeld•, het middel•. 
 het verschil•, het onderscheid, het tegendeel**, het tegenovergestelde, het percentage**, het vereiste***, 
 het origineel***, het duplicaat, het bestanddeel***, het eigene, het equivalent, het gehalte, het unicum,  
 het veelvoud, het merendeel, het leeuwendeel, het segment, het spectrum, het formaat, het spiegelbeeld, 
 het prul, het schijntje, het pluspunt, het minpunt,  het gevaarte, het restant, het extraatje, het gemeengoed, 
 
 het begin•, het eind•, het midden•, het punt•, het hoogtepunt**, het toppunt, het uiteinde***, het eindpunt, 
 het vlak•, het gat•, het vierkant**, het rond, het ovaal, het licht•, het donker*, het geluid•, het lawaai•, 
 het oppervlak**, het uiterlijk*. het innerlijk. het uitwendige, het inwendige, 
 het soort•, het type•, het merk***, het uiterlijk*, het voorkomen*, het model, het genre, het kenmerk, het label, 
 het doel•, het doeleinde*, het middel•, het waarom, het nut*, het probleem•, het vraagstuk*, het euvel, 
 het principe•, het uitgangspunt, het opzicht•, het initiatief•, het voordeel•, het nadeel•, het alternatief*, 
 het leven•, het bestaan•, het ontstaan, het behoud, het bederf, het stadium, het dieptepunt, het zwaartepunt, 
 het zicht*, het perspectief*, het vooruitzicht**, het oogpunt***, het aanzien, het fiasco, 
  
Personalia: 
 het adres•, het nummer•, het huisnummer, het telefoonnummer, het land•, het beroep•, het werk•, 
 het geslacht*, het genus, het uiterlijk*, het paspoort***, het geloof•, het karakter•, het temperament, 
 het formulier, het identiteitsbewijs, het legitimatiebewijs, het geboortejaar, het geboorteland, het trouwjaar,  
 het registratienummer, het persoonsnummer, het burger servicenummer (BSN), het sofinummer, het cv, 
 het pseudoniem, het alias, 
 
Het huis: 
 het huis•, het appartement**, het benedenhuis, het bovenhuis, het blok•, het perceel, het pand***,  
 het dak•, het raam•, het venster*, het glas•, het balkon**, het uitzicht*, het vertrek•, het bad•, het toilet**,  
 het gebouw•, het flatgebouw, het fundament, het casco, het kadaster, het vastgoed, het onroerend goed, 
 het portaal, het trapportaal, het trappenhuis, het portiek, het kozijn, het raamkozijn, het afdak, het luik***, 
 het materiaal•, het hout•, het plastic, het metaal**, het ijzer**, het staal**, het steen, het beton,  
 het adres•, het (huis)nummer•, het telefoonnummer, het netnummer, het slot•, het veiligheidsslot, het alarm, 
 het contract**, het huurcontract, het eigendom*, het onderhoud**, het herstel*,  
 het gas•, het water•, het zonnepaneel, het lek, het gat•, het naambord, het verhuisbericht, 
 het onderdak***, het interieur, het schilderwerk, het stucwerk, het bouwmateriaal, het puin,  
  
In huis:   
 het raam•, het venster*, het balkon**, het licht•, het daglicht***, het zonlicht, het uitzicht*, het vertrek•,  
 het luik***, het kozijn, het scharnier, het raamkozijn, het schot**, het tussenschot, het paneel, 
 het bad•, het bed•, het ledikant, het kussen•, het hoofdkussen, het laken•, het beddelaken, het matras***,  
 het kussensloop, het sloop, het dekbed, het sprei, het beddesprei, het beddegoed, het badlaken, 
 het gordijn•, het plafond*, het tapijt**, het kleed, het vloerkleed, het zeil***, het parket, het laminaat,  
 het toestel*, het apparaat*, het beeld•, het scherm**, het televisietoestel, het beeldscherm, het comfort, 
 het schilderij* , het landschap•, het portret*, het tafereel***. het behang, het wandtapijt, het interieur,  
 het meubel**, het bureau, het bankstel, het rek, het boekenrek, ‘’het meubilair, het huisraad, het ornament, 

het toilet**, het closet, het bidet, het reservoir, het toiletpapier, het wc-papier, het scheerapparaat,  
 het vuur•, het gas•, het aardgas, het gasstel, het fornuis, het propaan, het aanrecht (ook: de), het oppervlak**, 
 het water•, het sop, het zeepsop, het schuim, het badschuim, het wasgoed, het droogrek, het washandje, 

het glas•, het mes•, het bord•, het kopje, het deksel**, het oor•, het handvat, het blad•, het dienblad,  
het koffieapparaat, het vriesvak, het volume, het theezakje, het aardewerk, het porcelein, het glazuur, 

 het huishouden•, het middel•, het wasmiddel, het schoonmaakmiddel, het bleekmiddel, het chloor, 
het touw*, het koord, het cellofaan, het haakje, het oogje, het elastiekje, het strijkijzer, het schort, 

 het speelgoed•, het spiegelbeeld, het haardvuur, het tafelkleed, het tafellaken, 
het stof•, het vuil*, het glas•, het blik•, het blikje, het papier•, het karton, het milieu•, het afval***, het huisvuil, 
het vuilnis, het vuilnisvat, het vet***, het kaarsvet, het plastic, het gft, het restant, het overblijfsel, het bederf, 
het roet, het spinnenweb, het web, het ongedierte, het bestrijdingsmiddel, het kwik, het prul, het vod, het lor,  

 het karwei***, het klusje, het hulpmiddel**, het gereedschap***, het klusje, het foefje, het kunstje, het trucje, 
 het energiebedrijf, het waterbedrijf, het nutsbedrijf, het jaaroverzicht, het waterverbruik, het energieverbruik, 
 het verbruik, het tarief; het huisdier, het hok***, het aquarium, het gaas, het voer, het voedsel, 
 



Eten en drinken: 
 het eten•, het voedsel, het maal• (het middagmaal, het avondmaal), het ontbijt•, het diner**,  het etentje, 

het menu, het gerecht,* het voorgerecht, het hoofdgerecht, het nagerecht, het dessert, het tablet***, 
 het stuk•, het deel•, het gedeelte•, het beetje•, het  brok***, het part, het dieet***, het eetpatroon, het rantsoen, 

het bord•, het mes•, het heft, het lemmet, het glas•, het kopje, het  oor•, het handvat, het blad•, het dienblad,  
het servies, het servet, het rooster, het broodrooster, het tostiapparaat, het spit, het kookboek, het recept**,  
het kookgerei, het vriespunt, het kookpunt, het cellofaan, het bederf, het dieet***   

 het café•, het restaurant•, het eethuis, het koffiehuis, het etablissement, het terras, het rondje,  
 
Het voedsel - drank 
 het voedsel, het eten•, het vlees•, het lamsvlees, het rundvlees, het gehakt, het spek, het  ei•, het fruit•,  

het brood•, het broodje•, het kadetje, het bolletje, het stokbrood, het kapje, het knackebröt, het beschuit, 
het ijs•, het ijsje, het sorbet, het gebak, het koekje, het gebakje, het poffertje, het dessert, het toetje, 
het beleg, het suikerklontje, het snoepgoed, het dropje, het schuimpje, het banket, het schelpdier, 
het graan***, het koren, het meel, het deeg, het beslag, het vlies, het klokhuis, het vruchtvlees, het steeltje, 
het kruid**, het keukenkruid, het tuinkruid, het vleugje, het bestanddeel***, het mengsel**, het ingrediënt, 
het drinken, het water•, het bier•, het pils, het vocht*, het nat, het drinkwater, het mineraalwater, het fris,  
het drankje, het surogaat, het zout•, het zoet, het  zuur**, het aroma, het supplement, het dieet***, het koolzuur, 
het vet***, het eiwit, het eigeel, het vel*, het merg, het beenmerg, het bot, het been •, het zwoerd, het hart•, 
 

(Deze woorden krijgen niet ‘een’: het eten, het voedsel, het vlees, het gehakt, het gebak, het fruit,  
het koren, het graan, het meel, het vet, het zout, het zoet, het zuur, het drinken, het water, het bier,  
het vocht, het koolzuur.) 
 
Kleding: 
 het pak•, het kostuum***, het overhemd•, het hemd*, het shirt, het t-shirt, het jack***, het vest, het uniform*, 
 het jasje, het colbert, het badpak, het zwempak, het kledingstuk, het topje, het schort, het corset, 

het goed•, het ondergoed, het paar•, het leer•, het schoeisel, het profiel, het merk***, het hoofddeksel,  
 het textiel, het garen, het oog• (van de naald), het katoen, het linnen, het bont**, het weefsel***, het fluweel,  

het nylon (ook de), het kant, het elastiek, het vilt, het lint, het knoopsgat, het haakje, het oogje, het kruis, 
het horloge•, het klokje, het juweel***, het sieraad, het snoer, het parelmoer, het montuur, het glas,  
het kapsel, het permanent, het haarnet, het haarnetje, het masker•, het vod, het lor, 

 het wasgoed, het wasmiddel, het strijkijzer, het naaigerei, het model, het patroon, het stramien,  
Ook verkleinwoorden met –je: het jasje, het broekje, het onderbroekje, het hemdje, het vestje, het pakje, 
 
(Niet ‘een’ hebben: het goed, het ondergoed, het garen, het linnen, het leer, het kant, het katoen, het wasgoed.) 
 
Het lichaam: 
 het lichaam•, het lijf•, het gezicht•, het gelaat**, het profiel, het hoofd•, het voorhoofd, het achterhoofd,  

het oog•, het ooglid***, het oor•, het gebit***, het glazuur, het tandvlees, het gehemelte, het keelgat, het haar•, 
het been•, het middel•, het bekken, het achterwerk, het achterste, het lichaamsdeel,  
het vingertopje, het topje, het vingerkootje, het kootje, het schouderblad, het dijbeen, het scheenbeen,  
het bot**, het been•, het gewricht, het merg, het beenmerg, het geraamte, het gebeente, het skelet,  
het stuitje, het staartbeen, het neusbeen, het middenrif, het bloedvat, het litteken***, 
het geslacht*, het lid•, het geslachtsdeel, het zaad*, het sperma, het orgasme***, het testikel, het embryo,  
het hart•, het bloed•, het zweet*, het vocht*, het lichaamsvocht, het vlees•, het vel*, het kippenvel, het eelt, 
het weefsel***, het vet***, het spierweefsel, het vlies, het netvlies, het hoornvlies, het trommelvlies, 
het hersenvlies, het slijmvlies, het orgaan, het geslachtsorgaan, het schaamhaar, het organisme**, 
het zenuwstelsel, het zenuwgestel, het verstand•, het brein***, het bewustzijn, het geheugen,  
het zuur**, het maagzuur, het speeksel, het spuug, het snot (ook de), het slijm, het braaksel, het overgeefsel, 
het eiwit, het hormoon, het enzym, het gen, het dna, het foliumzuur, het genus, het innerlijk, het inwendige, 
het figuur•, het gewicht, het uiterlijk**, het voorkomen*, het uitwendige, het gestel, het postuur, 
het gezicht•, het gehoor**, het zintuig***, het gezichtsorgaan, het reukorgaan, het gehoororgaan, het instinct**, 
het gevoel•, het gevoelen•, het verdriet•, het leed**, het plezier•, het genoegen•, het verlangen•,  
het humeur***, het voorgevoel, het binnenpretje, het gekreun, het gekerm, het gezucht, het dilemma, 

 het denken•, het idee•, het bedenksel, het hersenspinsel, het denkbeeld*, het begrip•, het ideaal•,  
het onderbewustzijn, het wonder•, het onbewuste, het IQ, het intellect, het onbegrip, het probleem•,  
het gebrek•, het ongemak, het euvel, het zeer, het herstel*, het wondvocht, het pus, het abces,  

 het overgewicht, het infarct, het hartinfarct, het miltvuur, het trauma, het spasme, het oedeem, het eczeem,  
 het montuur, het glas, het kunstgebit, het kapsel, het permanent, het toilet**, het toiletartikel, het verbruik, 
 het gehoorapparaat, het geurtje, het luchtje, het bederf, het behoud, het dutje, het middagdutje, het lijk,  
 
(Niet ‘een’ hebben: het bloed, het zweet, het been (bot), het vlees, het tandvlees, het vel, het vocht,  
 het spiegelbeeld, het vet, het zaad, het sperma, het denken.) 



 
Gezondheid – de dokter: 
 het medicijn•, het middel•, het geneesmiddel*, het middeltje, het slaapmiddel, het tablet***, het poeder,  
 het drankje, het vaccin, het antibioticum, het antidepressivum, het bestanddeel***, het ingrediënt. 
 het spreekuur, het bezoek•, het consult, het recept**, het voorschrift*, het verband•, het pincet, 
 het onderzoek•, het verwijsbriefje, het uitstrijkje, het laboratorium**, het lab, het buisje, het heronderzoek,  
 het ziekenhuis•, het hospitaal, het specialisme, het behandelplan, het infuus, het dossier**, 
 het consultatiebureau, het welzijn*, het verpleeghuis, het revalidatiecentrum, het herstellingsoord, 
 het gevoel•, het zeer, het zuur**, het symptoom*, het ziekteverschijnsel, het verschijnsel, het herstel*, 
 het stadium, het levensgevaar, het virus, het eiwit, het hormoon, het gezwel, het gif, het vergif,  
 het dieet**, het eetpatroon, het zout•, het zoet, het vet***, het gewicht, het overgewicht,  

het geslacht*, het genus, het zaad*, het sperma, het condoom, het embryo, het foliumzuur, 
het gebit***, het bederf, het tandbederf, het behoud, het gehoorapparaat, 
het infarct, het hartinfarct, het trauma, het miltvuur, het abces, het oedeem, het eczeem, 
het syndroom, het enzym, het antilichaam, het ziekenfonds, het honorarium, het donorcodicil, 

  
Familie en relaties: 
 het gezin•, het verband•, het familieverband, het familielid*, het ouderschap, het gezag•, het ouderlijk gezag,  
 het huwelijk•, het trouwen, het trouwfeest, het (huwelijks)aanzoek, het jubileum, het overspel, 
 het paar•, het stel*, het kroost, het geslacht*, het nageslacht, het kleinkind, het petekind, het stiefkind, 
 het feest•, het cadeau•, het geschenk**, het pakje*, het present, het bezoek•, het familiebezoek, het etentje, 
 het gesprek•, het praatje, het contact•, het telefoongesprek, het weekend**, het uitje, het spel•, het kaartspel,  
 het geloof•, het vertrouwen•, het verbond***, het respect*, het ontzag, het bedrog***, het verraad***, 
 het wantrouwen**, het gelijk•, het ongelijk***, het compromis**, het compliment***, het verwijt**, 
 het voorbeeld•, het advies*, het voorstel•, het geduld•, het ongeduld, het dreigement, het fatsoen, 
 het leven•, het lot, het toeval*, het geluk•, het ongeluk•, het verdriet•, het gevoel•, het medelijden**, het offer**, 
 het vertrek•,  het afscheid•, het welkom*, het onthaal, het weerzien, het sterfgeval, het erfrecht, 
 het lawaai•, het kabaal, het geluid•, het conflict, het misverstand•, het meningsverschil, het gedoe***,  
 het geschreeuw, het misbaar, het geruzie, het geharrewar, het gekissebis, het schandaal, het geschil, 
 het netwerk***, het circuit, het aandeel•, het drama**, het familiedrama, het melodrama, het gezichtsverlies, 
 het huisarrest, het mikpunt, het binnenpretje, het nieuwtje, het eigenbelang,  
 
Kinderen - opvoeding: 
 het ouderschap, het gezag•, het ouderlijk gezag, het kroost, het respect*, het ontzag, 
 het consultatiebureau, het groeiboekje, het tuigje, het kinderzitje, het flesje, het potje,  
 het gelijk•, het ongelijk***, het voorbeeld, het fatsoen, het karakter•, het talent*, het temperament, 
 het spel•, het spelletje, het raadsel**, het speelgoed***, het masker**, het bord•, het bordspel,  
 het springtouw,  het hobbelpaard, het stokpaardje, het klimrek, het speeltoestel, het ganzenbord,  
 het veld•, het sportveld, het speelveld, het krijt, het krijtje, het stoepkrijt, het boek•, het prentenboek, 
 het verhaal•, het sprookje**, het sprookjesboek, het spook***, het monster**, het gedrocht, het plaatje,  
 het cadeau•, het present, het extraatje, het compliment***, het standje,  
 het kattenkwaad, het gekibbel, het gezeur, het gemopper, het geroezemoes, het huisarrest, 
 
Bij het huis: 
 het hek•, het schuurtje, het gras•,het grasveld, het gazon, het tuintje, het pad, het tuinpad, het terras, 
 het perk, het bloemperk, het hout•, het blad•, het gebladerte, het takje, het tuinafval, het tuincentrum, 
 het hok*** (voor de dieren), het gaas, het voer, het voedsel, het fietsenrek, het fietsenhok,  
(Deze woorden krijgen niet ‘een’: het water, het vuur, het licht, het zonlicht, het gas, het plastic, het afval, het vuilnis, 
het stof, het ongedierte,het onderhoud, het gebladerte, het milieu.) 
 
De buren – de buurt: 
 het gesprek•, het praatje, het contact•, het bezoek•, het welkom*, het onthaal, het telefoongesprek,  
 het misverstand•, het conflict, het incident***, het meningsverschil, het geschil, het verwijt**, het dreigement,  
 het lawaai•, het geluid•, het leven*, het rumoer, het kabaal, het geschreeuw, het gerucht**, het burengerucht, 
 het gedrag•, het respect*, het fatsoen, het compliment***, het excuus**, het gelijk•, het ongelijk***, 
 het feest•, het buurtfeest, het buurthuis, het buurtcentrum, het comité**, het actiecomité, het initiatief•, 
 het belang•, het eigenbelang, het plan•, het bestemmingsplan***, het compromis**, het nieuwtje,  
 
Het weer:  
 het weer•, het weertje, het onweer, het noodweer, het weerlicht, het verschijnsel•, het natuurverschijnsel, 
 het klimaat*, het seizoen**, het voorjaar, het najaar, het jaargetij, het getij, het milieu•,  
 het licht•, het zonlicht**, het lichtschijnsel, het schijnsel, het donker*, het wolkendek, het waas,  
 het ijs•, het vriespunt, het vuur•, het weerbericht, het front, het weerstation, het kwik, het weeralarm,  
 



 De tijd: 
 het uur•, het half uur, het halfuur, het kwartier*, het moment•, het ogenblik•, het tijdstip*,  
 het licht•, het donker*, het etmaal, het weekend**, het horloge•, het uurwerk, het tijdgebrek, 
 het jaar•, het jaartal, het halfjaar, het semester, het kwartaal, het trimester, het decennium**, het lustrum,  
 het seizoen, het jaargetij, het voorjaar•, het najaar•, het laagseizoen, het hoogseizoen, het naseizoen, 
 het getij, het tij, het getijde, het hoogtij, het laagtij, het hoogwater, het laagwater, het voorseizoen,  
 het begin•, het eind•,  het einde•, het midden•, het slot•, het uiteinde***, het beginpunt, het eindpunt,  
 het heden*, het nu, het verleden•, het voorgaande*, het tijdperk**, het tijdvak, het tijdsverschil, 
 het feest•het kerstfeest, het paasfeest, het eeuwfeest, het holoceen, het pleistoceen, 
 
Feesten: 
 het feest•, het kerstfeest, het paasfeest, het nieuwjaar, het oudjaar, het vuurwerk,  
 het huwelijk•, het trouwfeest, het trouwen, het jubileum, het lustrum, het etentje, het drankje, 
 het bezoek•, het familiebezoek, het gezelschap•, het plezier•, het cadeau•, het present, het boeket, 
 het bal*, het masker**, het bloemstuk, het  klokgelui,  
 
 
In de winkel: 
 het warenhuis, het winkelcentrum, het marktplein, het wagentje, het winkelwagentje, het pluspunt, 
 het vak•, het schap, het rek, het magazijn, het pashokje, het antiek**, het monster**, het surogaat, 
 het koopje, het voordeel•, het prijsvoordeel, het verschil•, het prijsverschil, het restant, het plaksel, 
 het artikel•, het product•, het merk***, het type•, het blik•, het pak•, het stuk• (zeep), het brok***, het vat•, 
 het flesje, het blikje, het boeket, het bosje, het parfum***, het geurtje, het luchtje, het boodschappenlijstje, 
 het gewicht, het gram•, het ons, het pond***, het kilogram, het kilo (ook de), het stuk•, het paar•, 
 het assortiment, het aandenken, het souvenir, het duplicaat, het aardewerk, het porcelein, het omhulsel, 
 het rantsoen, het profijt, het snufje, 
   
Betalen en geld: 
 het geld•, het muntstuk, het briefje, het biljet, het wisselgeld, het statiegeld, het pasje, het spaargeld, 
 het kwartje, het dubbeltje, het vijfje, het tientje•, het honderdje, het duizendje, het muntje, het bankbiljet 
 het saldo, het budget, het bedrag•, het totaal•, het tegoed, het tekort*, het verlies•, het verschil•,  
 het gebrek•, het geldgebrek, het overschot, het teveel*, het kasgeld, het betalingsverkeer, het bankbiljet, 
 het procent•, het percentage**, het tarief, het overzicht*, het afschrift, het bankafschrift, het deposito,  
 het krediet, het debet, het bod, het aanbod*, het koopje, het voordeel•, het nadeel•, het voorschot,  
 het risico, het beetje•, het miljoen•, het miljard**, het kapitaal*, het faillissement, het dividend, het aandeel• 
 het inkomen*, het vermogen, het termijnbedrag, het bezit, het eigendom*, het equivalent, het extraatje, 
 het pensioen***, het pensioenoverzicht, het fonds***, het pensioenfonds, het fortuin, het levensonderhoud, 
 het pand***, het onderpand, het profijt, het wisselgeld, het smartengeld, het smeergeld, het losgeld, 
(Niet ‘een’ hebben:  het geld, het wisselgeld, het statiegeld, het kasgeld, het geldgebrek, het teveel*) 
 
De politie: 
 het politiebureau, het misdrijf, het vergrijp, het proces verbaal, het alarmnummer, het alarm, het pistool, 
 het feit, het spoor, het formulier, het verhoor, het gedrag, het geweld, het misdrijf, het alibi, het onderzoek, 
 het alias, het verkeer, het ongeluk, het gerechtshof, het kantongerecht, het gerecht, het proces, het vonnis, 
 het dna, het sepot, het pleidooi, het eigendom, het bezit, het verlies, het conflict, het meningsverschil,  
 het slot, het veiligheidsslot, het geschil, het verzuim, het bewijs, het vermoeden, het vergrijp, het geschil, 
 het juridisch advies, het jyridisch loket, het traangas, 
 
Op school – onderwijs: 
 het gebouw•, het lokaal*, het leslokaal, het computerlokaal, het prikbord, het bord•, het prikbord 
 het krijt, het krijtje, het materiaal•, het lesmateriaal, het boek•, het schrift, het potlood***, het profiel, 
 het papier•, het blad•, het vel*, het gum, het kladblok, het woordenboek, het whiteboard, het cijfer• 
 het kladpapier, het gum, het vlakgom, het plakband, het nietje, het nietapparaat, het compliment*** 
 het onderwijs•, het begin•, het eind• (van de les), het einde•, het huiswerk, het strafwerk, het talent* 
 het vak•, het vakkenpakket, het programma•, het rooster, het lesrooster, het uur•, het lesuur, het dagdeel, 
 het examen•, het proefwerk, het tentamen, het diploma•, het jaar•, het semester, het trimester, 
 het rapport•, het punt•, het resultaat•, het niveau•, het tempo*, het succes•, het compliment***.  
 het lyceum, het gymnasium, het gym, het havo, het mbo, het vmbo, het hbo, het college, het schooljaar, 
 het certificaat, het getuigschrift, het portfolio, het assessment, het schoolplein, het overblijven*, 
 het beroepsonderwijs, het schoolreisje, het inzicht•, het vraagstuk*, het Latijn***, het Spaans*** 
 het Nederlands*, het vereiste***, het schrijfsel, het gemiddelde***, het baccalaureaat, het plaksel, 
 het toetsenbord, het klad, het kladpapier, het werkstuk, het schoolplein, het dictee, het dictaat, het standje, 
 het diagram, het lesplan, het debuut, het equivalent, het (cultureel) erfgoed, het etui, het foefje, het trucje, 
 het schrijfgerei, het geroezemoes, het geritsel, het handwerk, het IQ, het plakband, het rijm, het spectrum, 



 het spiegelbeeld, het verzuim, 
 
De taal: 
 het woord•, het woorddeel, het schrift, het alfabet, het teken**, het letterteken, het leesteken, het braille, 

het vraagteken, het uitroepteken, het Nederlands*, het gesprek•, het antwoord•, het argument 
het voorvoegsel, het achtervoegsel, het tussenwerpsel, het bijwoord, het naamwoord, het voegwoord 

 het onderwerp•, het gezegde, het subject***, het object, het zinsdeel, het verslag, het betoog** 
het spreekwoord, het motto, het meervoud, het enkelvoud, het synoniem, het tegenovergestelde, 
het tegendeel**, het voorbeeld•, het verslag, het geschrift*, het concept***, het schema*, het plan•,  

 het idee, het denkbeeld*, het ontwerp*, het bijschrift, het afschrift, het stokpaardje, het commentaar* 
het bijschrift, het opschrift, het onderschrift, het woordenboek, het lemma, het trefwoord, het criterium*, 

 het onderwerp•. het thema*, het materiaal•, het subject***, het object, het pleonasme, het voorgaande* 
 het idioom, het dialect, het slang, het bargoens,   het accent*, het vlak•, het gebied•, het cliché, 
 het ritme**, het tempo, het spreektempo, het leestempo, het begrip•, het feit•, het gegeven•, het Latijn*** 
 het fragment***, het brok***, het stuk•, het lied•, het vers*, het tafereel***,  het kader•, het interview* 
 het verhaal•, het gedicht, het opstel***, het proza***, het taalgebruik***, het citaat***, het opzicht• 
 het Spaans***, het jargon, het schrijfsel, het klad, het werkstuk, het dictee, het dictaat, het essay 
 het voorzetsel, het bijwoord, het adverbium, het voegwoord, het substantief, het adjectief, het gezegde, 
 het werkwoord, het verbum, het logo, het rijm, het scheldwoord, het taaleigen, het trema, 
 
Boeken - bladen: 
 het boek•, het deel•, het vervolg***, het hoofdstuk, het blad•, het tijdschrift, het dagblad**, het weekblad***,  
 het prentenboek, het plaatje, het woordenboek, het trefwoord, het lemma, het katern, het supplement, 

het verhaal•, het gedicht, het sprookje**, het kookboek, het dagboek, het logboek, het geheim•,  
 het puntdicht, het sonnet, het epigram, het bijschrift, het fragment***, het brok***, het stuk•, het genre, 
 het onderwerp•, het materiaal•, het thema**, het personage***, het spook***, het monster**, het gedrocht, 
 het begin•, het eind•, het slot•, het midden•, het voorwoord, het nawoord, het geschrift, het lied•, het vers* 

het voorbeeld•, het artikel•, het verslag, het bericht•, het detail•, het verloop*, het raadsel**, het wonder•,  
 het concept***, het schema*, het plan•, het idee, het denkbeeld*, het uitgangspunt, het ontwerp*,  

het motto, het pamflet, het biljet, het formulier, het uittreksel, het lijstje, het handschrift, het taalgebruik*** 
 het werkstuk, het bijschrift, het opschrift, het onderschrift, het overzicht*, het citaat***, het opstel*** 
 het drukwerk, het papier*, het formaat, het papierformaat, het corps / het korps, het abonnement, 
 het interview*, het dossier**, het origineel***, het duplikaat, het schrijfsel, het rondeel, het epigram, 
 het plagiaat, het register, het pseudoniem, het debuut, het engagement, het essay, het gehalte, 
 het gezichtspunt, het unicum, het naslagwerk, het oeuvre, het reliëf, het rijm, het prentenboek, 
 
Tellen, meten, rekenen: 
 het cijfer•, het getal*, het aantal•, het kwart•, het procent•, het percentage**, het part, het paar•,  
 het dozijn***, het gros, het miljoen•, het miljard**, het kwadraat, het minimum***, het maximum, 
 het vierkant**, het rond, het ovaal, het vlak•, het oppervlak**, het prisma, het parallellogram, het vleugje 
 het geheel•, het totaal•, het deel• (het tiende deel), het aandeel•, het verschil•, het beetje, het product• 
  het gewicht, het gram•, het ons, het pond***, het kilogram, het kilo (ook de), het gemiddelde***, 

het middelpunt**, het midden•, het niveau•, het peil***, het tarief, het saldo, het budget, het verbruik, 
het bedrag•, het totaal•, het tegoed, het tekort*, het verlies•, het teveel*, het overzicht*, het uiteinde*** 

 het inkomen**, het vermogen, het bezit, het eigendom*, het loon•, het salaris**, het minimumloon,  
 het pensioen***, het pensioenoverzicht, het fonds***, het pensioenfonds, het exemplaar*, het schijntje, 
 het equivalent, het leeuwendeel, het merendeel, het unicum, het rantsoen, het reliëf, het hoogteverschil, 
 het promille, het segment, het spectrum, het spiegelbeeld, het veelvoud, het volume,  
 
De computer: 
 het modem, het beeldscherm, het beeld•, het systeem•, het document*, het programma•,  

het bestand**, het menu, het (letter)teken•, het venster*,  het lettertype, het format, het stopcontact, 
het formaat, het papier•, het papierformaat, het vermogen, het toetsenbord, het apenstaartje, 
het web, het internet, het net**, het netwerk***, het bericht•, het wachtwoord, het virus, 

 
Het werk: 
 het werk•, het beroep•, het vak•, het bedrijf•, het eigen bedrijf, het overwerk, het contract**,  
 het ontslag*, het congé, het project**, het projectbureau, het tempo*, het succes•, het resultaat•,  
 het product•, het management, het resultaat•, het effect, het probleem•, het dilemma, het experiment 
 het jubileum, het weekend**, het advies*, het (werk)verslag, het overleg•, het sollicitatiegesprek, 
 het rooster, het werkrooster, het werkschema, het karwei***, het plan•, het ontwerp*, het werkplan 
 het enthousiasme**, het elan, het zelfvertrouwen***, het zelfbewustzijn, het ambt***, het contact• 

het motief, het vertrouwen•, het initiatief•, het alternatief*,  het netwerk***, het circuit, het element• 
het maaksel, het probeersel, het aandeel•, het beheer***, het onderhoud**, het proces, het arbeidsproces 



 het bedrijfsleven**, het uitzendbureau, het kantoor•, het bureau•, het atelier***, het laboratorium**, het lab, 
 het magazijn, het depot, het schoonmaakbedrijf, het reisbureau, het agentschap, het kinderdagverblijf,  
 het ziekenhuis•, het bejaardentehuis, het verzorgingstehuis, het verpleeghuis, het hoofdkantoor 
 het secretariaat, het naaiwerk, het huishouden•, het leger•, het politiekorps, het kader•, het UWV, 

het instrument•,  het gereedschap***, het werktuig, het apparaat*, het materieel*, het machinepark,  
het nietapparaat, het nietje, het koffiezetapparaat, het bord, het prikbord, het whiteboard, het dividend, 
het wagenpark, het platform, het paneel, het bedieninsgpaneel, het luik***, het etiket***, het rooster 
het zaagsel, het strooisel, het haksel, het vulsel, het materiaal•, het archief, het logboek, het tablet*** 

 het vermogen, het bezit, het eigendom*, het failliet, het faillissement, het bankroet, het tarief, het verloop* 
 het arbeidscontract, het functioneringsgesprek, het werkoverleg, het vakantiewerk, het seizoenswerk,  
 het ondernemingsplan, het strookje, het loonstrookje, het vrijwilligerswerk, het kopieerapparaat, 
 het scanapparaat, het pasje, het toegangspasje, het mengsel**, het herstel*, het instituut*, het nut* 
 het voorschrift*, het dossier**, het hulpmiddel**, het slachthuis, het abattoir, het portfolio, het getuigschrift 
 het diploma, het octrooi, het brood•, het banket, het emplooi, het regelpaneel, het toetsenbord,  
 het pakhuis. het geschil, het lijmpistool, het dok, het droogdok, het verbruik, het dienstverband, 
 het draaiboek, het bouwmateriaal, het lesmateriaal, het etui, het aardewerk, het porcelein, het glazuur, 
 het euvel, het extraatje, het fiasco, het manco, het klusje, het foefje, het trucje, het kunstje,het grind, 
 het gerei, het naaigerei, het kookgerei, het schrijfgerei, het tekengerei, het handwerk, het honorarium, 
 het keurmerk, het label, het mechanisme, het marktaandeel, het memo, het omhulsel, het rendement, 
 het procédé, het profiel, het protocol, het specialisme, het stadium, het uitzendbureau,  
 
Gereedschap: 
 het gereedschap***, het  instrument*, het werktuig, het apparaat*, het paneel, het bedieningspaneel 
 het mes•, het zakmes, het heft, het lemmet, het blad•, het strijkijzer, het stempel**, het potlood***,  
 het net**, het handvat, het contact•, het bord•, het toetsenbord,  het whiteboard, het schrift***, het cahier,   

het hulpmiddel**, het handvat, het materieel*, het onderhoud**, het defect,  het model, het patroon ,  
 het oog• (van de naald), het lijmpistool, het spit, het dynamiet, het mechanisme, het omhulsel, 
 het gerei, het naaigerei, het kookgerei, het scheergerei, het schrijfgerei, het gum, het snufje, 
(Niet ‘een’ hebben: het werk. het naaiwerk, het gereedschap, het onderhoud.) 
 
Knutselen en klussen: 
 het handwerk, het knutselwerk, het klusje, het karwei***, het schilderwerk, het stucwerk, het scharnier, 
 het plakband, het papier•, het karton, het plastic, het blik, het snufje, 
 het pluche (ook: de), het glazuur, het garen, het vilt, het haakje, het oogje, het snoer, het lint,  
 het elastiek, het knoopje, het weefsel***, het breiwerk, het naaigerei, het tekengerei, Het inkomen: 
 het inkomen**, het loon•, het salaris**, het minimumloon, het jeugdloon, het percentage**, het procent• 
 het pensioen***, het pensioenoverzicht, het fonds***, het pensioenfonds, het totaal•, het dividend, 
 het contract**, het aandeel•, het winstaandeel, het tegoed, het verschil•, het gemiddelde***, het fortuin, 
 het honorarium, het levensonderhoud, het schijntje, het profijt, 
 
Op straat: 
 het plein•, het trottoir***, het wegdek, het pad, het voetpad, het fietspad, het rijwielpad, 
 het huisnummer, het nummer•, het adres•, het gebouw•,  het blok•, het pand***, 

het verkeersbord, het stoplicht, het verkeerslicht, het verkeer•, het openbaar vervoer,  
het vervoermiddel, het voertuig***, het rijwiel, het fietsenrek, het kruispunt•, het zebrapad,  
het klimrek, het speeltoestel, het geraas, het rumoer, het geroezemoes, 

 het park•, het gras•, het plantsoen, het groen,  het gazon, het grasveld, het pad, het wandelpad,  
 het licht•, het donker•, het schijnsel, het lichtschijnsel, het asfalt, het gevaarte, het gedrang, 
 
In de stad: 
 het centrum•, het gebouw•, het blok•, het pand, het plein•, het trottoir***, het wegdek, het monument***,  
 het stadsdeel, het bestuur•, het gemeentebestuur***, het  bevolkingsregister, het riool, het woonerf 
 het kantoor•, het postkantoor, het politiebureau, het winkelcentrum, het voetgangersgebied, het getto, 
 het station•, het stadhuis, het gemeentehuis, het ziekenhuis•, het hospitaal, het theater**, het plakkaat, 
 het museum, het café•, het restaurant•, het hotel•, het koffiehuis, het eethuis, het terras, het kadaster, 

het sportveld, het sportcomplex, het woonerf, het middelpunt**, het streekcentrum, het etablissement 
het paleis*, het kasteel*, het slot•, het stadion, het zwembad•, het circus, het warenhuis, het pakhuis, 
het verkeer•, het vervoer•, het openbaar vervoer, het rijwiel, het voertuig***, het vaartuig, het magazijn, 
het bord•, het verkeersbord, het spitsuur, het stratenplan, het stramien, het standbeeld, het parkeerterrein 
het agenttschap, het postagentschap, het reisagentschap, het  reisbureau, het casino***, het affiche, 

 het industrieterrein, het bedrijventerrein, het terrein•, het gebied•, het industriegebied, het bedrijfsterrein, 
 het pension, het logement, het vliegveld**, het klooster*, het archief, het marktplein, het emplacement, 
 het park•, het plantsoen, het groen, het gras•, het gazon, het pad, het wandelpad, het kerkhof**,  
 het water•, het kanaal*, het meer, het eiland•, het veer, het schip•, het milieu**, het vuil*, het verval 



 het bestemmingsplan***, het bouwwerk***, het onderdak***, het  tehuis***, het binnenhof, het hofje, 
 het doolhof, het labyrint, het kermisterrein, het gedrang, het rumoer, het geroezemoes, het lawaai•, 
 het grondgebied, het grondwater, het oppervalktewater, het opvangcentrum, het urinoir, het openbaar toilet, 
 het waterleidingnet, het waterverbruik, het energieverbruik, het logies, het bed and breakfast,  
 het voetstuk, het wegdek, 
 
Het groen – buiten – de natuur: 
 het park•, het gras•, het plantsoen, het groen, het gazon, het perk, het pad, het wandelpad, het kerkhof* 
 het kroos, het riet***, het blad•, het hout•, het bloembed, het bloemperk, het grasveld, het grasland 
 het hek•, het bord•, het toegangsverbod, het verbod, het onkruid, het bos•, het struikgewas, het loof, 
 het water•, het kanaal*, het meer, het eiland•, het veer, het schip•, het gesternte, het geritsel, 
 het uitspansel, het hemelgewelf, het firmament, het zwerk, het zenit, het sterrenbeeld, het daglicht*** 
 
Buiten de stad: 
 het dorp•, het gehucht, het plein•, het dorpsplein,  het woonerf, het centrum•, het midden•, 
 het land•, het landschap, het akkerland, het bouwland,  het weiland***, het veld•, het kerkhof** 
 het gemeentehuis, het raadhuis, het bestuur•, het gemeentebestuur***, het reservoir, 
 het bord•, het toegangsverbod, het paradijs**, het uitzicht*, het klooster*, het gemaal, 
 het kasteel*, het slot•, het water•, het meer, het kanaal*, het schip•, het veer, het dijklichaam 
 het gewas, het graan***, het koren, het kruid**, het onkruid, het bos•, het struikgewas, het loof, 
 het gras•, het hooi, het stro***, het korenveld, het platteland**, het vee**, het erf**, het domein***, het ravijn, 
 het gebied•, het natuurgebied, het  jachtgebied, het verbod**, het hek•, het eiland•, het groen, het zicht*, 
 het schiereiland, het prikkeldraad, het schrikdraad, 
 
De natuur – het groen: 
 het land•, het akkerland, het bouwland, het weiland***, het veld•, het groen, het bos•, het stroomdal 
 het gewas, het kruid**, het onkruid, het korenveld, het graan***, het koren, het gras•, het boord• 
 het blad•, het hout•, het loof, het blaadje, het sprietje, het grassprietje, het bloembed, het bloemperk,  
 het hooi, het stro***, het zaad*, het ras*, het geslacht*, het genus, het vee**, het grasveld, het grasland 
 het park•, het plantsoen, het gazon, het pad, het wandelpad, het hek•, het uitzicht*, het ravijn, het reliëf, 
 het landschap, het paradijs**, het heideveld, het duin**, het strand•, het zand•, het dal•, het beekdal,  
 het rivierbed, het water•, het  meer, het eiland•, het rivierbed, het kroos, het riet***, het vlies, het kaf, 
 het niveau•,  het peil***, het waterpeil (het ANP), het hoogteverschil, het zeewater, het getij, het tij,  
 het wad, het schuim, het oppervlak**, het sop, het wier*, het organisme**, het domein***, het kroondomein 
 het gebergte, het rotsblok, het uitzicht•, het uitzichtpunt,  het panorama, het hoogtepunt**, het bergland,  
 het veen, het ven, het moeras***, het broek, het woud**, het oerwoud, het dier•, het beest•, het territorium, 
 het loof, het gebladerte, het geboomte, het gedierte, het struikgewas, het ongedierte, het hergebruik, 
 het gebied•, het natuurgebied, het stiltegebied, het verbod**, het toegangsverbod, het milieu**, het vuil* 
 het  jachtgebied, het wild**, het hol**, het konijnenhol, het leger, het aas, het voer, het voedsel, het veevoer, 
 het wapen•, het mes•, het pistool*, het geweer, het schot*, het net**, het snoer, het gaas, het grind, 
 het nest*, het vogelnest,  het ei•, het gevogelte, het spoor•, het uitwerpsel, het slakkenhuis, het slib, 
 het web, het spinnenweb, het rag, het spinrag, het insect**, het reptiel, het instinct**, het tentakel 
 het geblaf, het geloei, het geblaat, het geknor, het dierenleed, het geluid•, het lawaai•, het geritsel 
 het kamp•, het kompas, het oosten•, het westen•, het noorden•, het zuiden•, het spoor•, het vergrootglas 
 het eiwit, het hormoon, het enzym, het stremsel, het overschot, het tekort, het isolement, het embryo, 
 het verschijnsel, het fenomeen*, het natuurverschijnsel, het aanpassingsvermogen, het grondwater, 
 het voortbestaan, het uitsterven, het evenwicht, het fossiel, het mengsel**, het net**,  
 het uitspansel, het hemelgewelf, het firmament, het zwerk, het zenit, het sterrenbeeld, het klimaat* 
 het lichtschijnsel, het schijnsel, het waas, het verschijnsel•, het natuurverschijnsel, het gesternte, 
 het koraal, het parelmoer, het rif, het koraalrif, het kadaver, het bestrijdingsmiddel, het chalet, het uitschot, 
 het oppervlaktewater, het bassin, het waterbassin, het waterverbruik, het prikkeldraad, het schrikdraad, 
 het tij, het getij, het getijde, het hoogtij, het laagtij, het springtij, het maanzaad, het spectrum, het stadium, 
 het overleven, het ijs•, het wak, 
 
Rond het water: 
 het water•, het kanaal*, het meer, het niveau, het peil***, het waterpeil, het NAP, het stroomdal, 
 het beheer***, het bestuur•, het waterschap, het hoogheemraadschap, het boord•, het baken 
 het verval, het verschil•, het niveauverschil, het grondwater, het oppervlaktewater, het dijklichaam 
 het verbod**, het sproeiverbod, het loodswezen, het wier, het schelpdier, het koraal, het parelmoer, 
 het schip•, het zeilschip, het motorschip, het zeeschip, het jacht*, het zeiljacht, het motorjacht, het vlot**, 
 het veer, het autoveer, het fietsveer, het voetveer, het vaartuig, het zeil***, het roer, het dek**, het boord•,  
 het stuurboord, het bakboord, het anker, het ruim, het scheepsruim, het compartiment, het luik*** 
 het dok, het droogdok, het gemaal, het drinkwater, het waterbedrijf, het bassin, het grondwater, 
 het bekken, het waterbekken, het gekabbel, het oppervalktewater, het waterleidingnet, het wak, het ijs•, 



 het tij, het getij, het getijde, het hoogtij, het laagtij, het springtij, het reservoir, het slib, het spiegelbeeld, 
 
Planten en bloemen – het gewas: 
 het gewas, het gras•, het riet***, het graan***, het koren, het mos, het kroos, het wier*, het kruid**, het onkruid, 

en samenstellingen en verkleinwoorden als:  het fluitekruid, het helmgras, het suikerriet, het korstmos  
het veenmos, het sterremos, het koolzaad, het zevenblad, het vetblad, het bitterzoet, het zenegroen,  
het zilverschoon, het sneeuwklokje, het viooltje, het klavertje (vier), het maanzaad, het wilgenkatje 
het groen, het blad•, het loof, het lof, het gebladerte, het bloemblad, het meel, het zaad*, het stuifmeel,  
het katje, het blaadje, het takje, het sprietje, het grassprietje, het hout•, het wortelstelsel, het wortelgestel,  
het bladgroen, het sap, het vlies, het kaf, het hooi, het stro***, het klokhuis, het vruchtvlees, het steeltje, 

 het bos•, het struikgewas, het geboomte, het bosje, het veen, het moeras, het duin**, het heideveld,  
het veld•, het graanveld, het grasveld, het aardappelveld, het bollenveld, het stoppelveld,  het korenveld,  
het weiland***, het grasland, het akkerland, het bouwland, het gazon, het bloemperk, het paradijs**, het hof*,  
het perceel, het bosperceel, het segment, het boeket, het bloemstuk, het bloembed, het bloemencorso, 

 het organisme**, het eiwit, het enzyme, het daglicht***, het geslacht*, het genus, het ras*, het merg, 
het zaaigoed, het plantgoed, het aanpassingsvermogen, het bestrijdingsmiddel, het geritsel, 
het stofwisselingsproces, het koolzuur,     

  
Dieren – dingen die met dieren te maken hebben: 
 het vee, het voer, het voedsel, het hok, het hek•, het gaas, het aquarium, het asiel, het dierenasiel, 
 het wild**, het natuurgebied, het  jachtgebied, het wild**, het hol**, het konijnenhol, het leger•, het pluimvee, 
 het nest*, het vogelnest,  het ei•, het gevogelte, het spoor•, het net**, het snoer, het uitwerpsel,  
 het aas, het wapen•, het mes•, het pistool*, het geweer, het schot*, het nekschot, het gif, het vergif, 
 het stiltegebied, het territorium, het verbod**, het toegangsverbod, het gedierte,  het ongedierte, 
 het slakkenhuis, het web, het spinnenweb, het rag, het spinrag, het veevoer, het embryo, 
 het slachthuis, het abattoir, het kadaver, het bederf, het bestrijdingsmiddel, het geritsel, het weekdier, 
 het geslachtsdeel, het geslachtsorgaan, het lieveheersbeestje, het nijlpaard, het schild, het pantser, 
 het reservaat, het natuurreservaat, het roedel, het segment, 
 
Het verkeer en vervoer: 
 het verkeer•, het vervoer•, het openbaar vervoer, het vervoermiddel, het transport***, het oponthoud 
 het voertuig***, het motorvoertuig, het vaartuig, het rijtuig, het vliegtuig•, het vliegveld**, het luchtruim, 
 het station•, het busstation, het perron**, het bagagedepot, het depot, het loket, het streekvervoer, 
 het spoor•, het sein, het signaal**, het teken•,  het pictogram, het compartiment, het verkeersbord, 
 het kaartje, het plaatsbewijs, het ticket, het enkeltje, het retour•, het reisbureau, het wegdek, 
 het eind•, het stuk•, het eindpunt, het tracee, het wegennet, het beheer***, het onderhoud** 
 het pad, het fietspad, het voetpad, het wandelpad, het zebrapad, het trottoir***, het wegdek, het viaduct, 
  het circuit, het verkeersplein, het kmooppunt, het verkeersknooppunt, het dijklichaam 
 het stoplicht, het verkeerslicht, het bord•, het verkeersbord, het kruispunt•, het spitsuur, het zicht* 
 het ongeluk•, het slachtoffer•, het gevaar•, het risico, het zicht*, het gedrang, het uitlaatgas, 
 het zijspan, het defect, het stuur, het zadel***, het vermogen, het konvooi, het monopolie, 
 het schip•, het zeil (van het schip)***, het veer, het ruim, het dek**, het baken, het kombuis 
 het rijtuig, het paard•, het tuig, het paardentuig, het bit, het zadel***, het leidsel, het hoofdstel, 
 het emplacement, het spoorwegemplacement, het rumoer, het kenteken, het traject, 
 
De auto: 
 het voertuig***, het kenteken, het nummerbord, het portier, het wiel**, het ventiel, het stuur, het slot• 
 het chassis, het chassisnummer, het licht•, het voorlicht, het achterlicht, het remlicht, het stuurslot 
 het rijbewijs, het rijexamen, het onderdeel, het defect, het onderhoud**, het teken•, het zicht*,  
 het dashboard, het lek, het rondje, het profiel, 
De fiets: 
 het rijwiel, het wiel**, het fietswiel, het lek, het gat•, het stuur, het ventiel, het zadel***, het profiel, 
 het licht, het voorlicht, het achterlicht, het slot•, het fietsslot, het pedaal, het frame, het rondje, 
 het fietspad, het rijwielpad, het rek, het fietsenrek, het onderhoud**, het verzet•, het herstel* 
Het schip: 
 het schip•, het vaartuig, het zeil***, het roer, het boord•, het stuurboord, het bakboord,  
 het baken, het signaal**, het teken•, het sein, het kompas, het sterrenbeeld, het noorden 
 het anker, het veer, het autoveer, het fietsveer, het voetveer, het defect, het onderhoud**, het kombuis 
 het ruim, het scheepsruim, het dek**, het compartiment, het luik***, het logboek, het vlot**,  
 het dok, het droogdok,  
 
Op reis: 
 het station•, het perron**, het loket,  het spoor•, het vliegveld**, het vliegtuig•,  
 het bagagedepot, het depot, het wachtlokaal, het pictogram, het sein, het signaal**, het teken• 



 het schip•, het kaartje, het ticket, het plaatsbewijs, het enkeltje, het retour•, het compartiment 
 het verkeer•, het vervoer•, het openbaar vervoer, het eindpunt, het oponthoud, het label, het luchtbed, 
 het afscheid•, het doel•, het reisdoel, het vertrek•, het verblijf•, het weerzien, het arrangement, 
 het oosten•, het westen•, het noorden•, het zuiden•, het kompas, het baken, het consulaat, het logies, 
 het hotel•, het pension, het logement, het onderkomen, het café•, het restaurant•, het etablissement, 
 het strand•, het meer, het water•, het bos•, het gezelschap•, het reisgezelschap, het koffiehuis 
 het reisbureau, het agentschap, het onderdak***, het comfort, het aandenken, het souvenir, 
(Niet ‘een’ hebben: het verkeer, het vervoer, het openbaar vervoer. het water) 
 
De vrije tijd: 
 het verlof***, het uitje, het café•, het restaurant•, het spel•, het kaartspel, het schilderwerk, het optreden• 
 het feest•, het partijtje, het gezelschap•, het plezier•, het speelplezier, het spelplezier, het festijn, het uitje, 
 het festival, het muziekfestival, het popfestival, het bal*, het gala, het concert***, het popconcert, het vertier, 
 het pretpark, het reuzenrad, het spookhuis, het lunapark, het waterballet, het raadsel**, het comfort, 
 het kamp•, het jeugdkamp, het strand•, het dolfinarium, het aquarium, het badpak, het joggingpak 
 het bad•, het zwembad•, het zonnebad, het duinmeer, het sportcomplex, het sportveld, het toernooi 
 het concertgebouw, het theater**, het toneel•, het ballet, het schouwspel ,het spektakel, het doolhof 
 het circus, het museum, het filmhuis, het doek•, het filmdoek, het scherm**, het amusement, het casino*** 
 het boek•, het tijdschrift, het boek•, het tijdschrift, het maaksel, het probeersel, het conterfeitsel, het net** 
 het wapen•, het mes•, het pistool*, het geweer, het schot*, het spoor•, het net**, het snoer, het labyrint, 
 het lidmaatschap, het lid•, het abonnement, het abonnementschap, het royement, het vermaak, het snufje, 
 het badlaken, het entertainment, het erfgoed, het etentje, het ganzenbord, het handwerk, het ommetje, 
 het gerei, het naaigerei, het kookgerei, het schrijfgerei, het tekengerei, het idool, het luchtbed, het rondje, 
Sport: 
 het veld•, het sportveld, het sportcomplex, het voetbalveld, het stadion, het voetbal, het net**, 
 het team**, het elftal, het duel, het punt•, het toernooi, het concours, het springconcours, het circuit,  
 het spel•, het voetbalspel, het voetbal, het doel•, het net**, het schot•, het doelpunt, het verlies• 
 het zwembad•, het zwempak, het badbak, het tennisracket, het racket, het schaken, het schaakspel,  
 het schaatsen, het record•, het wereldrecord, het kampioenschap, het succes•, het resultaat• 
 het lid•, het lidmaatschap, het gevecht*, het strijdperk, het enthousiasme**, het elan, het spelletje, 
 het offensief, het talent*, het fenomeen*, het schouwspel, het spektakel, het moreel*,  
 het traject, het parcours, het parkoers, het valscherm, 
De namen van sporten hebben het: 
 het biljart, het voetbal, het honkbal, het korfbal, het tennis, het tafeltennis, het badminton, het hockey, het 
judo, het karate, het rugby, het golf, het cricket, het skiën, het schaken, het bowlen, het boksen, 
Muziek: 
 het spel•, het pianospel, het vioolspel, het lied•, het vers*, het gezang, het zangstuk, het speelplezier,  
 het concert***, het concertgebouw, het muziekstuk, het stuk•, het werk•, het ballet, het fragment***,  
 het orkest***, het koor***, het optreden•, het instrument•, het harmonium , het orgel•, het drumstel 
 het gezelschap•, het ensemble, het corps, het muziekcorps, het publiek•, het bezoek•, het repertoir 
 het tempo*, het ritme**, het gevoel•, het enthousiasme**, het elan, het talent*, het fenomeen*, het bekken, 
 het podium***, het concertpodium, het akkoord**, het chanson, het ballet, het concours, het refrein, 
 het draaiorgel, het kerkorgel, het register, het toetsenbord, het klavecimbel, het klavier, het couplet, 
 het conservatorium, het carillon, het arrangement, het debuut, het duet, het entertainment, het quatremains, 
 het muziekinstrument, het intermezzo, het label, het mineur, het majeur, het opus, het oeuvre, het strijkje, 
 het volume, 
Het theater: 
 het theater**, het toneel•, het drama**, het toneelstuk, het theaterstuk, het stuk•, het werk•, het ballet, 
  het personage***, het spel•, het toneelspel, het optreden•, het masker**, het mom, het decor, het repertoir 
 het spelplezier,  het doek•, het podium***, het publiek•,  het bezoek•, het agentschap, het mysteriespel, 
 het gezelschap•, het amateurgezelschap, het lidmaatschap, het lid•, het enthousiasme**, het elan 
 het schouwspel, het spektakel, het licht•, het lichtplan, het kostuum***, het tafereel***, het genre,  
 het cabaret, het debuut, het engagement, het entertainment, het intermezzo, het rijm, 
Kunst: 
 het schilderwerk, het schilderij*, het doek•, het linnen, het werk•, het kunstwerk***, het oeuvre 
 het beeld•, het standbeeld, het beeldhouwwerk, het monument***, het museum, het talent*, het kunststuk, 
 het genre, het portret*, het model, het zelfportret, het landschap, het symbool, het mecenaat, het debuut, 
 het drieluik, het triptiek, het atelier***, het ontwerp*, het perspectief*,  het palet, het affiche, het plakkaat, 
 het ornament, het engagement, het erfgoed, het unicum, het oeuvre, het spiegelbeeld, het voetstuk, 
Fotografie en film: 
 het toestel*, het fototoestel, het apparaat*, het foroapparaat, het plaatje, het portret•, het landschap 
 het beeld•, het scherm**, het contrast***, het hegatief, het model, het foromodel, het diafragma, 
 het origineel***, het filmpje, het draaiboek, het script, het filmhuis, 
 



Communicatiemiddelen en informatie: 
 het bericht•, het document, het weerbericht, het overzicht*, het item, het nieuwsitem, het voorval***, 
 het nieuws•, het beeld•, het plaatje, het feit•, het gegeven•, het persbureau, het persbericht, het medium** 
 het incident***, het ongeluk•, het geweld•, het misdrijf, het wapen•, het schot•, het interview*, het dictee, 
 het vraagstuk*, het dossier**, het bereik***, het citaat***, het oogpunt***, het origineel***, het duplikaat 
 het taalgebruik***, het affiche, het plakkaat, het aanplakbiljet, het biljet, het plagiaat, het register, 
 het diagram, het dodental, het idool, het item, het label, het logo, het memo, het nieuwtje, het schrikbeeld, 
 het telefoongesprek, het vraaggesprek,  
Televisie: 
 het net*, het programma•, het nieuws•, het beeld•, het beeldscherm, het journaal, het nieuwsbericht 
 het bericht•, het weerbericht, het overzicht*, het item, het nieuwsitem,  het hoogtepunt**, het dieptepunt,  
 het gesprek•, het verslag, het incident***, het ongeluk•, het geweld•, het misdrijf, het wapen•, het schot•, 
 het tv-net, het kanaal*, het tv-kanaal, het toestel*, het televisietoestel, het voorval***, het draaiboek, 
 het feit•, het gegeven•, het kijkcijfer, het commentaar*, het interview*, het bestel**, het omroepbestel, 
 het script, het debuut, het entertainment, het idool, het item, het logo, het volume, het vraaggesprek, 
Telefoon: 
 het toestel*, het telefoontoestel, het telefoonnummer, het netnummer, het kengetal,  
 het gesprek•, het telefoongesprek, het net*, het mobieltje, het alarmnummer, het bereik*** 
Computer en internet: 
 het internet, het net*, het web, het programma•, het virus, het toetsenbord, het wachtwoord,  
 het document*, het netwerk***, het e-mail adres, het modem, het format, het apenstaartje, 
Tijdschriften, kranten, drukwerk: 
 het tijdschrift, het dagblad**, het weekblad***, het maandblad, het jaaroverzicht, het geschrift*, 
 het drukwerk, het affiche, het aanplakbiljet, het biljet, het strooibiljet, het fonds***, het kader•, het plagiaat, 
 het papier•, het formaat, het papierformaat, het boek•, het raadsel**, het feit•, het gegeven•, het katern, 
 het commentaar*, het exemplaar*, het interview*, het betoog**, het taalgebruik***, het schrijfsel, 
 het pseudoniem, het diagram, het entertainment, het essay, het item, het logo, het naslagwerk,  
 het supplement, het vraaggesprek, 
De post: 
 het postkantoor, het pakje, het pakket, het postpakket, het etiket***, het loket, het stempel**,  
 het legitimatiebewijs, het paspoort***, het rijbewijs, het briefpapier, het agentschap, het postagentschap 
 het stuk•, het poststuk, het label, 
 
De samenleving – het sociaal verkeer: 
 het gesprek•, het contact•, het woord•, het gebaar•, het gedrag•, het antwoord•, het verzoek•, het gezag• 
 het gezelschap•, het publiek•, het bezoek•, het lid•, het lidmaatschap, het abonnement, het contract** 
 het gebruik•, het gebod***, het verbod**, het verlof***, het bewind***, het regime, het onrecht***,  
 het misverstand•, het meningsverschil, het excuus**, het debat***, het forum, het platform, het verzet• 
 het taboe, het geheim•, het schandaal, het raadsel**, het bedrog***, het misbruik***, het heldendom,  
 het verschil•, het onderscheid, het klassenverschil, het standenverschil, het provincialisme 
 het initiatief•, het motief, het enthousiasme**, het elan, het belang•, het netwerk***, het circuit, 
 het proces•, het resultaat•, het effect, het succes•, het gevaar•, het risico, het failliet, het aandeel• 
 het alternatief**, het compliment***, het aanbod*, het samenspel, het middelpunt**, het voorstel•, het blijk, 
 het vertrouwen•, het wantrouwen**, het begrip•, het onbegrip, het verbond***, het respect*, het fatsoen, 
 het verband•, het familieverband, het groepsverband, het signaal**, het teken•, het etiket*, het principe• 
 het geluid•, het lawaai•, het rumoer, het leven•, het tempo*, het niveau•, het peil***, het symptoom*, 
 het keerpunt, het voordeel•, het nadeel•, het incident***, het uitstel, het afstel, het oponthoud, het kabaal, 
 het bericht•, het verhaal•, het gerucht**, het verzinsel, het verraad***, het probleem•, het dilemma,  
 het gemak, het ongemak, het geheel•, het deel•, het onderdeel, het burgerschap, het geboorteoverschot 
 het tehuis***, het kindertehuis, het bejaardentehuis, het ideaal•, het paradijs**, het wonder•, het gevoelen• 
 het instinct**, het talent*, het fenomeen*, het mirakel, het orakel, het onvermogen, het vonnis** 
 het congres•, het symposium, het college•, het festival, het feest•, het aanzien, het beroep•, het oordeel• 
 het bijschrift, het opschrift, het afschrift, het stokpaardje, het bedrijfsleven**,  het comité**, het actiecomité, 
 het leraarschap, het schrijverschap, het dichterschap, het priesterschap, het panel, het panellid, het front, 
 het offensief, het schouwspel, het spektakel, het collectief, het beklag, het zelfbeklag, het bedrijf 
 het medelijden**, het begrip•, het medeleven, het inlevingsvermogen, het mededogen, het meegevoel 
 het aanpassingsvermogen, het visioen, het voornemen***, het archief, het verval, het moreel*, het baken 
 het bezit, het eigendom*, het vooroordeel***, het vermoeden•, het fonds***, het project*, het projectbureau 
 het systeem•, het defaitisme, het optimisme, het wetsartikel, het artikel•, het lid•, het tijdgebrek,  
 het compliment***, het gedoe***, het voorkomen, het advies, het gelijk•, het ongelijk***, het genoegen• 
 het groepsgevoel, het isolement, het individu, het individualisme, het besef, het benul, het bewustzijn 
 het vrijwilligerswerk, het verzekeringsbewijs, het doel•, het nut*, het doeleinde*, het manco, het euvel, 
 het punt•, het ontmoetingspunt, het slachtofferschap, het terrein•, het asiel, het vlak•, het gebied•,  
 het instituut*, het percentage**, het perspectief*, het vooruitzicht**, het voorschrift*, het vraagstuk* 



 het compromis**, het dossier**, het heil**, het onheil, het leed**, het medium**, het hoogtepunt**, 
 het dieptepunt, het mysterie**, het ritueel**, het verwijt**, het onderhoud**,  het bereik***, het onderdak***, 
 het oogpunt***, het origineel***, het duplikaat, het vereiste***, het domein***, het oord, het toevluchtsoord, 
 het herstellingsoord, het richtsnoer, het uitgangspunt, het welkom*, het onthaal, het lot, het staatslot, 
 het imago, het image, het beeld, het intellect, het pardon, het debakel, het monopolie, het sarcasme, 
 het escapisme, het ontzag, het royemenet, het trauma, het draagvlak, het berouw, het geschil, 
 het huisarrest, het lustoord, het schuiloord, het vandalisme, het fundament, het mandaat, het pseudoniem, 
 het leiderschap, het doelwit, het mikpunt, het complot, het behoud, het breekpunt, het boegbeeld, 
 het consult, het alarm, het alarmnummer, het debuut, het dutje, het middagdutje, het eerbetoon, 
 het eigenbelang, het egoïsme, het noodweer, het noodweerexces, het exces, het eindrapport, het fiasco, 
 het electoraat, het engagement, het etentje, het evenement, het extraatje, het feminisme, festijn, 
 het gedrang, het gehalte, het geruzie,  het geharrewar, het gekissebis, het gelid, het gemeengoed, 
 het geroezemoes, het geklets, het getto, het gezichtsverlies, het animo, het unicum, het idool, het treffen, 
 het jurylid, het keurmerk, het knelpunt, het kwaad•, het lachertje, het drama**, het melodrama, 
 het merendeel, het leeuwendeel, het minimumloon, het jeugdloon, het nageslacht, het nieuwtje, het uitje, 
 het noodgeval, het oproer, het opstootje, het relletje, het opvangcentrum, het overspel, het overwicht, 
 het rantsoen, het reservoir, het scheldwoord, het sterfgeval, het praatje, het precedent, het prestige, 
 het privillege, het protocol, het profijt, het schrikbeeld, het segment, het smartengeld, het streven, 
 het uitzendbureau, het ultimatum, het voorbehoud, het wangedrag, het weerzien, 
 
Het land en politiek: 
Het land: 
 het land•, het rijk•, het vaderland*, het koninkrijk***, het gezag•, het verval, het moreel*, het alarm 
 het bestuur•, het parlement•, het ministerie•, het kabinet•, het ministerschap, het besluit, het stadsdeel 
 het college• van b. en w. (burgemeester en wethouders), het college•, het raadslid, het gemeenteraadslid 
 het gemeentebestuur, het register, het bevolkingsregister, het waterschap, het bestuurscollege,  
 het voorstel•, het wetsvoorstel, het wetsontwerp***, het ontwerp*, het alarmnummer, het energiebedrijf 
 het wetsartikel, het artikel•, het lid•, het verbod**, het gebod***, het verdrag*, het mandaat,  
 het volk•, het volkslied, het nationalisme, het Nederlands*, het verbond***, het regiem, het burgerrecht 
 het paspoort***, het legitimatiebewijs, het rijbewijs, het stempel**, het visum, het burgerschap, het ambt*** 
 het formulier, het sofi-nummer, het persoonsnummer, het meldpunt, het uitstel, het afstel, het fundament, 
 het loket, het verzoek•, het protest**, het  bezwaar•, het bezwaarschrift, het onderzoek•, het antwoord•, 
 het onderwijs•, het recht•, het gerecht*, het gerechtshof, het manifest, het handvest, het mandaat 
 het leger•, het regiment, het garnizoen, het konvooi, het heldendom, het bedrijfsleven**, het belang• 
 het wegennet, het gasnet, het electriciteitsnet, het spoorwegnet, het riool, het beheer***, het onderhoud  
 het gebied•, het gewest**, het district***, het graafschap, het hertogdom, het sultanaat, het kalifaat,  
 het pensioen***, het pensioenstelsel, het fonds***, het pensioenfonds, het project*, het projectbureau 
 het koninkrijk***, het paleis•, het hof*, het koningshuis, het rijtuig, het vorstenhuis, het vorstendom, 
 het koningschap, het presidentschap, het patriottisme, het buitenland•, het binnenland, het isolement 
 het buurland, het stroomdal, het waterbedrijf, het punt•, het uitzichtpunt, het ontmoetingspunt, het nut*, 
 het terrein•, het perspectief*, het vooruitzicht**, het bestel**, het omroepbestel, het lot, het staatslot, 
 het departement**, het dossier**, het heil**, het onheil, het bestemmingsplan***, het bewind*** 
 het domein***, het kroondomein, het wetboek***, het noodplan, het oord, het toevluchtsoord, het complot 
 het kordon, het politiekordon, het debat***, het kamerdebat, het spoeddebat, het amendement, 
 het syndicaat, het vakverbond, het landbouwschap, het bedrijfsschap, het productschap, het waterschap, 
 het affiche, het plakkaat, het aanplakbiljet, het biljet, het arrest, het huisarrest, het kadaster, het dictaat, 
 het aangiftebiljet, het belastingformulier, het boegbeeld, het consult, het adviesbureau, het consulaat, 
 het waterbedrijf, het energiebedrijf, het rayon, het electoraat, het evenement, het grondgebied, het pact, 
 het bassin, het waterbassin, het waterverbruik, het energieverbruik, het kamerlid, het niemandsland, 
 het schiereiland, het stembureau, het stemrecht, het protocol, het staatsbezoek, het staatshoofd, 
 het ultimatum, het vredesakkoord, 
 
Internationaal: 
 het verdrag•, het pact, het land•, het buitenland•, het Europa, het werelddeel, het continent***,  
 het grondgebied, het bestuur•, het parlement•, het volk•, het volkslied, het nationalisme, het buurland, 
 het staatsbezoek, het staatshoofd, het ultimatum, het veto, het vredesakkoord, 
  
Het bestuur: 
 het bestuur•, het beleid•, het voorstel•, het plan•, het ontwerp*, het besluit, het regelement, het gezag•, het 
beheer***, het onderhoud**, het afschrift, het onvermogen, het register, het bevolkingsregister 
 het raadslid, het gemeenteraadslid, het bestuurslid, het college•, het waterschap, het toezicht**, 
 het college• van b. en w. (burgemeester en wethouders), het uitvoeringsorgaan, het bestuurslichaam 
 het stadhuis, het gemeentehuis, het provinciehuis, het stadsdeel, het advies•, het adviesorgaan 
 het loket, het verzoek•, het  bezwaar•, het bezwaarschrift, het onderzoek•, het antwoord•, het rapport• 



 het gewest**, het district***, het rayon, het mandaat, het onderzoek*, het experiment, het archief,  
 het project*, het projectbureau, het wetsontwerp***,  het wetsartikel, het artikel•, het lid•, het terrein• 
 het ambt***, het regime, het bewind***, het verlof***, het voorzitterschap, het akkoord•, gebied•, het fonds*** 
 het registratienummer, het persoonsnummer, het burger servicenummer (BSN), het sofinummer, 
 het uittreksel, het herstel*, het instituut*, het vraagstuk*, het bestel**, het compromis**, het departement** 
 het dossier**, het bestemmingsplan***, het origineel***, het duplikaat, het domein***, het noodplan 
 het richtsnoer, het uitgangspunt, het kordon, het politiekordon, het pardon, het reces, het mandaat 
 het heronderzoek, het debakel, het monopolie, het syndicaat, het vakverbond, het kadaster, het dictaat, 
 het landbouwschap, het bedrijfsschap, het productschap, het amendement, het draagvlak, het geschil, 
 het registratienummer, het persoonsnummer, het burger servicenummer (BSN), het sofinummer, 
 het leiderschap, het aangiftebiljet, het behoud, het consulaat, het doeleinde*, het donorcodicil, 
 het duplicaat, het eindrapport, het euvel, het manco, het fiasco, het gezichtspunt, het grondgebied, 
 het honorarium, het keurmerk, het kiesrecht, het knelpunt, het memo, het noodgeval, het overwicht, 
 het profiel, het protocol, het smartengeld, het streven, het traangas, het ultimatum, 
  
Het recht  - wetten en regels: 
 het recht•, het strafrecht, het proces•, het bewijs, het pleidooi, het pleit, het rechtscollege, het parket 
 het openbaar ministerie, het gerechtshof, het hof*, het kantongerecht, het vonnis**, het oordeel• 
 het misdrijf, het signalement, het slachtoffer•, het alibi, het beroep•, het geding***, het verhoor*** 
 het bezit, het eigendom*, het contract, het conflict, het failliet, het faillissement, het testament***,  
 het burgerrecht, het jeugdrecht,  het geweld•, het geboefte, het schot, het terrorisme, het bewijsmateriaal, 
 het voorstel•, het wetsvoorstel, het ontwerp*, het gebod, het verbod, het onrecht***, het leiderschap, 
 het paspoort, het rijbewijs, het legitimatiebewijs, het misbruik***, het proces verbaal, het wetboek*** 
 het bezit, het eigendom*, het district***, het wetsontwerp***,  het wetsartikel, het artikel•, het lid• 
 het dossier**, het origineel***, het duplikaat, het kordon, het politiekordon, het pardon, het complot, 
 het monopolie, het amendement, het beletsel, het octrooi, het patent, het plagiaat, het schavot, 
 het arrest, het huisarrest, het asiel, het asielrecht, het toevluchtsoord, het vandalisme, het vuurpeloton, 
 het arrondissement, het delict, het donorcodicil,  het erfrecht, het grondgebied, het kiesrecht, het wangedrag, 
 het noodweer, het noodweerexces, het exces, het eigenbelang, het jurylid, het losgeld, het traangas, 
 het pand***, het onderpand, het stemrecht, het precedent, het smartengeld, het smeergeld, het verweer, 
Misdaad: 
 het misdrijf, het geweld•, het losgeld, het complot, het vandalisme, het wapen•, het vuurwapen,   
 het geweer, het pistool•, het mes•, het lemmet, het heft, het steekwapen, het masker**, het delict, 
 het tuig, het geboefte, het uitschot, het smeergeld, 
 het noodweer, het noodweerexces, het exces, het slachtoffer•, het smartengeld, 
 
Het leger: 
 het leger•, het uniform*, het kamp•, het wapen•, het bevel, het commando, het gezag•,  
 het kanon***, het geweer, het machinegeweer, het pistool•, het magazijn, het schot•, het saluut,  
 het materieel*, het onderhoud**, het pantservoertuig, het riupsvoertuig, het pantservaartuig, het bastion 
 het projectiel, het schietterrein, het oefenterrein, het legeronderdeel, het onderdeel, het geschut,  
 het beleg, het vaderland, het heldendom, het vaandel, het geschut, het peloton, het vuurpeloton 
 het regiment, het garnizoen, het depot, het wapendepot, het konvooi, het bombardement, het front, 
 het offensief, het moreel*, het hoofdkwartier***, het front*, het bolwerk, het fort**, het bastion, het slagveld, 
 het kader•, het kordon,  het slagschip, het vliegdekschip, het fregat, het landingsvaartuig, het uitzichtpunt,  
 het bloedbad, het dynamiet, het gelid, het kruit, het buskruit, het heft, het lemmet, het blad•, het legioen, 
 het pantser, het schild, het rantsoen, het traangas, het treffen, het valscherm, 
 
Politiek: 
 het programma•, het program•, het standpunt, het uitgangspunt, het manifest, het handvest, het mandaat 
 het stembiljet, stembriefje, het stembureau, het alternatief*, het ideaal•, het congres•, het initiatief• 
 het protest**, het spandoek, het terrorisme, het racisme, het geweld, het verbond***, het verdrag*,  
 het socialisme*, het communisme***, het fascisme, het nationalisme, het liberalisme, het belang• 
 het probleem•, het dilemma, het burgerschap, het recht•, het burgerrecht, het comité**, het actiecomité 
 het instinct**, het pensioen***, het pensioenstelsel, het fonds***, het pensioenfonds, het onvermogen 
 het systeem•, het defaitisme, het optimisme, het patriottisme,  het bewind***, het regime, het strooibiljet, 
 het akkoord•, het beleid•, het gelijk•, het ongelijk***, het doel•, het oordeel•, het principe•, het punt• 
 het asiel, het verzet•, het argument, het commentaar*, het vraagstuk*, het bestel**, het compromis** 
 het heil**, het onheil, het verwijt**, het wereldbeeld, het marxisme***, het oogpunt***, het richtsnoer, 
 het debat***, het kamerdebat, het spoeddebat, het reces, het amendement, het absolutisme,  
 het clientelisme, het draagvlak, het beletsel, het affiche, het plakkaat, het aanplakbiljet, het biljet 
 het proletariaat, het asiel, het toevluchtsoord, het schuiloord, het mandaat, het dictaat, het leiderschap, 
 het breekpunt, het doeleinde*, het eigenbelang, het electoraat, het engagement, het feminisme, 
 het gezichtspunt, het gezichtsverlies, het kamerlid, het raadslid, het gemeenteraadslid, het kiesrecht, 



 het melodrama, het minimumloon, het jeugdloon, het oproer, het overwicht, het stembureau, 
 het schrikbeeld, het smeergeld, het streven, het ultimatum, het veto, 
 
Geloof - levensbeschouwing: 
 het geloof•, het gebed*, het gebod***, het verbod**, het feest•, het kerstfeest, het paasfeest,  
 het slachtfeest, het vasten, het offer**, het paradijs**, het vagevuur, het dogma, het ritueel** 

het wonder•, het visioen***, het mirakel, het heiligdom, het kwaad•, het denkbeeld*, het wereldbeeld 
 het christendom*, het katholicisme, het protestantisme, het jodendom, het hindoeisme, het boedhisme,  
 het begrip•, het lijden, het leed**, het medelijden**, het mededogen, het medeleven, het calvinisme, 
 het meegevoel,  het schuldgevoel, het houvast***, het welzijn*, het kruis, het ideaal•, het hiernamaals, 
 het oude testament, het nieuwe testament, het boek•, het Testament***, het Woord, het evangelie*** 
 het sacrament, het doopsel, het vormsel, het oliesel, het huwelijk*, het priesterschap, het celibaat 
 het bisdom, het dekenaat, het pausschap, het orakel, het visioen, het vers*, het lied•, het hooglied 
 het altaar***, het tabernakel, het klooster*, het kerkhof**, het concilie**, het principe•, het apostolaat, 
 het perspectief*, het vraagstuk*, het heil**, hert medium**, het mysterie**, het  patronaat, het diaconaat, 
 het lot, het noodlot***, het toeval*, het gesternte, het sterrenbeeld, het atheïsme, het pantheïsme, 
 
 
Dood en leven: 
 Leven:  het leven•, het bestaan, het ontstaan, het lot, het noodlot***, het toeval*,  het geluk•, het ongeluk•,  
 het welzijn*, het succes•, het doel•, het streven, het nut*, het ideaal•, het belang•, het principe•, 
 het perspectief*, het vooruitzicht**, het heil**, het onheil, het leed**, het hoogtepunt**, het dieptepunt, 
 het organisme**, het doeleinde*, het fortuin, het mysterie** 
 Dood: het overlijden*, het uiteinde***, het graf*, het kruis, het opschrift, het kerkhof**,  het bloemstuk 
 het hiernamaals, het vagevuur, het lijk, het skelet, het geraamte, het gebeente, het stoffelijk overschot, 
 het verlies•, het testament***, het oliesel, het sacrament, het berouw, het doodshoofd, het aandenken,  
 het donorcodicil, het erfrecht, het levensgevaar, het nageslacht, het rouwcentrum, het sterfgeval, 
 
Wetenschap – het onderzoek: 
 het onderzoek•, het onderwijs•, het laboratorium**, het experiment, het proces•, het resultaat•, het effect, 
 het onderwerp•, het probleem•, het uitgangspunt, het idee•, het denkbeeld*, het concept, het begrip•,  
 het vraagstuk, het antwoord, het feit•, het gegeven•, het bewijs, het verband• (= de relatie), het model,  
 het programma•, het plan•, het ontwerp*, het rapport•, het verslag, het schema*, het detail•, het aspect, 
 het verschijnsel, het fenomeen*, het kenmerk, het kader*, het denken, het beginsel, het principe, het facet, 
 het verschil•, het thema*, het dilemma, het probeersel, het raadsel**, het wezen•, het beleid•, het diagram, 
 het inzicht•, het alternatief*, het systeem•, het stelsel*, het wereldbeeld, het gebied•, het terrein•, het lab, 
 het apparaat*, het preparaat, het axioma, het symbool, het panel, het panellid, het logboek, het project* 
 het forum, het debat***, het platform, het tijdschrift, het subject***, het gelijk•, het ongelijk***, het totaal• 
 het procent•, het percentage**, het oordeel•, het kernpunt, het kernbegrip, het vakgebied, het geheel• 
 het criterium*, het instituut*, het nut*, het betoog**, het dossier**, het tegendeel*, het citaat***, het blijk, 
 het vereiste***, het domein***, het octrooi, het patent, het gemiddelde***, het plagiaat, het dictaat, 
 het equivalent, het fiasco, het gehalte, het gezichtspunt, het protocol, het specialisme, het stadium, 
 het zwaartepunt, 
 
Wetenschap – begrippen:   
 het heelal**, het universum, het al, het geheel•, het deel•, het totaal• 
 het licht•, het geluid•, het gas•, het vriespunt, het kookpunt, het smeltpunt, het minimum***, het maximum 
 het element•, het atoom. het deeltje, het elektron, het proton, het neutron, het centrum•, het middelpunt** 
 het stelsel*, het zonnestelsel, het sterrenstelsel, het hemellichaam, het ontstaan, het gas•, het zuur**, 
 het middelpunt, het centrum, het gesteente, het mineraal, het metaal**, het erts, het aardgas, het fossiel 
 het tijdperk**, het tijdvak, het holoceen, het pleistoceen,   het continent***, het ras*, het type•, het kenmerk 
 het leven•, het eiwit, het enzym, het hormoon, het dna, het gen, het weefsel, het defect, het fossiel, 
 het brein***, het verstand•, het gevoel•, het denken, het geloof•, het ego**, het ik•, het zelf, het wezen 
 het idee•, het vooroordeel***, het voorgevoel, het vertrouwen•, het instinct**, het vermoeden•, het genie*** 
 het fragment***, het stuk•, het brok***, het klimaat*, het organisme**, het bestanddeel***, het cloor, 
 het geslacht*, het genus, het onderbewustzijn, het onbewuste, het bederf, het behoud, 
 het elektra, het embryo, het lijk, het mechanisme, het reliëf, het hoogteverschil,  
 het segment, het spectrum, het spiegelbeeld, het vacuum, het vaccin, 
  
Het denken - redeneren: 
 het verstand•, het geheugen, het brein***, het bewustzijn, het zelfbewustzijn, het onderbewustzijn, 
 het begrip•, het idee•, het plan•, het voorstel•, het denkbeeld*, het ideaal, het probleem•, het dilemma,  
 het verschil•, het genie***, het begin•, het eind•, het midden•, het doel•, het streven, het gevolg•,  
 het resultaat, het effect, het verband•, het concept***, het kader•, het denkraam, het aspect, het facet,  



 het bewijs, het gebied•, het vlak•, het terrein•, het vereiste***, het richtsnoer, het doeleinde*, het knelpunt, 
 het verslag, het schema, het thema, het inzicht, het visioen, het ontwerp*, het wereldbeeld, het argument 
 het beginsel, het uitgangspunt, het principe, het besluit, het verzinsel, het voorstellingsvermogen 
 het geheim•, het raadsel**, het signaal**, het teken, het sein, het kenmerk , het wezen•, het beleid•, 
 het gevoel•, het gevoelen•, het voornemen***, het vooroordeel***, het voorgevoel, het instinct**, het blijk, 
 het vermoeden•, het subject***, het besef, het benul, het bewustzijn, het oordeel•, het opzicht• 
 het commentaar*, het criterium*, het perspectief*, het vraagstuk*, het betoog**, het tegendeel**, 
 het onbewuste, het atheïsme, het pantheïsme, het draaiboek, het euvel, het gehalte, het gezichtspunt, 
 het luchtkasteel, het fata morgana, het schrikbeeld, het spiegelbeeld, het stadium, het uitvloeisel, 
 het voorbehoud, het zwaartepunt,  
 
De wereld – de materie: 
 het heelal**, het universum, het al, het zonnestelsel, het sterrenstelsel, het gas•, het zuur** 
 het werelddeel, het continent***, het buitenland•, het binnenland, het middelpunt**, het centrum,  
 het gesteente, het mineraal, het fossiel, het metaal, het erts, het ijzererts, het bestanddeel*** 
 het ontstaan•, het ruimteschip, het ruimtestation, het ruimtewezen, het middelpunt**, het centrum•,  
 het atoom. het element•, het deeltje, het elektron, het proton, het neutron, het systeem•, het bladgroen 
 het begin•, het eind•, het licht•, het geluid•, het donker*, het leven•, het bestaan•, het organisme**, 
 het gat•, het zwarte gat, het kenmerk, het uitdijen, het gas•, het broeikasgas, het methaan, 
 het voortbestaan, het uitsterven, het evenwicht, het milieu, het broeikaseffect, het hetgebruik 
 het uitspansel, het hemelgewelf, het firmament, het zwerk, het zenit, het sterrenbeeld, het onheil,  
 het verschijnsel, het fenomeen*, het natuurverschijnsel, het aanpassingsvermogen, het magnetisme, 
 het tijdperk**, het tijdvak, het holoceen, het pleistoceen, het klimaat*, het skelet, het doodshoofd, 
 het reliëf, het hoogteverschil, het ruimtevaartuig, het spectrum, het segment, het vacuum, 
 
De techniek: 
 het apparaat*, het contact•, het stopcontact, het onderdeel, het element•, het onderhoud**, het defect, 
 het snoer, het net*, het electriciteitsnet, het internet, het netwerk***, het circuit, het mechaniek 
 het wiel**, het tandwiel, het tandrad, het rad, het radertje, het middelpunt**, het midden•, het bereik*** 
 het gereedschap***, het werktuig,  het instrument•, het wonder*, het effect, het resultaat•, het vacuum, 
 het vermogen, het proces•,  het ruimteschip, het ruimtestation, het systeem•, het tablet***, 
 het bestanddeel***, het bouwwerk***, het octrooi, het patent, het elektra, het magnetisme, het deeltje, 
 het paneel, het bedieninsgpaneel, het regelpaneel. het toetsenbord, het equivalent, het manco, het euvel, 
 het foefje, het trucje, het kunstje, het gerei, het knelpunt, het mechanisme, het procédé, het stadium, 
 het polyester, het pvc, het plastic, het spectrum, het segment, het snufje, het spiegelbeeld, 
 het zonnepaneel, 
 
Economie: 
 het geld•, het kapitaal*, het vermogen, het bezit, het eigendom*, het failliet, het contract, het inkomen het 
bedrijf, het product, het pensioen***, het pensioenstelsel, het pensioenfonds, het fonds***, het tarief,  
 het vertrouwen•, het tekort, het gebrek, het groeitempo, het tempo*, het overschot, het tekort, het procent• 
 het bedrijf•, het bedrijfsleven**, het saldo, het budget, het aandeel•, het model, het ondernemingsplan 
 het krediet, het debet, het betalingsverkeer, het koersverloop, het belleggingsfonds, het percentage**,  
 het voordeel•, het nadeel•, het herstel*, het nut*, het hoogtepunt**, het dieptepunt, het marxisme*** 
 het effect, het monopolie, het syndicaat, het vakverbond, het verbruik, het assortiment, het diagram, 
 het landbouwschap, het bedrijfsschap, het productschap, het waterschap, het concern, het dividend, 
 het fortuin, het energieverbruik, het waterverbruik, het kartel, het marktaandeel, het rendement, 
 het pand***, het onderpand, het profijt, het stadium, 
 
Het gevoel - psychologie: 
 het gevoel•, het gevoelen•, het verdriet•, het plezier•, het genot*, het genoegen•, het verlangen•, 
 het geluk•, het ongeluk•, het verlies•, het ongenoegen, het gemis, het beklag, het zelfbeklag 
 het begrip•, het lijden, het leed**, het medelijden**, het mededogen, het medeleven, het meegevoel, 
 het inlevingsvermogen,  het schuldgevoel, het eergevoel, het houvast***, het welzijn*, het instinct**,  
 het vertrouwen•, het zelfvertrouwen***, het zelfbewustzijn, het wantrouwen**, het onbegrip,  
 het voorgevoel, het vooroordeel***, het sentiment, het onvermogen, het aanpassingsvermogen 
 het ego**, het ik•, het zelf, het complex, het syndroom, het defaitisme, het optimisme, het drama**, 
 het wonder•, het ideaal•, het enthousiasme**, het elan, het talent*, het voornemen***, het vermoeden•, 
 het heimwee***, het humeur***, het geheim•, het taboe, het paradijs**, het type•, het verzet• 
 het perspectief*, het vooruitzicht**, het masker**, het hoogtepunt**, het dieptepunt, het wereldbeeld 
 het sarcasme, het escapisme, het ontzag, het cynisme, het trauma, het berouw, het beletsel, 
 het onderbewustzijn, het onbewuste, het lustgevoel, het eigene, het leedvermaak, het prestige, 
 het leiderschap, het slachtofferschap, het binnenpretje, het consult, het doeleinde*, het fiasco, het manco, 
 het gezichtsverlies, het animo, het lef, het IQ, het luchtkasteel, het mineur, het pantser, het pluspunt, 



het schrikbeeld, het temperament, het venijn, het verweer, het voorgevoel, het zeer, 
  
Mensen - het karakter: 
 het individu, het karakter•, het gedrag•, het zelfvertrouwen***, het zelfbewustzijn,  het ik•, het ego**,  
 het geheugen, het heldendom, het vertrouwen•, het geduld•, het initiatief•, het zelf, het defaitisme, het lef, 
 het doorzettingsvermogen, het enthousiasme**, het elan, het optimisme, het pessimisme, het fenomeen*, 
 het verdriet•, het lijden, het medelijden**, het mededogen, het meegevoel, het ongenoegen,  het kwaad• 
 het plezier•, het genot•, het verlangen•, het egoisme, het altruïsme, het geweld•, het masker**, het verzet• 
 het humeur***, het gevoel•, het gevoelen•, het genoegen•, het motief, het ideaal•, het talent*, het type• 
 het respect*, het compromis**, het monster**, het genie***, het imago, het image, het beeld, het intellect, 
 het sarcasme, het escapisme, het cynisme, het boegbeeld, het engagement, het manco, het gebrek•, 
 het pantser, het profiel, het temperament, het venijn, het voorkomen,  
 
Het verhaal - de fantasie: 
 het boek•, het verhaal•, het sprookje**, het avontuur*, het verzinsel, het bedenksel, het idee•,  
 het wezen•, het elfje, het spook***, het monster**, het fantoom, het gedrocht, het kwaad•, het engagement, 
 het geheim•, het gevaar•, het verlangen•,  het licht•, het duister*, het vuur•, het geschenk**,  het juweel*** 
 het gevaar•, het gevecht, het strijdperk, het duel, het wapen•, het geweld•, het schot*, het slachtoffer•,  
 het verleden•, het lied•, het epos,  het drama**, het mysterie**, het lot, het noodlot***, het tafereel*** 
 het land•, het volk•, het rijk•, het koninkrijk, het vorstendom, het leger•, het hof*, het paleis, het ros, 
 het kasteel, het slot•, het fort**, het zwaard, het geweer, het pistool*,  het banket, het bal*, het gala, 
 het sprookjesfiguur, het sprookjesbos, het ruimteschip, het ruimtewezen, het ruimtestation, het voorval***, het 
begin, het eind, het raadsel**, het wonder•, het paradijs**, het ideaal•, het sentiment, het genre 
 het verloop*, het thema*,  het voorgaande*, het proza***, het citaat***, het subject***, het personage***, 
 het perspectief*, het onheil, het leed**, het hoogtepunt**, het dieptepunt, het taalgebruik***, het slagveld, 
 het sarcasme, het cynisme, het gezang, het gesternte, het goud•, het zilver•, het berouw, het bloedbad, 
 het festijn, het intermezzo, het labyrint, het luchtkasteel, het drama**, het melodrama, het motto, 
 
De geschiedenis: 
 het land•, het oerbos, het hunebed, het aardewerk, het stroomdal, het zandduin, het stamhoofd, 
 het rijk•, het koninkrijk***, het keizerrijk, koningschap,het feit•, het onrecht**, het verzet•, het beleg, 
 het wonder•, het feodalisme, het verbond***, het bestand**, het heldendom, het schandaal, het verval, 
 het kasteel*, het slot•, het fort**, het paleis•, het buiten, het klooster*, het concilie**, het onheil, het leed** 
 het bezit, het eigendom*, het gezag•, het graafschap, het hertogdom, het  vorstendom, het bisdom,  
 het koningshuis, het vorstenhuis, het verschil•, het onderscheid, het klassenverschil, het standenverschil,  
 het protestantisme, het calvinisme, het protest**, het smeekschrift, het stadhouderschap,  
 het verdrag*, het vredesverdrag, het vlaggenschip, het decennium**, het tijdvak, het debakel, het uitvloeisel, 
 het keerpunt, het incident***, het proces•, het ontwikkelingsproces, het gevolg•, het succes•, het fiasco, 
 het moreel*, het offensief, het schouwspel, het spektakel, het visioen***, het medelijden**, het mededogen 
 het vooroordeel***, het stelsel*, het resultaat•, het voorbeeld•, het baken, het dossier**, het geslacht*, 
 het tijdperk**, het kapitalisme**, het kolonialisme, het geboorteoverschot, het manuscript***, het kleitablet,  
 het historisch besef, het voedseltekort, het document*, het herstel*, het perspectief*, het vraagstuk* 
 het hoogtepunt**, het dieptepunt, het vooruitzicht**, het wereldbeeld, het bewind***, het marxisme*** 
 het socialisme*, het communisme***, het proletariaat, het perkament, het slagveld, het bastion,  
 het syndicaat, het vakverbond, het landbouwschap, het bedrijfsschap, het productschap, het waterschap,  
 het bombardement, het escapisme, het garnizoen, het vaandel, absolutisme, het clientelisme, 
 het atheïsme, het pantheïsme, het boedhisme, het schavot, het vuurpeloton, het labyrint, het smeekschrift, 
 het leiderschap, het complot, het bloedbad, het dodental, het engagement, het jaartal, het ultimatum, 
 het getto, het concentratiekamp, het kiesrecht, het drama**, het melodrama, het geslacht*, het nageslacht,  
 het oproer, het opstootje, het relletje, het stemrecht, het privillege, het stadium, het ontwikkelingsstadium, 
 
Situaties: 
 het afscheid•, het vertrek•, het bezoek•, het contact•, het gesprek•, het gevaar•, het risico, het geluk• 
 het misverstand•, het meningsverschil, het tijdgebrek, het gevolg•, het verschil•, het alarm, het opzicht• 
 het bestaan•, het bedrog***, het onrecht**, het schandaal, het gerucht**, het raadsel**, het failliet, 
 het proces•, het resultaat•, het effect, het succes•, het groepsverband, het groepsgevoel, het debuut, 
 het lawaai•, het geluid•, het rumoer, het leven•, het tempo*, het keerpunt, het incident***, het ontslag* 
 het oponthoud, het uitstel, het afstel , het voordeel•, het nadeel•, het gemak, het ongemak, het debakel 
 het congres•, het symposium, het college•, het festival, het feest•, het onvermogen, het conflict,  
 het forum, het platform , het panel, het schouwspel, het spektakel, het isolement, het verzet•, het beleg, 
 het perspectief*, het vooruitzicht**, het compromis**, het heil**, het onheil, het leed**, het kordon, 
 het hoogtepunt**, het dieptepunt, het middelpunt**, het onderhoud**, het tafereel***, het vereiste***, 
 het royement, het gesternte, het beletsel, het geschil, het vuurpeloton, het leiderschap, het consult, 
 het slachtofferschap, het doelwit, het mikpunt, het breekpunt, het binnenpretje, het bloedbad, het dodental, 



 het dutje, het middagdutje, het exces, het noodweerexces, het fiasco, het manco, het euvel, het fortuin, 
 het gedrang, het geruzie,  het geharrewar, het gekissebis, het geroezemoes, het intermezzo, het kabaal, 
 het knelpunt, het lachertje, het levensgevaar, het noodgeval, het ommetje, het rondje, het oproer,  
 het opstootje, het relletje, het overwicht, het pluspunt, het ravijn, het precedent, het privillege, het protocol, 
 het profijt, het spectrum, het spiegelbeeld, het stadium, het treffen, het uiterste, het uitvloeisel, het vertier, 
 het voorbehoud, het wangedrag, 
 
Moeiljkheden: 
 het probleem•, het ongeluk•, het ongeval, het dilemma, het noodlot***, het lot, het gebrek•, het tekort*, 
 het schandaal, het misverstand•, het meningsverschil, het tijdgebrek, het verraad***, het ongemak, 
 het onvermogen, het isolement, het voedseltekort, het slachtofferschap, het nadeel•, het conflict,  
 het ontslag*, het vraagstuk*, het onheil, het leed**, het wantrouwen**, het debakel, het royement, 
 het trauma, het beletsel, het faillissement, het failliet, het doelwit, het mikpunt, het breekpunt, het knelpunt, 
 het dreigement, het exces, het fiasco, het manco, het euvel, het gedrang, het geruzie,  het geharrewar,  
 het noodgeval, het overgewicht, het venijn, het verwijt, 
 
Communicatie – contact: 
 het contact•, het verzoek•, het antwoord•, het adres•, het akkoord•, het begrip•, het bezwaar•, het gelijk• 
 het bezoek•, het gebaar•, het geduld•,  het netwerk***, het onbegrip, het signaal**, het teken•, het blijk, 
 het respect*, het fatsoen, het compromis**, het advies•, het excuus**, het geheim•, het geniep, het taboe,  
 het verbond***, het collectief*, het alarmnummer, het voorstel•, het voorbeeld•, het argument, 
 het commentaar*, het betoog**, het misverstand*, het verwijt**, het onderhoud**, het geschil, 
 het wantrouwen**, het welkom*, het onthaal, het imago, het image, het beeld, het sarcasme, het ontzag, 
 het breekpunt, het dreigement, het engagement, het etentje, het afspraakje, het voorbehoud, 
 het geruzie,  het geharrewar, het gekissebis, het memo, het pantser, het scheldwoord 
 het telefoongesprek, het gesprek•, het verwijt, het treffen, het weerzien, 
 
Handelingen - activiteiten: 
 het bezoek•, het initiatief, het project*, het proces•, het advies•, het gebaar•, het gedrag•, het geduld•, het 
aanbod*, het aandeel•, het gebod***, het verbod**, het gedoe***, het verlof***, het excuus**,  
 het initiatief•, het voorstel•, het compliment***, het respect*, het fatsoen, het signaal**, het teken•, 
 het examen•, het tentamen, het proefwerk, het congres•, het debat***, het alternatief**, het vermoeden•, 
 het uitstel, het afstel, het verzinsel, het beroep•, het offensief, het beklag, het zelfbeklag, het oordeel•, 
 het medelijden**, het mededogen, het medeleven, het voornemen***, het vooroordeel***, het verzet• 
 het voorbeeld•, het ontslag•, het commentaar*, het herstel*, het interview*, het voorschrift*, het zicht*, 
 het betoog**, het compromis**, het ritueel**, het verwijt**, het onderhoud**, het wantrouwen**, het pardon, 
 het bereik***, het citaat***, het dieet***, het karwei***, het verhoor***, het welkom*, het onthaal,  
 het herexamen, het experiment, het escapisme, het royement, het clientelisme, het pleidooi, het verbruik, 
 het vandalisme, het amusement, het vermaak, het dictaat, het mandaat, het complot, het bevel, het blijk, 
 het consult, het delict, het doeleinde*, het dreigement, het debuut, het dutje, het middagdutje,  
 het eigenbelang, het engagement, het entertainment, het etentje, het evenement, het exces, het extraatje, 
 het klusje, het foefje, het trucje, het kunstje, het handwerk, het intermezzo, het kattenkwaad, het lachertje, 
 het levenonderhoud, het luchtkasteel, het ommetje, het rondje, het opstootje, het relletje, het oproer, 
 het overspel, het traject, het parcours, het parkoers, het scheldwoord, het standje, het praatje, het verweer, 
 het procédé, het smartengeld, het specialisme, het streven, het doel•, het uitertse**, het venijn, 
 het voorbehoud, het wangedrag, het weerzien, het verzuim, 
Naamwoorden gemaakt van een werkwoord met het voorvoegsel ge- + de stam van het werkwoord: 
 het gedoe***, het gepraat, het gelach, het gezang, het gezeur, het gemopper, het gehuil, het getier,  
 het geraas, het gezucht, het geloop, het geren, het geruzie,  het geharrewar, het gekissebis,  
 het geroezemoes, 
 
Gewoonten en gebruiken: 
 het gebruik•, het feest•, het verschil•, het onderscheid, het vooroordeel***, het gebaar•, het gedrag•, 
 het gebod***, het verbod**, het respect*, het fatsoen, het begrip•, het onbegrip, het stokpaardje, 
 het alternatief*, het taboe, het geheim•, het vertrouwen•, het wantrouwen**, het misbruik•, het principe•, 
 het oordeel•, het dutje, het middagdutje, het etentje, het afspraakje, het trucje, het foefje, het kunstje, 
 het gemeengoed, het gezichtspunt, het ommetje, het rondje, het praatje, het procédé, het privilege, 
 het protocol, het smeergeld, het uitje, 
 
Gedrag - eigenschappen: 
 het gedrag•, het gevoelen•, het geheim•, het excuus**, het motief, het compliment***, het instinct**, 
 het gemak, het ongemak, het talent*, het vermogen, het moreel*, het inzicht•, het teken•, het verzet•, 
 het accent*, het uiterlijk*, het innerlijk, het instinct**, het verstand**, het berouw, het blijk,  
 het foefje, het trucje, het kunstje, het overwicht, het uiterste, 



 Positief (deugden): het begrip•, het respect*, het fatsoen,  het geduld•, het beleid•, het gevoel•,  
 het geloof•, het medelijden**, het meegevoel, het mededogen, het medeleven, het inlevingsvermogen,  
 het gezag•, het enthousiasme**, het elan, het initiatief•, het vertrouwen•, het respect*, het fatsoen, 
 het genoegen•, het plezier•, het heldendom, het aanpassingsvermogen, het optimisme, het ontzag, 
 het engagement, het lef, het prestige, 

Negatief (ondeugden): het wantrouwen**, het ongeloof, het misbruik•, het bedrog***, het onbegrip,  
het onrecht**, het geheim•, het geniep, het uitstel, het verraad***, het verzinsel, het onvermogen, 
het beklag, het zelfbeklag, het vooroordeel***, het defaitisme, het sarcasme, het escapisme, het cynisme, 
het vandalisme, het leedvermaak, het leiderschap, het slachtofferschap, het euvel, het wangedrag, 

 
Voorwerpen overig: 
 het voorwerp•, het ding•, het stuk•, het brok***, het brokstuk, het fragment***, het gedeelte, het exemplaar* 
 het rapport•, het etiket*, het teken•, het paneel, het tablet***, het masker**, het mom, het antiek** 
 het uitsteeksel, het maaksel, het probeersel, het conterfeitsel, het toegangspasje, het dossier**, 
 het dijklichaam, het viaduct, het vlot, het gevaarte, het bakbeest, het cadeau•, het geschenk**, het present, 
 het bloemstuk, het boeket, het verzekeringsbewijs, het verhuisbericht, het identiteitsbewijs, het duplicaat, 
 het middel•, het hulpmiddel**, het monster**, het net**, het vat**, het juweel***, het perkament, het pincet, 
 het origineel***, het duplikaat, het restant, het overblijfsel, het lot, het staatslot, het dienblad, het omhulsel, 
 het affiche, het plakkaat, het aanplakbiljet, het biljet, het strooibiljet, het aandenken, het souvenir, 
 het eindrapport, het erfgoed, het etui, het extraatje, het facet, het aspect, het kussen, het hoofdkussen, 
 het gerei, het naaigerei, het kookgerei, het schrijfgerei, het tekengerei, het huisraad, het meubilair, het prul, 
 het heft, het lemmet, het blad•, het unicum, het instrument, het gereedschap, het item, het keurmerk, 
 het kenteken, het label, het luchtbed, het memo, het naslagwerk, het pand***, het onderpand, het pantser, 
 het segment, het smeergeld, het smartengeld, het substituut, het valscherm, het vod, het voetstuk, 
 het washandje, het zonnepaneel, 
Veel dagelijkse voorwerpen zijn verkleinwoorden met –je: 
 het kopje, het schoteltje, het koekje, het snoepje, het toetje, het gebakje, het nietje, het krijtje, het rotje, 
 het rietje, het sponsje, het zeepje, het schaartje, het mailtje, het pasje, het spelletje, het filmpje, 
 het klavertje, het bolletje, het kadetje, het kapje, het snufje, het oortje, 
Eigenschappen: 
 het formaat, het perspectief*, het tempo*, het niveau•, het uiterlijk*, het innerlijk**, het dik, het dun,  
 het soort•, het type•, het merk***, het donker*, het duister*, het zicht*, het gemiddelde***, het uiterste** 
 het ideaal*, het contrast***, het alternatief**, het verschil•, het nadeel•, het voordeel•, het geheim•, 
 het karakter•, het humeur***, het wezen•, het moreel*, het nut*, het kwaad*, het goed•, het vereiste***, 
 het tegendeel**, het instinct**, het verstand•, het genie***, het ongelijk***, het accent*, het gelijk•, 
 het aantal*, het origineel***, het weefsel***, het figuur•, het gebrek•, het kenmerk•,  het geluid•, het licht•, 
 het totaal•, het geheel•, het minimum***, het maximum, het record•, het gedeelte•, het midden•, het euvel, 
 het zoet, het zout*, het zuur***, het vet***, het vuil*, het nat, het wild**, het geslacht*, het genus, 
 het materiaal•, het hout•, het been•, het doek•, het laken•, het papier•, het glas•, het bont**, 
 het metaal**, het ijzer*, het goud•, het zilver***, het koper***, het staal**, het blik•, het comfort, 
 het gemeengoed, het equivalent, het gehalte, het  percentage**, het unicum, het pluspunt, het rantsoen, 
 het porcelein, het aardewerk, het handwerk, het reliëf, het hoogteverschil, het prul, het volume, 
Alle namen van kleuren hebben het: 
 het wit, het zwart, het rood, het geel, het blauw, het groen, het bruin, het grijs, het azuur, het indigo, 
 
Stoffen – het materiaal:  
 het materiaal•, het gas•, het spul*, het goedje, het stof•, het roet, het rag, het spinrag, het vuil*, het vuilnis 
 het metaal**, het ijzer•, het staal**, het blik•, het goud•, het zilver•, het koper***, het aluminium,  
 het erts, het ijzererts, het lood, het kwik, het zink, het mineraal, het uranium, het zout•, het aardgas, 
 het glas•, het steen•, het zand•, het leem, het aardewerk, het porcelein, het kristal, het diamant, 
 het hout•, het papier•, het karton, het leer•, het kaarsvet, het dons, het ivoor, het perkament***, het fluweel 
 het doek*, het zeil***, het zeildoek, het linnen, het katoen, het touw*, het garen, het koord, het laken•,  
 het water•, het ijs•, het sap, het bier•, het vocht*, het meel, het graan***, het deeg, het brood• 
 het vlees•, het vel*, het bloed•, het been•, het vet***, het parfum***, het geurtje, het elastiek, het gaas, 
 het plastic, het nylon, het zilverpapier, het beton, het cement, het asfalt, het asbest, het gips, het krijt 
 het marmer, het graniet, het basalt, het metaan, het propaan, het sulfaat, het sulfiet, het dinamiet 
 het parket, het board, het hardboard, het zachtboard, het triplex, het multiplex, het riet***, het vlies, 
 het gras•, het wier**, het mos, het hooi, het stro***, het rubber (ook de), het bont**, het kant (ook de)  
 het kruit, het buskruit, het zuur**, het looizuur, het koolzuur, het zoutzuur, het gif, het vergif, het chloor, 
 het weefsel***, het zaagsel, het strooisel, het haksel, het vulsel, het mengsel**, het restant, het overblijfsel, 
 het eiwit, het enzym, het hormoon, het gen, het dna, het zuur**, het foliumzuur, het vet***, het extract 
 het element•, het atoom, het elektron, het proton, het neutron,  het preparaat, het bestanddeel***, 
 het koraal, het parelmoer, het gaasdoek, het vilt, het plaksel, het vlies, het kaf, het damast, het ingrediënt, 
 het cellofaan, het dynamiet, het gehalte, het  percentage**, het glazuur, het grind, het handwerk, 



 het indigo, het kokos, het lei, het leisteen, het maanzaad, het pluche (ook: de), het poeder,  het polyester, 
 het prikkeldraad, het pvc, het puin, het slib, het textiel, het uitlaatgas, het vleugje,  
Alle namen van metalen hebben het: 
 het metaal**, het ijzer•, het staal**, het blik•, het goud•, het zilver•, het koper***, het aluminium,  
 het erts, het ijzererts, het lood, het kwik, het zink, het uranium, het plutonium 
 
Gebouwen – bouwwerken: 
 het gebouw•, het bouwwerk***, het bouwsel, het complex**, het sportcomplex, het bedrijvencomplex, 
 het kantoor•, het bureau•, het postkantoor, het politiebureau, het gemeentehuis, het stadhuis, 
 het winkelcentrum, het warenhuis, het station•, het busstation, het ziekenhuis•, het hospitaal, 
 het  museum, het theater, het concertgebouw, het stadion, het zwembad**, het casino***, het chalet, 
 het hotel•, het café•, het restaurant•, het pension,  het logement, het klooster*, het tehuis***,  
 het college•, het lyceum, het gymnasium, het universiteitsgebouw, het asielzoekerscentrum, het filmhuis, 
 het wijkcentrum, het buurtcentrum, het buurthuis, het congresgebouw, het congrescentrum, het flatgebouw, 
 het paleis•, het kasteel*, het slot•, het bolwerk, het fort**, het bastion, het hoofdkwartier***, het gemaal, 
 het asiel, het dierenasiel, het slachthuis, het abattoir , het lijkenhuis, het mortuarium, het labyrint, 
 het pakhuis. het magazijn, het kantongerecht, het gerechtshof, het mausoleum, het monument***, 
 het rouwcentrum, het verpleeghuis, 
Het gebouw: 
 het vertrek•, het lokaal*, het raam•, het venster, het portaal, het balkon**, het gewelf, het dak•, het front*, 
 het plan•, het uiterlijk*, het voorkomen*, het aanzien, het aanzicht, het appartement**, het trapportaal, 
 het trappenhuis, het gastenverblijf, het verblijf•, het gangenstelsel, het pasje, het toegangspasje, 
 het binnenhof, het hofje, het fundament, het interieur, het toilet**, het bordes, het afdak, het ornament, 
 het beeldhouwwerk, het stucwerk, het behang, het schilderwerk, het kozijn, het raamkozijn, het urinoir, 
 het bassin, het waterbassin, het bouwmateriaal, het steen•, het marmer, het cement, het hout•, het glas•,  het 
kristal, het licht•, het atrium, het meubilair, het pantser, het puin, het segment, het onderdeel, 
 het volume, het oppervlak, het voorkomen, het zonnepaneel, 
 
Gebeurtenissen: 
 het feest•, het huwelijk•, het trouwen•, het bruiloftsfeest, het overlijden*, het kerstfeest, het paasfeest,  
 het nieuwjaar, het oudjaar, het vuurwerk, het festival, het buurtfeest, het debat***, het forum***, het festijn, 
 het gebeuren, het verschijnsel•, het voorval***, het geval•, het ongeluk•, het ongeval, het conflict, 
 het avontuur*, het toeval*, het lot, het noodlot***, het incident***, het feit•, het gegeven•, het voorval*** 
 het gevecht*, het duel, het strijdperk, het geweld•, het effect, het resultaat*, het compromis**, het gesprek•,  
 het gevaar•, het verraad***, het bezoek•, het verlies•, het vervolg***, het risico, het succes•, het exces, 
 het misdrijf, het afscheid•,  het vertrek•, het uitstel, het afstel, het gedoe***, het alarm, het heil**, het onheil 
 het begin•, het eind•, het slot•, het eindpunt, het hoogtepunt**, het dieptepunt, het keerpunt, het bederf, 
 het initiatief•, het congres•, het proces•, het examen•, het herexamen, het overleg•, het optreden•, 
 het natuurverschijnsel, het schijnsel, het lichtschijnsel, het donker*, het schouwspel, het spektakel  
 het ritueel**, het welkom*, het onthaal, het debakel, het beleg, het gesternte, het geschil, het complot, 
 het breekpunt, het bloedbad, het dodental, het eerbetoon, het etentje, het afspraakje, het evenement, 
 het fiasco, het festijn, het fortuin, het gedrang, het geruzie,  het geharrewar, het gekissebis, het ommetje, 
 het oproer, het opstootje, het relletje, het oponthoud, het overspel, het overwicht, het standje, 
 het sterfgeval, het precedent, het treffen, het uitje, het ultimatum, het wangedrag, het zwaartepunt, 
 
Plaatsen: 
 het oord, het toevluchtsoord, het lustoord, het schuiloord, het parlement•, het ministerie•, het hof*,  
 het station•, het centrum•,  het winkelcentrum, •, het gerechtshof, het kantongerecht, het binnenhof, 
 het wijkcentrum, het buurtcentrum, het buurthuis, het congresgebouw, het congrescentrum, het casino***, 
 het zwembad**, het stadion, het heiligdom, het ziekenhuis, het hospitaal, het universiteitsgebouw, 
 het  museum, het theater, het concertgebouw, het schoolgebouw, het warenhuis, het rustoord, 
 het graafschap, het hertogdom, het politiebureau, het gemeentehuis, het stadhuis, het tehuis***, 
 het veld•, de akker, het paradijs, het prieel, het monument***, het plein•, het park•, het plantsoen, 
 het gewest**, het district***, het rayon, het departement, het getto, het rouwcentrum, het stembureau, 
 het binnenhof, het hofje, het kerkhof, het schoolplein, het sportveld, het doolhof, het labyrint, het pretpark, 
 het paleis•, het kasteel*, het slot•, het fort**, het klooster*, het mortuarium, het schavot, het meer, 
 het asiel, het dierenasiel, het slachthuis, het abattoir , het rustoord, het niemandsland, het reservoir, 
 het lokaal*, het computerlokaal, het toilet**, het grondgebied, het bassin, het waterbassin, het kanaal, 
 het urinoir, 
 
Instellingen - instituties: 
 het bureau•, het bedrijf•, het concern, het bestuur•, het gemeentebestuur, het provinciebestuur,  
 het centrum•,  het winkelcentrum, het kabinet•, het ministerie•, het parlement•, het bestel**,  
 het omroepbestel, het forum, het platform, het alarmnummer, het energiebedrijf, het waterbedrijf, 



 het recht•, het gerechtshof, het kantongerecht, het hof*, het geding***, het vonnis**, het complex** 
 het instituut*, het klooster*, het bedrijfsleven**, het congres**, het congrescentrum, het verblijf• 
 het gewest**, het district***, het districtskantoor, het regiokantoor, het hoofdkwartier***, het ambt***, het lab, 
 het laboratorium**, het toezicht**, het zwembad**, het kerkhof**, het casino***, het concilie***, het rayon, 
 het apparaat*, het gemeenteapparaat, het plan•, het bestemmingsplan***, het beheer***, het vervoer•, 
 het hoofdkantoor, het koninkrijk***, het netwerk***, het pensioen***, het pensioenfonds, het medium** 
 het bevolkingsregister, het vervoersbedrijf, het openbaar vervoer, het archief, het gemeentearchief, 
 het arbeidsbureau, het reisbureau, het adviesbureau, het projectbureau, het project*, het agentschap 
 het ziekenhuis•, het bejaardentehuis, het verzorgingstehuis, het verpleegtehuis, het mortuarium 
 het fonds***, het noodfonds, het cultuurfonds, het boekenfonds, het pensioenfonds, het departement** 
 het gezelschap•, het muziekgezelschap, het toneelgezelschap, het theater**, het theatergezelschap, 
 het museum, het orkest***, het koor***, het podium***, het concertpodium, het concertgebouw 
 het ensemble, het dagblad**, het weekblad***, het transportbedrijf, het initiatief•, het merk***, het patent, 
 het asiel, het dierenasiel, het dierenverblijf, het asielzoekerscentrum, het tehuis***, het kindertehuis, 
 het onderdak***, het domein***, het oord, het toevuchtsoord, het rustoord, het schuiloord, 
 het slachthuis, het abattoir, het octrooi, het patent, het kadaster, het amusement, het vermaak, het vertier, 
 het entertainment, het vuurpeloton, het doolhof, het labyrint, het conservatorium, het filmhuis, 
 het donorcodicil, het draaiboek, het dutje, het middagdutje, het waterleidingnet, het logies,  
 het hotel•, het pension, het bed and breakfast, het minimumloon, het jeugdloon, het opvangcentrum, 
 het reservaat, het natuurreservaat, het rouwcentrum, het stembureau, het stemrecht, het precedent, 
 het pretpark, het privillege, het protocol, het smartengeld, het smeergeld, het specialisme, 
 het uitzendbureau, het verpleeghuis, 


