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0. Inleiding 

 

Het Nederlands wordt als standaard- en cultuurtaal in meer dan één land gesproken. In 

Europa wordt het Nederlands als officiële taal erkend in Nederland en België. Het 

Nederlands zoals dat in Nederland wordt gebruikt verschilt evenwel van het Nederlands 

in België. In de spreektaal valt dit vooral op door een verschil in uitspraak. In de 

geschreven taal vallen de verschillen tussen noord en zuid vooral in het lexicon op. Al 

maar meer taalkundigen aanvaarden dat het Belgisch-Nederlands wordt erkend als een 

nationale variant van het Nederlands (De Caluwe 2000). Andere taalkundigen beweren 

dan weer dat deze evolutie een teken van taalverval is.   

 

Deze houding is begrijpelijk. Van Der Horst (1989) wijst erop dat taal inherent 

conservatief is. Het hart van de taal is immers de arbitraire maar conventionele band 

tussen vorm en betekenis. Doordat iedereen een stoel een stoel noemt, wordt deze 

vorm aanvaard. Het is het collectief eigenbelang om deze conventie niet te verstoren. 

 

Taalkundigen die er zo over denken, schrijven vaak normatieve werken waarin de juiste 

vormen worden voorgeschreven en de 'foutieve' vormen afgekeurd. Deze werken 

worden geschreven naar het voorbeeld van een norm. Voor het Nederlands ligt de norm 

voor deze taalkundigen in het Nederlands zoals dat door Nederlanders wordt 

gesproken.  

 

Andere taalkundigen gaan uit van een eigen Belgische norm. Maar dit normbegrip is 

vaag. De vraag blijft hoe de norm in België wordt bepaald. Wordt de standaardtaal 

datgene wat de meerderheid van de Vlamingen spreekt? Of moet de norm van het 

Belgisch-Nederlands dezelfde worden als de norm voor het Noord-Nederlands? Dat er 

een norm noodzakelijk is, staat buiten kijf. Volgens Stroop (1992) betekent het loslaten 

van een duidelijke en uniforme norm het begin van het einde van de standaardtaal, 

want een taal zonder strenge normen kan niet langer als standaardtaal functioneren, 

zoals vage grenzen geen echte grenzen zijn.  

 

Normen zijn in geschreven taal het meest zichtbaar in het lexicon. Taalkundigen die 

beweren dat de norm in Noord-Nederland ligt schrijven vaak taalkundige werken waarin 

het ene woord op basis van deze norm wordt afgekeurd en het andere woord 

goedgekeurd.  

In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het ‘Woordenboek voor correct 

taalgebruik', uitgegeven in 2005 door Siegfried Theissen en Peter Debrabandere. In dit 

boek worden talloze woorden opgelijst die volgens Theissen en Debrabandere foutief 
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zijn en ingaan tegen de norm. Deze norm is volgens Theissen en Debrabandere een 

Noord-Nederlandse norm. De woorden die in het ‘Woordenboek voor correct 

taalgebruik’ worden afgekeurd en hun desbetreffende goedgekeurde alternatieven heb 

ik aan het reële taalgebruik in Nederland en België getoetst. De doelstelling die ik 

daarbij voor ogen heb is om na te gaan of deze woorden in noord en zuid worden 

gebruikt, en zo ja, in welke mate. Met dit onderzoek hoop ik nog enkele andere vragen 

te beantwoorden. Is de norm die Theissen en Debrabandere opleggen haalbaar? 

Bestaat er een Belgisch-Nederlandse norm voor het standaardtalige taalgebruik in 

België?  

 

In hoofdstuk 3 leest u hoe dit onderzoek praktisch in zijn werk ging. In hoofdstuk 4 

kunt u de resultaten van mijn onderzoek lezen. Deze hoofdstukken volgen op een 

inleidend hoofdstuk waarin ik de historische achtergrond van het Nederlands schets. 

Vanuit deze historische basis hoop ik meer inzicht te verschaffen in de huidige 

taalsituatie. Die huidige taalsituatie komt aan bod in hoofdstuk 2. In dat hoofdstuk 

wordt ook het normbegrip behandeld.
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1. Historische achtergrond 

 

1.1 Algemeen  

 

In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de historische achtergrond van het Nederlands. 

Vanuit die historische basis hoop ik meer inzicht te verschaffen in de huidige 

taalsituatie. De huidige taalsituatie komt aan bod in hoofdstuk 2. In dat hoofdstuk 

wordt ook het normbegrip behandeld, dat onder taalkundigen nogal wat stof doet 

opwaaien en een belangrijke rol speelt bij taalzuivering.  

 

1.2 Op weg naar een standaardtaal in Vlaanderen 

 

In de vroege middeleeuwen werd een grote waaier aan Nederlandse dialecten 

gesproken. Van een Standaardnederlands was er echter nog geen sprake. Sommige 

abdijscholen hadden wel lokale schrijftradities, met spellingvoorschriften bijvoorbeeld, 

maar deze initiatieven hadden slechts een beperkte invloed. Het Latijn was de 

overkoepelende prestigetaal en het Frans werd gebruikt als algemene bestuurstaal. 

Lezen en schrijven was in deze periode niet weggelegd voor de gewone burger. De 

geestelijkheid was als enige sociale groep gealfabetiseerd in het Latijn. 

 

In de 13e eeuw kende Vlaanderen zowel een grote bevolkingsexplosie als een 

rendementsverhoging van de landbouw, en onder invloed van de groeiende handel en 

nijverheid ontstonden gaandeweg grote steden. Hierdoor werd de maatschappij 

ingewikkelder en ontstond de nood aan een taal die overal begrijpbaar was. Groeiend 

interpersoonlijk verkeer en de groeiende handel zorgden ervoor dat mensen uit 

verschillende streken elkaar ontmoetten, met taalcontact, taalbeïnvloeding en 

taalvermenging tot gevolg. Typische lokale taaleigenaardigheden werden stilaan 

vermeden en gaandeweg groeide de neiging om het taalgebruik van belangrijke steden 

te imiteren.  

In deze periode ontstonden de eerste duidelijke tekenen van taalzorg en 

taalbewustzijn. Schrijftradities ontstonden, die gebaseerd waren op de 

schrijfgewoonten van scriptoria in invloedrijke steden (Janssens en Marynissen 

2005:77). 

 
Aangezien Vlaanderen in de 13e eeuw het economische en culturele centrum van de 

Nederlanden was, werd de taal van Vlaanderen de norm. Sociale en economische 

evoluties brengen daar in de 14e en 15e eeuw verandering in. Het taalgebruik begint 
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zich te richten naar het voorbeeld van het hertogdom Brabant, dat in die tijd 

Vlaanderen vervangt als economisch en cultureel centrum.  

 

In de 16e eeuw begint in onze contreien, maar ook in heel West-Europa, een eerste 

stadium van standaardisering. Deze standaardisering wordt in gang getrokken door vier 

belangrijke factoren: de verdere verspreiding van de boekdrukkunst, het humanisme, 

het toenemende bovengewestelijke verkeer en de hervorming (Devos 2000). 

Dankzij de boekdrukkunst kunnen veel meer boeken worden gedrukt en verspreid. 

Auteurs bereiken nu niet alleen in hun eigen streek een veel groter lezerspubliek, ook in 

andere gewesten kunnen ze lezers bereiken (Blom 2006:101). Hierdoor ontstond bij 

auteurs, drukkers en uitgevers de behoefte om voor elk publiek begrijpbaar te zijn, 

waardoor een eerste stap werd gezet in de richting van standaardisering. Het gedrukte 

boek speelde een belangrijke rol in de verspreiding en de uniformering van deze 

gestandaardiseerde taal (Van der Horst 2008:31).  

 

Het humanisme heeft ook bijgedragen tot het tot stand komen van een 

gestandaardiseerde taal. De humanistische ideeën om de volkstaal te verheffen tot taal 

van de kunst en wetenschap werden dankzij de boekdrukkunst vlugger verspreid en 

meer lezers konden kennis maken met de humanistische idealen.   

 

De hervorming huldigde dezelfde idealen: de bronnen van het christelijk geloof 

moesten voor eenieder toegankelijk zijn in de eigen taal, en die taal moest bij voorkeur 

over een zo groot mogelijk gebied kunnen worden begrepen.  

 

De toename van het interregionale verkeer, zowel cultureel als economisch, is de 

laatste grote factor die heeft bijgedragen tot het tot stand komen van een 

standaardtaal. Handel en cultuur legden dikwijls een grote weg af en de nood ontstond 

om een taal te spreken die voor iedereen begrijpbaar was.  

 

Onder invloed van deze vier katalysatoren lijkt het er in deze periode sterk op dat de 

taal van het hertogdom Brabant de standaardtaal wordt. Het Brabants werd in veel 

streken overgenomen als bovengewestelijke taal en het duikt op als standaardtaal in 

verschillende taalkundige geschriften. Cornelius Kilianus Dufflaes bijvoorbeeld 

beschouwde het Brabants als standaardtaal in zijn Nederlands – Latijns woordenboek 

(het ‘Etymolgicum Teutonicae Linguae’). Bovendien werd er een Bijbelvertaling 

geschreven in het Brabants (Janssens en Marynissen 2005:116). 

 

Politieke ontwikkelingen zorgen er echter voor dat het hertogdom Brabant zijn 

bevoorrechte positie verliest. Door de 80-jarige oorlog worden de noordelijke 
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Nederlanden van de zuidelijke gescheiden en het zuiden valt weer in handen van de 

Spanjaarden. Onder invloed van de vreemde overheerser stopt het 

standaardiseringsproces dat in de 16e eeuw in het zuiden begonnen was. In het 

noorden, dat een onafhankelijke republiek was geworden, leidt het 

standaardiseringsproces tot het Standaardnederlands.  

De standaardtaal die geleidelijk aan ontstaat in het noorden, bevat niettemin toch 

enkele elementen uit het zuiden. De intellectuelen uit het zuiden die na de val van 

Antwerpen (1585) naar het noorden vluchten, brengen zuidelijke taalkenmerken met 

zich mee die worden opgenomen in de standaardtaal. De zich ontwikkelende 

standaardtaal is evenwel gericht op de taal van het toenmalige culturele en 

economische zwaartepunt, het graafschap Holland.   

 

Talrijke studies, verhandelingen en taalkundige geschriften die in de 17e eeuw 

verschijnen, getuigen van de invloed van de taal van Holland. Deze werken hebben in 

belangrijke mate bijgedragen tot de codificatie van het Nederlands. De bekendste zijn 

wellicht de geschriften van Hendrik Laurenszoon Spiegel, Christiaen van Heule en 

Petrus Montanus van Delft. Deze schrijvers zijn niet alleen vanuit literair oogpunt 

belangrijk, ze hebben ook de standaardtaal helpen opbouwen. Veel regels die deze 

schrijvers opstelden, zijn in de huidige standaardtaal nog belangrijk, denk bijvoorbeeld 

maar aan het onderscheid tussen 'hen' en 'hun', dat van Heule heeft vastgelegd 

(Janssens en Marynissen 2005:123). 

 

Het zuiden en het noorden zijn in dit verhaal al sinds de 16e eeuw cultureel en 

taalkundig van elkaar gescheiden. Terwijl er in het noorden een sterke standaardtaal 

groeit, kent het zuiden een aparte ontwikkeling. De buitenlandse overheersers, 

Spanjaarden, Oostenrijkers en Fransen, gebruiken veelal het Frans als bestuurstaal. In 

het zuiden was er geen hogere klasse aanwezig die het Nederlands gebruikte als 

prestige- of cultuurtaal, waardoor er in Vlaanderen geen standaardtaal ontstond die op 

het Nederlands was gebaseerd. De bevolking was in beperkte mate tweetalig: de 

hogere burgerij gebruikte Frans, de gewone bevolking hield vast aan de Nederlandse 

dialecten, die bovendien onder Franse invloed stonden.  

 

Vanaf het einde van de 18e eeuw werd er tegen de verwaarlozing van het Nederlands 

gereageerd en werd er gepleit voor de aansluiting van Vlaanderen bij Nederland. Door 

de Franse revolutie en de annexatie van Vlaanderen bij Frankrijk worden deze ideeën 

echter misprijst en de burgerij en het bestuur worden zo mogelijk nog meer verfranst. 

Deze situatie verandert pas geleidelijk aan in de loop van de 19e eeuw, met de 

aanstelling van Willem I als koning der Nederlanden. Willem I brengt het zuiden en het 

noorden opnieuw samen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In dit koninkrijk 
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werd het Nederlands de officiële taal, maar het Duits en het Frans werden ook 

getolereerd (Janssens en Styaert 2007:42). Het Nederlands had in Vlaanderen echter 

niet dezelfde status als het in Nederland had. Via een doorgedreven onderwijspolitiek 

wou Willem I het Nederlands opleggen aan de bevolking. Willems taalpolitiek riep 

echter al vlug weerstand op bij de Franstalige elite, met de Belgische Opstand van 1830 

als culminatiepunt (Blom 2006:222).  

 

De 19e eeuw is de eeuw waarin de Vlaamse beweging ontstaat, een nieuwe culturele 

elite die ijvert voor het Nederlands als volwaardige taal in België. De Vlaamse beweging 

verdedigt de volkstaal en klaagt de verfransing aan. Met de Gelijkheidswet van 1898 

wordt het Nederlands uiteindelijk gelijkgesteld aan het Frans (Blom 2006:282). Ook het 

onderwijs werd geleidelijk aan vernederlandst met 1930 als symbolische datum 

wanneer aan de Gentse Rijksuniversiteit officieel in het Nederlands les werd gegeven.  

 

 

2. Huidige taalsituatie 

 

2.1 Algemeen 

Uit de historische achtergrond kunnen we afleiden dat het lang duurde voordat in 

Vlaanderen het Nederlands in zijn standaardtalige vorm werd aanvaard. De 

geschiedenis van anderstalige overheersing, en dan in het bijzonder van Franstalige 

overheersing, heeft ervoor gezorgd dat Vlaanderen een aparte taalontwikkeling kende. 

In het noorden begon het standaardiseringsproces al in de 17e eeuw en leidde het in de 

19e eeuw tot een algemeen aanvaarde standaardtaal, het Standaardnederlands (toen 

nog het Algemeen Beschaafd Nederlands). Het zuiden kende een diepgaande Franse 

invloed, die niet alleen door de geschiedenis van vreemde overheersers was ontstaan, 

maar ook door het bestaan van de Frans-Belgische staat. In de 19e eeuw en in een 

groot deel van de 20ste eeuw was de burgerij grondig verfranst (Debrabandere F. 2005). 

De doorgedreven taal- en onderwijspolitiek van Willem I, die gericht was op een 

aansluiting met het noorden, had zijn effect gemist. Het duurde tot in de 20ste eeuw eer 

Vlaanderen een succesvol standaardiseringsproces doorliep en het Nederlands als 

cultuurtaal werd gebruikt. Deze standaardisering kwam er in de praktijk op neer dat de 

Vlaming de standaardtaal zoals die in Nederland werd gesproken overnam. De 

standaardtaal die in Vlaanderen ontstond was weliswaar geënt op het taalgebruik in het 

noorden, maar vertoonde toch verschillen, onder meer op het gebied van uitspraak en 

woordenschat.  
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De standaardtaal in Vlaanderen en in Nederland staan nog steeds dicht bij elkaar. Het 

zijn met andere woorden geen verschillende talen, maar variëteiten van eenzelfde taal: 

een Belgische variëteit en een Nederlandse variëteit van het Nederlands. De 

standaardtaal in Vlaanderen werd het Belgisch-Nederlands en werd niet langer exclusief 

gezien als een afgeleide van de Nederlandse standaardtaal (Geeraerts 2001).  

De vraag die nu nog rest bij taalkundigen, is hoe ver het Nederlands in België van het 

Noord-Nederlands mag verschillen, of waar de norm ligt voor de Belgische variëteit. 

Heeft het Belgisch-Nederlands zijn eigen norm, en waar ligt die dan? In wat volgt ga ik 

dieper in op deze vragen.  

 
2.2 De norm 

 

2.2.1 Algemeen 

 

Taalkundigen zijn verdeeld over de vraag waar de norm van het Nederlands in België 

ligt. Sommige taalkundigen beweren dat de norm in het Nederlands-Nederlands ligt, 

andere beweren dat de norm door de Vlaamse taalgebruiker zelf wordt bepaald. De 

vraag waar de norm ligt, is vooral van belang bij taalzuivering. Nicoline van der Sijs 

(1999:11) geeft deze eenvoudige definitie van taalzuivering: “het is het bewust weren 

uit een taal van elementen die door de spraakmakende gemeente als ongewenst 

worden beschouwd”. 

 

De moeilijkheid bij taalzuivering bestaat erin om te bepalen wat de spraakmakende 

gemeente als ongewenst ziet. Taalkundigen hebben lange tijd elke vorm van 

taalverandering beschouwd als ongewenste taalverloedering en -verval. Variatie in de 

taal moest worden tegengegaan door de taal vast te leggen en te uniformeren, met 

andere woorden door de taal te beschrijven in grammatica's, spellingen en 

woordenboeken. Deze taalkundige werken hadden een prescriptieve en een normatieve 

functie, ze legden de norm van de standaardtaal op aan de taalgebruiker. 

 

Sinds de verspreiding van de romantische ideeën over de natuurlijkheid van de taal in 

de 19e eeuw, is een tweede mening op de voorgrond gekomen. Taalverandering wordt 

niet langer uitsluitend gezien als taalverloedering, maar taalkundigen aanvaarden dat 

talen voortdurend in beweging zijn. Taalveranderingen, en dan in het bijzonder lexicale 

verschuivingen, worden beschouwd als ingeënt in de cultuur en maatschappij en 

worden tot op zekere hoogte aanvaard.  

 

De situatie in België kent ook deze twee posities. Enerzijds zijn er taalkundigen die 

beweren dat de norm in het noorden ligt. Deze taalkundigen beweren vaak dat 
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taalverandering taalverval is. Het taalgebruik in Vlaanderen moet zich daarom naar het 

Nederlands-Nederlands richten. Deze taalkundigen bevestigen weliswaar het bestaan 

van het Belgisch-Nederlands, maar deze zuidelijke variëteit mag niet te veel afwijken 

van de noordelijke vorm. Variatie, en dan in het bijzonder, variatie in het 

standaardtalige register in Vlaanderen, moet worden tegengegaan door prescriptieve 

werken te schrijven waarin de Vlaming bijvoorbeeld wordt afgeraden bepaalde woorden 

of uitdrukkingen te gebruiken.  

Anderzijds zijn er taalkundigen die van een eigen Belgische norm uitgaan. De taal die 

de meerderheid van de Vlaamse taalgebruikers gebruiken in het standaardtalige 

register, kan worden beschouwd als de norm.  

Deze twee posities in het taalkundige debat werden hier algemeen besproken. In wat 

volgt ga ik dieper in op de twee kanten in deze discussie.  

 

2.2.2 De norm ligt in Nederland  

 

Typerend voor taalkundigen die uitgaan van een Nederlands-Nederlandse norm, is dat 

ze vinden dat het Belgisch-Nederlands zich moet spiegelen aan de standaardtaal zoals 

die in Nederland wordt gesproken. Dat is de mening van Paul Cockx bijvoorbeeld, die in 

de inleiding tot zijn Taalwijzer (1998) duidelijk te kennen geeft dat hij slechts één norm 

ziet, een Noord- Nederlandse norm. Een algemeen Zuid-Nederlands of Vlaams 

taalgebruik bestaat volgens hem niet.  

 

Ook Siegfried Theissen en Peter Debrabandere (de zoon van taalkundige Frans 

Debrabandere), wiens taalzuiveringsboek "Woordenboek voor correct taalgebruik" 

(2005) ik onderzoek in deze scriptie, gaan uit van een Noord-Nederlandse norm. De 

Belgisch-Nederlandse standaardtaal wordt afgekeurd, en woorden en uitdrukkingen die 

in heel Nederlandstalig België gangbaar zijn maar niet in Nederland, worden niet 

aanvaard. Het staat de taalgebruiker wel vrij om tegen hun advies in bepaalde woorden 

te gebruiken, zo zeggen de auteurs, maar die keuze gaat in tegen de norm. Het 

taalgebruik van wie afgekeurde woorden zou gebruiken, zou in dat geval niet voor 

iedereen aanvaardbaar zijn. Penninckx (1990) wijst er verder op dat de variatie tussen 

het Belgisch-Nederlands en het Nederlands-Nederlands de communicatie tussen noord 

en zuid belemmert. De meeste afwijkingen van de standaardtaal in Vlaanderen zouden 

bovendien alles te maken hebben met het feit dat het taalgebruik in Vlaanderen nog 

sterk de invloed van het Franse taaleigen ondergaat. Het Belgisch-Nederlands zou aan 

kracht winnen omdat het besef van deze Franse invloed verzwakt. Volgens Penninckx 

zou het zelfs een historische vergissing zijn om het Belgisch-Nederlands tot 

standaardtaal te willen verheffen.  
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De ideeën van vader en zoon Debrabandere lopen in dit debat gelijk. In 2005 gaf Frans 

Debrabandere aan dat hij Belgisch-Nederlands geen goed Nederlands vindt. Belgisch-

Nederlands wordt door hem in een moeite door gelijkgesteld aan de Vlaamse 

tussentaal: 'Dat tussentaaltje wordt nu met een eufemisme Belgisch-Nederlands 

genoemd, een amalgaam van dialect (vooral Brabants, b.v. amaai), gewestelijke taal, 

archaïsmen (bekomen, gans) en vertaald Frans (de duimen leggen, zakencijfer).' 

(Debrabandere 2005) 

 

De taalkundigen aan deze kant van het taalkundige debat beroepen zich op het 

historische argument. De standaardtalige variëteit die de Vlaming nu spreekt, is in se 

overgenomen uit Nederland. Daardoor ligt de norm in Nederland. Deze historisch 

gegroeide standaardtaal is zelfs voor een deel te danken aan Vlaamse invloed, doordat 

Vlaamse intellectuelen die in de 16e eeuw uitweken naar Nederland een sterke invloed 

hebben gehad bij het ontstaan van het Standaardnederlands. Vlamingen beschikken 

niet over een eigen standaardtaalmodel, dus moeten ze zich noodzakelijk richten naar 

de standaardtaal zoals die in Nederland wordt gesproken.  

Een tweede argument om het Belgisch-Nederlands af te wijzen is dat het Belgisch-

Nederlands niet duidelijk gestandaardiseerd is. "Er bestaat geen consensus over 

woorden en zinswendingen die in Vlaanderen algemeen gangbaar zouden zijn en 

derhalve tot de Belgische standaardtaal zouden moeten worden gerekend" (Penninckx 

1990). Ook Kas Deprez (1990) wijst erop dat het Belgisch-Nederlands zich nog volop 

aan het vormen is en dat het nog onvoldoende gecodificeerd is om als een 

standaardvorm te kunnen worden beschouwd.  

Een derde argument dat Penninckx (1990) naar voren brengt, is dat het Belgisch-

Nederlands niet hetzelfde internationaal aanzien heeft als het Nederlands-Nederlands. 

Het Belgisch-Nederlands wordt immers door minder mensen gebruikt. Een ander 

argument gaat over begrijpbaarheid. Belgisch-Nederlandse woorden of uitdrukkingen 

zouden niet begrijpbaar zijn in Nederland, wat de communicatie tussen noord en zuid 

zou verstoren.   

 

2.2.3 De norm ligt in Vlaanderen  

 

Andere taalkundigen aanvaarden de Nederlands-Nederlandse standaardtaal maar 

pleiten voor een eigen Vlaamse variëteit van het Standaardnederlands, het Belgisch-

Nederlands. Deze taalkundigen zien een plaats in het Nederlands voor het taalgebruik 

zoals dat door de meerderheid van de Vlaamse taalgebruikers wordt gesproken. De 

Nederlands-Nederlandse standaardtaal blijft zijn invloed uitoefenen, maar in 

Vlaanderen zou er meer ruimte zijn voor variatie.  

 



  10 

Taeldeman (1992) gaat weliswaar uit van een Noord-Nederlandse norm, en hij ziet een 

grotere convergentie met het noorden als noodzakelijk, maar tegelijkertijd bevestigt hij 

het bestaan van een algemeen Zuid-Nederlandse taal. Taeldeman ziet vooral op lexicaal 

vlak plaats voor variatie. Daarbij moet wel voldoende aandacht worden besteed aan de 

taalrealiteit (bijvoorbeeld de mate waarin bepaalde lexicale elementen zijn verspreid), 

de attitude van de Vlaming tegenover de norm en de communicatieve beperkingen die 

eventuele veranderingen met zich zouden brengen.  

 

Ruud Hendrickx (2006), de taaladviseur van de VRT, spreekt van een verrijking 

wanneer hij het heeft over de invloed van het Belgisch-Nederlands op de Nederlandse 

standaardtaal. Deze invloed beperkt zich weliswaar tot woorden of uitdrukkingen uit de 

Belgische variëteit van het Nederlands die opduiken in de noordelijke vorm. 

Tegelijkertijd wijst hij op de gevaren van een al te grote variatie in het hoogste register 

in België. De invloed van de tussentaal op het Belgisch-Nederlands mag bijvoorbeeld 

niet leiden tot een verarming van de Belgische standaardtaal.  

De aanstelling in 2009 van Hendrickx als Vlaams hoofdredacteur van Van Dale, wijst 

erop dat Van Dale het Belgisch-Nederlands aanvaardt en het opnemen van Belgische 

woorden in het woordenboek tot één van zijn taken rekent. Ook in de inleiding tot het 

Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, uitgegeven in 2005, wordt duidelijk 

aangegeven dat het Nederlands zoals dat in België voorkomt ook wordt opgenomen in 

het woordenboek.  

Frans Claes wijst op de gevaren van een Belgisch ‘pseudo-Nederlands’, een soort 

Nederlands dat min of meer aan de tussentaal kan worden gelijkgesteld. Onder meer 

klakkeloos vertaald Frans en gewestelijke taal behoren hiertoe. Deze tussentaal mag in 

geen geval worden gelijkgesteld aan de standaardtaal. Een duidelijke norm opstellen 

voor het Belgisch-Nederlands is niet eenvoudig en de verregaande contaminatie met 

het Frans maakt het moeilijk om een algemeen aanvaarde Belgische variëteit te vinden 

die als norm kan dienen. Bij het zoeken naar een duidelijke norm voor het Belgisch-

Nederlands moeten we echter zeker niet alles van de Nederlanders overnemen. (Claes 

1991) 

Deze taalkundigen zijn het er min of meer over eens: er is geen duidelijke norm voor 

het Belgisch-Nederlands. Stuiveling (1968) noemt drie wetmatigheden die belangrijk 

zijn bij het ontstaan van een norm. De eerste wetmatigheid is dat taalgebruik zich richt 

naar de heersende en spraakmakende streek. Zo was het ook in Holland in de 17e 

eeuw. Taal richt zich daarnaast naar de taal van de heersende economische en culturele 

klasse. De laatste wetmatigheid is dat geschreven taal een grotere invloed heeft dan 

gesproken taal. 
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De vraag of er een Zuid-Nederlandse standaardtaal mogelijk is, kan vanuit deze 

wetmatigheden worden beantwoord. Om tot een duidelijke standaardtaal te komen 

moet rekening worden gehouden met deze drie wetmatigheden. In Vlaanderen tekent 

er zich echter noch een dominante streek noch een spraakmakende klasse af waarnaar 

het standaardtalige taalgebruik zich kan richten. In Vlaanderen bestaat er niettemin 

een norm voor het gesproken taalgebruik en dat is de mediataal. Deze mediataal is de 

taal zoals die in journaals op radio en tv wordt gesproken, het zogenaamde VRT-

Nederlands. Voor de geschreven taal bestaat er niet echt een duidelijke norm. Volgens 

Stuiveling heeft geschreven taal echter een grote invloed. Als er zich in de geschreven 

taal duidelijke tendensen voordoen, dan kan dat leiden tot het ontstaan van een norm. 

In deze scriptie wil ik dan ook nagaan hoe het zit met het geschreven taalgebruik in 

Vlaanderen. Richt het geschreven taalgebruik in Vlaanderen zich vooral op het Noord-

Nederlands, dus op de norm zoals die wordt voorgesteld door Theissen en 

Debrabandere? Of tekent er zich in het geschreven taalgebruik van de Vlaming een 

eigen norm af, een Belgisch-Nederlandse norm? Aan de hand van het ‘Woordenboek 

voor correct taalgebruik’ van Theissen en Debrabandere wil ik stilstaan bij deze vragen. 

In hoofdstuk 4 kunt u de resultaten van mijn onderzoek lezen, maar eerst wil ik de 

methodologie van mijn onderzoek bespreken. 

 
 

3.  Materiaal en methode  

 

3.1 Algemeen 

In 2005 werd het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' van Siegfried Theissen en 

Peter Debrabandere uitgegeven1. De bedoeling van dit Woordenboek is om de recentste 

afwijkingen in de standaardtaal op te sporen, te signaleren, en er het standaardtalige 

equivalent bij te geven. In deze recentste uitgave werden ook heel wat woorden 

geschrapt, bijvoorbeeld woorden die vroeger wel in de typische taalzuiveringsboekjes 

voorkwamen, maar ondertussen niet meer voorkomen in het taalgebruik van de 

Vlamingen of Nederlanders (Theissen en Debrabandere 2005).  

Het opzet van mijn onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats wil ik nagaan of er in het 

Woordenboek woorden staan die onterecht werden opgenomen. Dit kunnen woorden 

zijn die niet meer voorkomen in het geschreven taalgebruik van de Vlaming of woorden 

waarvan de betekenis van de afgekeurde woorden verschillend is van de betekenis van 

                                                
1 In wat volgt verwijs ik naar het ‘Woordenboek voor correct taalgebruik’ (2005) van Siegfried Theissen en 
Peter Debrabandere als het ‘Woordenboek’. 
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de overeenkomstige goedgekeurde woorden. Daarnaast wil ik nagaan in welke mate de 

Vlaming de woorden die in het Woordenboek staan gebruikt, met andere woorden wat 

de verspreiding is van de afgekeurde woorden en hun standaardtalige alternatieven in 

de geschreven taalrealiteit. Google, het corpus Mediargus en het 38 Miljoen Woorden 

Corpus vertegenwoordigen daarbij de geschreven taalrealiteit.  

De resultaten van mijn onderzoek zijn terug te vinden in het vierde hoofdstuk. In wat 

volgt geef ik een korte toelichting bij het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' van 

Theissen en Debrabandere en bij de gebruikte corpora.  

3.1.1 Woordenboek voor correct taalgebruik  

In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het 'Woordenboek voor correct 

taalgebruik' van Siegfried Theissen en Peter Debrabandere. Dit boek werd uitgegeven in 

2005, waardoor het een zeer recent taalzuiveringsboek is. In deze periode verschenen 

wel nog meer taalzuiveringsboeken, bijvoorbeeld het 'Stijlboek VRT', dat in 2003 

verscheen, en 'Juist', dat in 2005 verscheen, beide met taaltips van de VRT-taaladviseur 

Ruud Hendrickx. De inhoud van deze twee boeken is ook te vinden op VRTtaal.net, de 

website waarop de VRT taaladvies geeft. De beslissing om voor het 'Woordenboek voor 

correct taalgebruik' te kiezen als onderzoeksmateriaal kan worden gemotiveerd met 

een aantal argumenten. Het boek is geschreven door academici, in tegenstelling tot 

sommige andere taalzuiveringswerken. Beide auteurs zijn neerlandici met een 

academische achtergrond, waardoor hun advies een academische legitimatie krijgt. In 

het ‘Woordenboek voor correct taalgebruik’ trekken Theissen en Debrabandere 

daarnaast scherpe lijnen tussen standaardtaligheid en niet-standaardtaligheid. 

Sommige woorden krijgen weliswaar labels, maar bij de meerderheid van de woorden 

wordt een scherpe scheiding gemaakt tussen niet-standaardtaligheid en 

standaardtaligheid, terwijl de taalrealiteit soms genuanceerder kan zijn. Het 

‘Woordenboek voor correct taalgebruik’ is bovendien een zeer uitgebreid boek dat veel 

woorden bevat. Daardoor is het gemakkelijk om een selectie te maken uit het 

Woordenboek waarbij die selectie toch representatief blijft voor het hele boek.  

 

Het feit dat het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' zo recent werd uitgegeven, 

heeft ook meegespeeld in de keuze voor het boek. In de loop van de eeuwen zijn 

bibliotheken volgeschreven over taalzuivering en normerende taalwerken zijn van alle 

tijden. 'De ABN-gids' van Paardekooper bijvoorbeeld is lange tijd invloedrijk geweest 

maar de laatste uitgave dateert toch al weer van 1996. Taal verandert echter 

voortdurend en met die taalverandering komen er nieuwe fouten bij tegen de 
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standaardtaal, of verdwijnen oude fouten uit het taalgebruik. Die recente 

ontwikkelingen in de taalrealiteit komen niet altijd voor in oude uitgaven of in 

verouderde normerende boeken. Daardoor is het niet nuttig om oudere 

taalzuiveringswerken te gebruiken. Verouderde taalzuiveringswerken kunnen wel nuttig 

zijn als naslagwerk, om bijvoorbeeld na te gaan of een woord dat in 2005 wordt 

afgekeurd vroeger ook werd afgekeurd of niet. 

 

Theissen en Debrabandere hebben de woorden die in het Woordenboek staan op twee 

manieren verzameld. In de eerste plaats hebben ze woorden overgenomen uit de 

vorige editie van het boek en uit andere taaladviesboeken en woordenboeken. 

Daarnaast hebben de auteurs zelf nieuw taalmateriaal verzameld uit de taalrealiteit. 

Het taalmateriaal werd weliswaar niet zomaar overgenomen. De auteurs geven in de 

inleiding tot het Woordenboek aan dat het nieuwe taalmateriaal en grote delen uit de 

vorige uitgave van het Woordenboek werden doorgelicht aan de hand van Google, op 

dezelfde manier als ik het in mijn onderzoek zal doen (zie 3.1.2.3).  

 

De woorden die in het Woordenboek voorkomen kunnen in twee categorieën worden 

gedeeld. Een eerste categorie zijn de woorden die door Theissen en Debrabandere 

zonder nuancering worden afgekeurd. Bij deze woorden staat een alternatief woord dat 

door de auteurs wordt goedgekeurd, en dus door de auteurs als standaardtalig wordt 

beschouwd. De tweede categorie zijn de woorden die met een label worden 

opgenomen. Deze woorden worden niet afgekeurd, met uitzondering van het label 

‘verouderd’ (meer informatie over de labels vindt u in 3.2.4.2.2).  

 

Uit de inleiding tot het Woordenboek valt niet helemaal duidelijk af te leiden op welke 

basis sommige woorden een label krijgen en andere niet. In de inleiding geven de 

auteurs aan dat woorden die gangbaar zijn in België maar niet in Nederland niet 

werden opgenomen. Deze woorden worden dus expliciet afgekeurd. Het staat de 

taalgebruiker wel vrij om deze woorden toch te gebruiken, zo zeggen de auteurs, maar 

dat zou ingaan tegen de norm. Deze woorden zijn verschillend van de woorden die de 

auteurs aanduiden met het label [Belgisch] of [Nederlands]. Dit label duidt aan dat het 

om typisch Belgische, respectievelijk Nederlandse woorden gaat waarvoor geen 

woorden bestaan die voor het hele Nederlandse taalgebied gelden. Deze woorden 

duiden instellingen, functies, gebruiken, structuren, reglementen en dergelijke aan die 

in België en Nederland door de verschillende staatsstructuur, organisatie van het 

onderwijs, het gerecht enzovoort andere benamingen hebben. Een voorbeeld van zo’n 

woord is ‘wethouders’, een typische Nederlands woord, dat het label [Nederlands] 

kreeg, of ‘schepenen’, dat het label [Belgisch] kreeg. De woorden die dit label dragen, 

worden niet expliciet afgekeurd.  
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Woorden die niet aan de voorwaarden voldoen om het label [Belgisch] of [Nederlands] 

te dragen, maar die bijvoorbeeld wel algemeen gangbaar zijn in België, worden dus 

afgekeurd. In mijn onderzoek wil ik nagaan of deze woorden terecht werden afgekeurd 

of niet, met andere woorden, of ze in taalrealiteit voorkomen, en zo ja, in welke mate. 

 

3.1.2 Corpora 

 

In mijn onderzoek heb ik het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' van Theissen en 

Debrabandere doorgelicht aan de hand van enkele corpora die de taalrealiteit 

voorstellen. Deze corpora zijn Google, het Mediargus-corpus en het 38 Miljoen Woorden 

Corpus. Mediargus en het 38 Miljoen Woorden Corpus representeren de formelere kant 

van het taalgebruik. Google representeert in mijn onderzoek het informele register. Via 

Google worden echter ook teksten uit allerlei andere registers teruggevonden, waardoor 

de resultaten die teruggevonden zijn op Google de taalrealiteit het dichtst benaderen.  

 

In wat volgt geef ik een korte uitleg over de corpora, over hun inhoud en hoe ze tot 

stand zijn gekomen. Per corpus vindt u ook hoe het opzoeken in de corpora praktisch in 

zijn werk ging.  

 

3.1.2.1 Mediargus 

 

3.1.2.1.1 Algemeen 

 

Mediargus is een online persdatabank waarin de artikels die Vlaamse kranten en 

magazines publiceren worden opgenomen en waarin het archief van deze kranten en 

magazines wordt verzameld. Alle grote Vlaamse kranten zijn in deze databank 

aanwezig. Ook enkele magazines van de Roularta Media Group zijn erin opgenomen2. 

De bank heeft meer dan 16 miljoen artikels beschikbaar.  

 

Voor mijn onderzoek is deze databank bijzonder nuttig. De databank vertegenwoordigt 

de formelere kant van het taalgebruik in Vlaanderen aangezien er uitsluitend 

krantenartikels in opgenomen zijn. Via de zoekfunctie (cf. infra) heb ik de databank 

doorzocht op een aantal woorden die in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' 

voorkomen.  

                                                
2 De kranten en magazines die op Mediargus beschikbaar zijn: De Morgen (sinds 1998), De Standaard (sinds 
1998), De Tijd (sinds 1988), Gazet van Antwerpen (sinds 1996), Het Belang van Limburg (sinds 1993), Het 
Laatste Nieuws (sinds 1999), Het Nieuwsblad (sinds 1998), Het Nieuwsblad op zondag (sinds 2003), Het Volk 
(tussen 2000 en 2008), Binnenband (sinds 2007), Klasse (sinds 1990), Knack (sinds 1995), Le Vif Express 
(sinds 2001), Nina (sinds 2008), Tendances (sinds 1995), Trends (sinds 1995). 
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Het enige nadeel van Mediargus is dat het een unicum is. Nederland heeft een 

dergelijke databank bijvoorbeeld niet, wat de vergelijking tussen de resultaten 

moeilijker maakt.  

 

3.1.2.1.2 Opzoeken in Mediargus  

 

Mediargus heeft een eigen zoekprogramma, Mediasearch. In bijlage 6 kunt u een 

printscreen vinden van het zoekprogramma. Via Mediasearch is het mogelijk om de 

hele databank te doorzoeken maar ook om delen van de databank te doorzoeken. In 

het Mediasearch-programma bestaat een hele resem aan zoekbeperkingen: het is 

mogelijk om één woord op te zoeken, om exacte zinnen op te zoeken, de 

zoekresultaten kunnen worden beperkt tot resultaten die komen uit de gehele tekst, de 

inleiding of de titel van de artikels, de resultaten kunnen worden beperkt op datum, 

bron, taal, paginanummer of lengte in woorden.  

 

In mijn onderzoek heb ik de zoekresultaten beperkt op taal en datum. De taal werd 

uiteraard Nederlands (en niet Frans én Nederlands, aangezien er ook een aantal 

Franstalige magazines in de databank beschikbaar zijn) en de datum werd beperkt tot 

artikels die verschenen zijn tussen 01-01-2000 en 01-01-2009. Op die manier bleven 

de resultaten zo recent mogelijk. De bronnen waarin de zoekmachine zocht zijn alle 

Vlaamse kranten en magazines die in Mediargus beschikbaar zijn.   

 

Voorbeeld: 

 

Het woord 'schepershond' staat op pagina 240 in het ‘Woordenboek voor correct 

taalgebruik’. 'Schepershond' staat vetgedrukt, wat betekent dat het woord door 

Theissen en Debrabandere wordt afgekeurd. Het alternatieve woord dat door de 

auteurs als standaardtalig wordt bestempeld is 'herdershond'. In bijlage vindt u de 

volledige gegevens van dit woord (dus ook de resultaten van Google en het 38 Miljoen 

Woorden Corpus), maar hier beperk ik mij tot de resultaten in Mediargus.  

Via Mediasearch beperk ik de zoekresultaten tot de resultaten met als eigenschappen 

'Nederlandstalig' en gepubliceerd tussen '01-01-2000 en 01-01-2009'. Ik zoek het 

woord op in de volledige teksten en in alle Vlaamse bronnen. Het resultaat van deze 

zoekopdracht is dat 'schepershond' 5 keer voorkomt en 'herdershond' 960 keer.  

 

Met Mediasearch is het ook mogelijk om uitdrukkingen op te zoeken. Het lemma 

'nipperke' (op pagina 180 in het Woordenboek) komt in het Woordenboek voor in de 

uitdrukking 'op het nipperke'. Deze uitdrukking wordt afgekeurd. De uitdrukking 'op het 
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nippertje' wordt opgegeven als standaardtalig alternatief. Bij het opzoeken van deze 

uitdrukkingen is het met booleaanse operatoren mogelijk om de relatie tussen deze 

woorden te verduidelijken. Uitdrukkingen kunnen op die manier worden opgezocht door 

ze tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen. Alle booleaanse operatoren die 

bruikbaar zijn in Mediasearch zijn terug te vinden op de FAQ-pagina van Mediasearch. U 

kan ze ook vinden in bijlage 7.  

 

Voor de zoekopdracht 'op het nipperke' vond de zoekmachine geen resultaten, wat 

betekent dat er in de databank geen enkel artikel te vinden is die deze uitdrukking 

gebruikt. Het resultaat van de zoekopdracht 'op het nippertje' is dat deze uitdrukking 

op 10.763 pagina’s voorkomt.  

 

Ter controle ga ik in de resultatenlijst nog eens na of de opgezochte woorden ook 

effectief voorkomen en of de spellingswijze van de woorden zoals ze in de resultatenlijst 

voorkomen, overeenkomt met de spellingswijze van de woorden uit de zoekopdracht. 

De reden hiervoor is dat de ervaring leert dat sommige zoekmachines 

aaneengeschreven woorden soms als aparte woorden in de resultatenlijst vermelden. 

Ook bij uitdrukkingen gebeurt het dat Mediasearch niet helemaal adequaat werkt. Het 

kan gebeuren dat de uitdrukking door de zoekmachine niet wordt gezien als een geheel 

maar als losse woorden. De resultatenlijst toont dan resultaten met de losse woorden, 

in plaats van resultaten met de uitdrukking. Bij de uitdrukking ‘op het nipperke’ zou het 

bijvoorbeeld kunnen dat de zoekmachine alle aparte woorden opzoekt (dus: ‘op’, ‘het’, 

‘nipperke’) in plaats van de uitdrukking in zijn geheel.  

 

3.1.2.2 Het 38 Miljoen Woorden Corpus   

 

3.1.2.2.1 Algemeen 

 

Het 38 Miljoen Woorden Corpus is een tekstcorpus dat online beschikbaar wordt gesteld 

door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, het INL. Sinds 2008 wordt het INL 

overkoepeld door de Nederlandse Taalunie, een organisatie die onder andere de banden 

tussen Nederland en Vlaanderen inzake de Nederlandse taal wil behouden, versterken 

en bestuderen. Het INL verzamelt en bestudeert de Nederlandse woordenschat, slaat ze 

op in databases en maakt daarmee wetenschappelijke woordenboeken. Naast corpora 

stelt het INL nog ander taalmateriaal beschikbaar, onder meer woordenboeken en 

lexica3.  

 

                                                
3 Bron: website INL: www.inl.nl 
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In mijn onderzoek heb ik gekozen voor het 38 Miljoen Woorden Corpus. De keuze voor 

dit corpus is gemotiveerd door een aantal belangrijke argumenten. In de eerste plaats 

is dit corpus het meest recente en het grootste corpus dat er te vinden is op het gebied 

van Nederlandse schrijftaal (m.a.w. krantentaal) en overspant het corpus een grote 

tijdsperiode (m.n. van 1992 tot 1995). Het INL biedt naast het 38 Miljoen Woorden 

Corpus ook nog een aantal andere corpora aan, maar die corpora zijn ofwel te klein, 

ofwel niet even recent als het 38 Miljoen Woorden Corpus. 

 

Het 38 Miljoen Woorden Corpus is opgebouwd uit drie componenten: een gevarieerd 

deel (ongeveer 12,7 miljoen woorden), een deel krantentekst (ongeveer 12,4 miljoen 

woorden) en een juridisch deel (ongeveer 12,9 miljoen woorden). Het corpus biedt de 

functie aan om enkel in een deel op te zoeken. In mijn onderzoek heb ik alleen het 

krantendeel gebruikt. In het krantendeel zitten artikels uit de Meppeler Courant, 

gepubliceerd van 1992 tot 1995. In dit krantendeel wordt ook nog een onderverdeling 

gemaakt in 'mixed' en 'sport'. Met 'mixed' worden krantenteksten bedoeld, 'sport' zijn 

teksten die over sport en vrije tijd gaan. In mijn onderzoek heb ik beide 

onderverdelingen gebruikt.  

 

Het probleem met het 38 Miljoen Woorden Corpus is dat het in vergelijking met Google 

en Mediargus kleiner is en dat het corpus in vergelijking minder recent is. Om deze 

redenen werden de resultaten uit het 38 Miljoen Woorden Corpus alleen gebruikt als 

achtergrond en werden er geen rechtstreekse conclusies uit getrokken. De resultaten 

die uit Google en Mediargus werden gehaald wegen zwaarder door en kunnen worden 

gezien als een aanvulling van en correctie op het 38 Miljoen Woorden Corpus.  

 

3.1.2.2.2 Opzoeken in het 38 Miljoen Woorden Corpus  

 

Het 38 Miljoen Woorden Corpus is gratis online beschikbaar nadat de gebruiker een 

gebruikerslicentie heeft getekend. Via de verkregen inlognaam en het wachtwoord is 

het mogelijk om in te loggen in het corpus. Het corpus is beschikbaar via Telnet en 

hoewel het INL een handleiding ter beschikking heeft, is het corpus niet zeer 

gebruiksvriendelijk.  

 

Alle woorden werden opgezocht in een subcorpus van het 38 Miljoen Woorden Corpus 

dat bestond uit het krantendeel (de Meppeler Courant van 1992 tot 1995). In de 

praktijk kwam dit subcorpus neer op iets meer dan 15 miljoen woorden (zie printscreen 

in bijlage 8).  
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Voorbeeld: 

 

In het 38 Miljoen Woorden Corpus is het mogelijk om zowel woorden als uitdrukkingen 

op te zoeken. Via het menu 'zoek woordvormen via woordvormentekst' (zie printscreen 

in bijlage 9) is het mogelijk om telkens één woord op te zoeken. Het woord 'gasreuk' 

bijvoorbeeld, dat wordt afgekeurd in het Woordenboek op pagina 90, komt nul keer 

voor in het corpus. Het woord 'gaslucht', dat wordt goedgekeurd, komt vier keer voor 

(zie bijlage 10). De gevonden resultaten (in de handleiding 'concordanties' genoemd) 

worden weergegeven in een concordantiescherm, waar de resultaten per regel staan 

opgesomd met een kleine context (zie bijlage 11).  

 
Via de functie ‘meerwoordpatronen opzoeken’ werden de uitdrukkingen opgezocht. De 

uitdrukking ‘aanbrengst van leden’, die op pagina 1 van het Woordenboek voorkomt, 

komt geen enkele keer voor in het corpus. Het standaardtalige alternatief ‘werving van 

leden’ werd drie keer teruggevonden.  

 

3.1.2.3 Google  

 

3.1.2.3.1 Algemeen 

 

De zoekmachine Google werd in dit onderzoek gebruikt om de verschillen na te gaan 

tussen het Nederlands zoals dat in België voorkomt en het Nederlands zoals dat in 

Nederland voorkomt. Via Google is dit gemakkelijk op te zoeken aangezien Google via 

'geavanceerd zoeken' de functie aanbiedt om zoekopdrachten enkel in België op te 

zoeken (d.w.z. met de URL .be) of enkel in Nederland (met de URL .nl).  

 

Google representeert in dit onderzoek in feite alle registers, maar in het bijzonder het 

informele. Via Google worden niet alleen krantenartikels en andere formele teksten 

gevonden, maar ook heel wat informele teksten, zoals posts op forums, chatsessies, 

blogs enzovoort, waarin de taal niet altijd even standaardtalig is. Resultaten die op 

Google worden gevonden zijn dus een betrouwbare indicatie van het taalgebruik van de 

gemiddelde Vlaming of de gemiddelde Nederlander.  

 

Er zijn enkele moeilijkheden met Google. Soms is de scheiding tussen Google België en 

Google Nederland niet echt duidelijk en wordt Nederlandse inhoud meegerekend bij 

Belgische sites of omgekeerd. Als Google bijvoorbeeld een website vindt met URL .net, 

dan wordt die vaak zowel bij de Nederlandse als bij de Belgische sites gerekend. 

Daarnaast maakt Google soms van alleenstaande woorden samenstellingen of maakt de 

zoekmachine van samengestelde woorden aparte woorden, wat de resultaten natuurlijk 



  19 

beïnvloedt4. Dit euvel was evenwel op te lossen door woorden waarbij dit gebeurde als 

een 'exacte woordcombinatie' op te zoeken.  

 

Met Google is het onmogelijk om een tijdsperiode in te stellen. Het is niet mogelijk om, 

zoals in Mediargus, in te stellen in welke periode de zoekresultaten moeten worden 

opgezocht. Daarom is het moeilijk om te bepalen hoe recent het teruggevonden 

taalgebruik is. Bovendien kunnen de resultaten die op Google worden teruggevonden 

ondertussen ook al gedateerd zijn, aangezien de inhoud op het internet voortdurend 

verandert.  

 

Een ander probleem met Google is dat de zoekmachine bij zoekopdrachten vaak zelf 

een aantal resultaten weglaat. Deze resultaten worden weggelaten omdat ze ofwel 

sterk lijken op de resultaten die in de eerste pagina’s staan of omdat er op deze 

pagina’s al geklikt werd om ze te bekijken. Als je bijvoorbeeld 'overladenheid' op 

Google België opzoekt (een lemma op pagina 200 in het Woordenboek) dan krijg je in 

eerste instantie (ongeveer) 514 pagina’s in het resultatenscherm. De pagina’s waarop 

het woord ‘overladenheid’ te vinden zijn, worden in een lijst geplaatst met een kleine 

context. Als je alle zoekresultaten wil bekijken in deze vorm, dan scroll je via de 

paginanummers door de pagina’s met zoekresultaten. Maar telkens je een pagina 

bekijkt, verwijdert Google enkele pagina’s uit de resultatenlijst. De pagina’s die Google 

verwijdert lijken qua inhoud sterk op die pagina's die je al had gezien, waardoor je 

uiteindelijk slechts 75 pagina's overhoudt, veel minder dan bij het begin van de 

zoekopdracht. Ook als je dadelijk naar de laatste pagina van de resultatenlijst gaat 

eindig je met minder resultaten. In dit onderzoek werd er geen rekening gehouden met 

deze eigenaardigheid van Google. De resultaten van de zoekopdrachten zijn telkens de 

hoogste cijfers, dus het resultaat zoals dat op de eerste pagina van het 

resultatenscherm verschijnt.  

 

3.1.2.3.2 Opzoeken op Google 

 

Met Google is het mogelijk om zowel aparte woorden als uitdrukkingen op te zoeken. 

Aparte woorden werden meestal opgezocht via de functie 'met alle woorden' in het 

geavanceerde zoekmenu. Woorden die door Google kunnen worden gesplitst (cf. infra) 

werden opgezocht als 'exacte woordcombinatie'. Uitdrukkingen werden altijd opgezocht 

met de functie 'exacte woordcombinatie' (zie printscreen in bijlage 12 ter 

verduidelijking).  

Voorbeeld:  

 
                                                
4 Hetzelfde probleem deed zich voor bij Mediasearch, zie 3.1.2.1.2  
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Het lemma 'overhitting', dat op pagina 120 van het 'Woordenboek voor correct 

taalgebruik' wordt afgekeurd, komt op Google België op 1.010 pagina’s voor en op 

Google Nederland op 2.820 pagina’s. 'Oververhitting', dat wordt goedgekeurd, komt op 

Google België op 198.000 pagina’s voor en in Nederland op 78.400 pagina’s.  

 

De uitdrukking 'Pietje de Dood', die op pagina 210 van het Woordenboek wordt 

afgekeurd, komt op 2.830 pagina’s voor op Google België en op 587 pagina’s op Google 

Nederland. Het standaardtalige alternatief 'magere Hein' komt op 3.240 pagina’s voor 

op Google België en op 15.600 pagina’s op Google Nederland.  

 

Sommige woorden worden door Google niet herkend als één woord als het woord wordt 

opgezocht door middel van de zoekfunctie ‘met alle woorden’. Het woord ‘jongedochter’ 

bijvoorbeeld, dat op pagina 130 van het Woordenboek wordt afgekeurd, wordt door 

Google niet altijd als één woord gezien. Het woord wordt soms gesplitst waardoor in de 

resultatenlijst ook resultaten met ‘jonge’ ‘dochter’ kunnen voorkomen. De oplossing bij 

dit probleem is om het woord op te zoeken als ‘exacte woordcombinatie’. Met deze 

zoekopdracht komt het woord op Google België op 63 pagina’s voor en op Google 

Nederland op 5670 pagina’s. De standaardtalige alternatieven, ‘ongehuwde vrouw’ en 

‘ongetrouwde vrouw’, komen op Google België respectievelijk op 630 pagina’s en op 94 

pagina’s voor, en op Google Nederland op respectievelijk 1.820 pagina’s en op 3.390 

pagina’s.  

 

3.2 Welke woorden?  

 

3.2.1 Algemeen  

 
'Het Woordenboek voor correct taalgebruik' van Theissen en Debrabandere telt 334 

bladzijden. Per bladzijde staan gemiddeld een dertigtal woorden. Het hele Woordenboek 

gebruiken en alle woorden opzoeken in de verschillende corpora zou in het kader van 

dit onderzoek te tijdsrovend zijn. Daarom heb ik besloten om een representatief deel 

van het Woordenboek op te zoeken, met name dertig bladzijden: één pagina om de tien 

pagina's (dus bijvoorbeeld wel pagina 1 en 10, maar niet alles er tussenin). In totaal 

werden 422 lemma’s opgezocht met hun overeenkomstige standaardtalige alternatief.  

 

In het Woordenboek staan woorden van verschillende woordcategorieën. Substantieven 

zijn het gemakkelijkst op te zoeken, dus daar werd de voorkeur aan gegeven. In wat 

volgt leg ik uit waarom werkwoorden en adjectieven niet werden onderzocht en 

waarom bepaalde substantieven ook niet in aanmerking kwamen.  
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3.2.2 Werkwoorden 

 

Werkwoorden bezitten een belangrijke eigenschap die het moeilijk maakt om ze op te 

zoeken in een corpus. Werkwoorden zijn namelijk vervoegbaar. Het lemma 'afkuisen' 

(op pagina 10 in het Woordenboek) illustreert dit. Het zou mogelijk zijn om enkel de 

onvervoegde vorm 'afkuisen' op te zoeken, maar dan zou een groot aantal resultaten 

worden weggelaten. Het omgekeerde doen, en alle vervoegingen opzoeken, zou veel 

tijd in beslag nemen.  

 

Uitdrukkingen waarin werkwoorden staan werden niet opgezocht. Ook uitdrukkingen 

die voorkomen bij lemma’s die een substantief zijn, werden niet opgezocht. Bij het 

lemma ‘stiel’ bijvoorbeeld, dat op pagina 260 in het Woordenboek voorkomt, staan 

enkele uitdrukkingen waarin werkwoorden voorkomen. De uitdrukking ‘z’n stiel kennen’ 

bijvoorbeeld werd niet opgezocht.  

 

Soms komen werkwoorden ook voor als substantief, wat het niet eenvoudig zou maken 

om de zoekresultaten correct te interpreteren. Het lemma 'gebaren', dat op pagina 90 

in het Woordenboek als werkwoord wordt afgekeurd, is een voorbeeld hiervan. De 

standaardtalige woorden, ‘doen alsof’ en ‘veinzen’ zijn ook werkwoorden. ‘Gebaren’ kan 

echter ook voorkomen als substantief, als meervoud van 'gebaar'. In een corpus is het 

moeilijk om het onderscheid te maken tussen een werkwoord en een substantief, 

waardoor de resultaten van het niet-standaardtalige woord niet zouden 

overeenstemmen met het standaardtalige woord. In de resultatenlijst van het 

werkwoord ‘gebaren’ zou de meervoudsvorm van het substantief ‘gebaar’ immers ook 

kunnen voorkomen.  

 

Nominale afleidingen van werkwoorden die in een uitdrukking voorkomen werden wel 

opgezocht. De uitdrukking ‘afhaling van oud ijzer’, die op pagina 10 in het Woordenboek 

wordt afgekeurd, werd bijvoorbeeld wel opgezocht. Het standaardtalige alternatief is 

‘ophaling van oud ijzer’. Zowel ‘ophaling’ als ‘afhaling’ komen voor in een vaste 

uitdrukking en hoeven in deze uitdrukkingen niet te worden vervoegd.  

 

3.2.3 Adjectieven 

 

Net als werkwoorden bezitten adjectieven een eigenschap die het moeilijk maakt om ze 

op te zoeken in een corpus: de mogelijkheid om verbogen te worden. Het lemma 

'benauwd', dat wordt afgekeurd op pagina 30 van het Woordenboek, kan bijvoorbeeld 

verbogen worden door middel van de trappen van vergelijking. Ook hier zou het 

mogelijk zijn om enkel de niet-verbogen vorm op te zoeken, maar dan zouden een 
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aantal resultaten worden weggelaten. Alle verbogen vormen opzoeken zou in het kader 

van dit onderzoek te tijdrovend zijn.  

 

3.2.4 Substantieven 

 

3.2.4.1 Algemeen 

 

In mijn onderzoek heb ik er de voorkeur aan gegeven om alleen substantieven op te 

zoeken. Bovendien werd enkel het lemma opgezocht zoals het voorkomt in het 

Woordenboek. Er werden dus geen meervouden van lemma's opgezocht als het lemma 

in het enkelvoud stond. Verder werd er geen onderscheid gemaakt op basis van 

concrete of abstracte substantieven, of op basis van telbare of niet-telbare. De enige 

criteria die telden, waren dat het substantief in de praktijk op te zoeken was en dat het 

lemma in kwestie expliciet werd afgekeurd door Theissen en Debrabandere. Lemma's 

die het label 'verouderd' kregen, werden door de makers ook afgekeurd en werden dus 

ook opgenomen in dit onderzoek. In wat volgt leg ik uit welke substantieven ik niet heb 

opgezocht en waarom.  

 

3.2.4.2 Substantieven die niet werden opgezocht  

 

3.2.4.2.1 Verschillende betekenissen en ontleningen  

 

- Substantieven met verschillende betekenissen 

In het Woordenboek komen veel substantieven voor die in eerste instantie worden 

afgekeurd maar waarvan een bepaalde betekenis van het woord wel wordt 

goedgekeurd. Het lemma 'afhaaldienst' (op pagina 10 in het Woordenboek) wordt 

weliswaar afgekeurd maar het wordt wel goedgekeurd als het om een 'dienst voor het 

afhalen van personen en goederen' gaat. Deze dubbele afkeuring en goedkeuring 

maakt het moeilijk om net die afgekeurde betekenis op te zoeken in een corpus.  

 

- Substantieven die aan het Frans of Engels zijn ontleend 

In het Woordenboek komen veel substantieven voor die ontleend zijn aan het Frans of 

het Engels, of lijken op woorden uit vreemde talen. Het lemma 'remplaçant' (op pagina 

230 in het Woordenboek) bijvoorbeeld is duidelijk een Frans woord. Dit woord op 

Google opzoeken levert veel Franse context op. Hoewel het mogelijk is om met Google 

te bepalen uit welk land en in welke taal de zoekresultaten komen, slaagt de 

zoekmachine er niet in om Franstalige of anderstalige pagina's uit de zoekresultaten te 

weren.  

 



  23 

3.2.4.2.2 Labels  

 

- Substantieven met het label [B] of [NL] 

In het Woordenboek komen nogal wat substantieven voor die ofwel expliciet als 

Belgisch, als Nederlands of als beide gelabeld zijn. In de inleiding tot het Woordenboek 

zeggen de auteurs dat een dergelijk label enkel aanduidt dat het lemma een typisch 

Belgisch of Nederlands woord is (of een typisch Belgische of Nederlandse 

woordbetekenis of uitdrukking) waarvoor geen woord bestaat dat in het hele 

Nederlandse taalgebied geldt. Het label [B] of [NL] houdt dus geen afkeuring in, maar 

is een loutere constatering. Niettemin kan het wel nuttig zijn om deze woorden op te 

zoeken in een corpus en op Google om zo na te gaan of deze typisch Belgische of 

Nederlandse woorden worden gebruikt in respectievelijk Nederland of België.  

 

- Substantieven met het label 'minder gebruikelijk voor/naast' 

Lemma's die in het Woordenboek gelabeld zijn met 'minder gebruikelijk voor/naast' 

worden niet expliciet afgekeurd. Na het label 'minder gebruikelijk voor' wordt enkel een 

betekenisomschrijving gegeven. Het label 'minder gebruikelijk naast' wordt gevolgd 

door een alternatief uit de standaardtaal.  

Volgens de auteurs worden deze labels gegeven aan lemma's die in vergelijking met 

hun standaardtalig alternatief in minder dan 10% van de gevallen voorkomen. Deze 

tienprocentregel werd volgens de auteurs alleen als richtlijn gehanteerd. Ze lieten zich 

namelijk ook leiden door het standpunt van gezaghebbende woordenboeken en 

adviesboeken. Ook als een bepaald woord in vergelijking met zijn standaardtalige 

alternatief in minder dan 10% van de gevallen voorkomt (dus bijvoorbeeld slechts in 

3% van de gevallen) en als één of meerdere woordenboeken dit woord als 

standaardtaal beschouwt, dan werd het label toegekend aan dat bepaalde woord. Het 

omgekeerde kan ook. Als een woord in meer dan 10% van de gevallen voorkomt in 

vergelijking met zijn standaardtalige alternatief (bijvoorbeeld in 20% van de gevallen), 

maar als het woord door andere woordenboeken werd afgekeurd, dan werd met dit 

laatste geen rekening gehouden en werd het woord toch opgenomen in het 

Woordenboek met het label 'minder gebruikelijk voor/naast'. Vanaf een percentage van 

25 à 30% spreken de auteurs geen afkeuring of beperking meer uit, wat andere 

naslagwerken ook zouden schrijven.  

De auteurs zeggen met andere woorden dat ze woorden die misschien zouden kunnen 

worden afgekeurd, maar die in meer dan 25 à 30% van de gevallen voorkomen in 

vergelijking met hun standaardtalige alternatief, niet afkeuren. Uit mijn onderzoek zal 

blijken dat dit niet het geval is. Ook veel woorden die in meer dan 25% van de gevallen 

voorkomen, worden namelijk afgekeurd. Deze woorden krijgen ook helemaal geen label 

(zie de resultaten van mijn onderzoek in hoofdstuk 4). 
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- Substantieven met het label 'correct voor/naast' 

De labels 'correct voor' en 'correct naast' drukken geen expliciete afkeuring uit. Deze 

labels worden gegeven aan woorden die in de vorige uitgave van het Woordenboek nog 

werden afgekeurd, maar ook aan woorden die door sommige andere woordenboeken 

worden afgekeurd. Sommige van de woorden met dit label worden door taalgebruikers 

ten onrechte als fout aangevoeld.  

Het label 'correct voor' wordt gevolgd door een betekenisomschrijving, het label 'correct 

naast' door een alternatief uit de standaardtaal.  

Het lemma 'pili-pili' (op pagina 210) bijvoorbeeld, met het label ‘correct voor’, wordt 

gevolgd door de betekenisomschrijving 'soort specerij op basis van Spaanse peper'.  

 

- Substantieven met labels 'historisch', 'formeel', 'informeel’  

Debrabandere en Theissen gebruiken in hun Woordenboek nog enkele andere labels die 

geen afkeuring uitdrukken. Het label 'historisch' duidt aan dat het woord (of een 

betekenis ervan) of een uitdrukking verwijst naar iets dat vandaag niet meer bestaat. 

Het woord 'belleman' (pagina 30) bijvoorbeeld wordt gelabeld als ‘historisch’. De labels 

'informeel' en 'formeel' drukken ook geen afkeuring uit maar verwijzen enkel naar het 

register. Deze labels zijn bedoeld om de taalgebruiker ervoor te waarschuwen het 

woord (of een betekenis ervan) of uitdrukking alleen maar in een informele 

respectievelijk formele context te gebruiken. Het lemma 'maai' (pagina 160) 

bijvoorbeeld wordt gelabeld als ‘informeel’.  

 

- Substantieven met andere 'labels' 

Lemma's in het Woordenboek krijgen vaak een label dat aanduidt dat het betreffende 

lemma slechts in bepaalde kringen of in een bepaalde context wordt gebruikt. Een 

voorbeeld daarvan is 'aumonier' (op pagina 20), waarbij de standaardtalige 

alternatieven, 'aalmoezenier' en 'veldpredikant of veldprediker', respectievelijk de labels 

'rooms-katholieke kerk' en 'protestantse kerk' hebben gekregen. Ik heb ervoor gekozen 

om lemma's met dergelijke labels niet te onderzoeken, zodat het onderzoek zo 

algemeen mogelijk kon worden gehouden in plaats van de nadruk te vestigen op 

onderverdelingen. Bovendien is het bij een woord met een dergelijk label vaak niet 

duidelijk of het woord in een andere context wel of niet wordt afgekeurd.  

Andere labels die Theissen en Debrabandere gebruiken zijn: 'financieel', 'muziek', 

'sportterm', 'vooral in reclametaal', 'auto', 'onderwijs', 'militair', 'juridisch', 'voetbal', 

'ironisch', 'ziekenhuis', 'staking', 'duivensport', 'telefoon', 'radio/tv', 'economie', 

'vulgair', 'figuurlijk' en 'gymnastiek'.  
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3.2.5 Voorbeeld 

 

Het woord ‘gasbedeling’ wordt op pagina 90 in het Woordenboek van Theissen en 

Debrabandere afgekeurd. De auteurs geven twee standaardtalige alternatieven: 

‘gasvoorziening’ en ‘gasdistributie’.  

Deze woorden werden in de twee corpora en op Google opgezocht. De absolute cijfers 

van de resultaten voor deze woorden vindt u in tabel 1. Deze absolute cijfers zijn voor 

Google het aantal pagina's per zoekopdracht en voor Mediargus en het 38 Miljoen 

Woorden Corpus het aantal treffers per zoekopdracht. 

 

 gasbedeling gasvoorziening gasdistributie 

Google BE 37 2.400 1.910 

Google NL 9 14.100 4.620 

Mediargus 11 135 127 

38 Milj. Woorden Corpus 0 4 0 

Tabel 1 
 

Bij dit woord zijn de resultaten duidelijk. Het niet-standaardtalige woord, ‘gasbedeling’, 

komt beduidend minder voor dan de standaardtalige woorden.  

 

De verhouding tussen het niet-standaardtalige woord en de standaardtalige woorden 

kan in procenten worden uitgedrukt. Elk lemma werd voor deze berekening beschouwd 

als een 'concept' dat verschillende verschijningsvormen heeft. In de meeste gevallen 

had het concept twee verschijningsvormen, één standaardtalige vorm en één vorm die 

wordt afgekeurd, maar in dit geval heeft het concept drie verschijningsvormen, één 

vorm die wordt afgekeurd en twee vormen die worden goedgekeurd. De twee 

standaardtalige woorden vormen de ene helft van het percentage, de andere vorm, het 

niet-standaardtalige woord, de andere helft.  

De percentages voor dit voorbeeld kunt u zien in tabel 2.  

 

 niet-standaardtaal standaardtaal 

Google BE 0,85% 99,15% 

Google NL 0,04% 99,96% 

Mediargus 0,04% 99,96% 

38 Milj. Woorden Corpus  0% 100% 

Tabel 2 

 
Ook de percentages liegen er niet om: het niet-standaardtalige woord wordt haast niet 

gebruikt.  
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Een belangrijke opmerking bij het ‘Woordenboek voor correct taalgebruik’ is dat 

Theissen en Debrabandere soms verschillende standaardtalige alternatieven aanbieden 

voor één niet-standaardtalig woord. Bij het berekenen van de procenten werd hier geen 

rekening mee gehouden. De percentages werden berekend op basis van de totalen van 

de standaardtalige en de niet-standaardtalige woorden, zoals in het voorbeeld 

hierboven werd gedaan. 

 

In bijlage kunt u het cijfermateriaal terugvinden voor alle opgezochte woorden. Het 

onderzoek uitgedrukt in absolute cijfers kunt u terugvinden in bijlage nummer 1. De 

percentages van het onderzoek kunt u terugvinden in bijlage nummer 2 en 3. In 

hoofdstuk vier worden deze resultaten besproken. 

 

 
4. Resultaten 

 

4.1 Algemeen 

 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van mijn onderzoek aan bod. In hoofdstuk 4.2 

worden de totale cijfers toegelicht. De resultaten heb ik daarna in drie categorieën 

opgesplitst. De grootste categorie zijn de woorden die terecht worden afgekeurd. Deze 

categorie komt aan bod in hoofdstuk 4.3. In de tweede categorie staan woorden die op 

basis van mijn cijfermateriaal misschien ten onrechte worden afgekeurd. Welke 

woorden dat zijn kunt u lezen in hoofdstuk 4.4. De laatste categorie zijn de woorden 

die in het Woordenboek van Theissen en Debrabandere worden afgekeurd maar waarbij 

deze afkeuring op basis van mijn cijfermateriaal moet worden genuanceerd. Deze 

laatste categorie wordt besproken in hoofdstuk 4.5. 

 

4.2 Totale cijfers 

 

In bijlage nummer 1 kunt u de resultaten van mijn onderzoek in absolute cijfers 

raadplegen. In deze bijlage kunt u zien hoeveel keer de opgezochte woorden 

voorkomen op Google, in Mediargus en in het 38 Miljoen Woorden Corpus. In deze 

bijlage werden de resultaten telkens op de volgende manier weergegeven:  

- lemma, in het vet, zoals het voorkomt in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik': 

dit lemma wordt door de auteurs afgekeurd, 

- het bijhorende woord dat volgens Theissen en Debrabandere wel tot de standaardtaal 

behoort. Dit kunnen ook meerdere woorden of uitdrukkingen zijn, 
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- de resultaten van de woorden op Google België: eerst wordt vermeld op hoeveel 

pagina's het afgekeurde woord werd gevonden, daarna volgen de resultaten voor het 

standaardtalige woord, 

- de resultaten van de woorden op Google Nederland, op dezelfde manier geordend als 

de resultaten op Google België, 

- de resultaten van de woorden in Mediargus, op dezelfde manier geordend, 

- de resultaten van de woorden in het 38 Miljoen Woorden Corpus, op dezelfde manier 

geordend.  

Ieder woord dat door Theissen en Debrabandere wordt afgekeurd en het 

overeenstemmende standaardtalige alternatief (of alternatieven) werd dus zowel op 

Google als in de twee corpora opgezocht. 

 

De verhouding tussen de niet-standaardtalige woorden en hun standaardtalige 

alternatieven werd ook uitgedrukt in procenten. De percentages voor Google kunt u 

terugvinden in bijlage 2, de percentages voor de corpora in bijlage 3. In deze bijlagen 

worden de resultaten op volgende manier weergegeven: 

- lemma (in het vet) zoals het voorkomt in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik': 

dit lemma wordt door de auteurs afgekeurd, 

- het percentage van het standaardtalige woord ten opzichte van het niet-

standaardtalige woord, 

- het percentage van het niet-standaardtalige woord ten opzichte van het 

standaardtalige woord. 

 

Zoals in 3.2.5 werd uitgelegd, werd elk lemma bij deze berekening beschouwd als een 

concept met verschillende verschijningsvormen. In de meeste gevallen gaat het daarbij 

om twee verschijningsvormen, waarbij de ene vorm, het standaardtalige woord, de ene 

helft vormt van het percentage en de andere vorm, het niet-standaardtalige woord, de 

andere helft.  

 

Aan de hand van deze percentages is het mogelijk om een algemeen beeld te krijgen 

van mijn onderzoek. In bijlage 4 en 5 vindt u een algemeen overzicht met de absolute 

cijfers van de percentages. In bijlage 4 kunt u per reeks (standaardtaal of niet-

standaardtaal) zien hoeveel keer een bepaald percentage voorkomt in de resultaten van 

Google België en Google Nederland. In bijlage 5 kunt u dit zien voor de resultaten uit 

Mediargus en het 38 Miljoen Woorden Corpus. Zo kunt u in bijlage 1 bijvoorbeeld lezen 

dat het percentage '100%' in de kolom 'Google België standaardtaal' 49 keer voorkomt. 

Het percentage '0%' komt in deze kolom slechts 6 keer voor. Dit betekent dat op 

Google België de standaardtalige vormen van de lemma's meer voorkomen, aangezien 
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de verhouding tot de overeenkomstige niet-standaardtalige alternatieven vaker 100% is 

dan 0%.  

 

Uit deze cijfers blijkt dat in alle corpora en op Google de standaardtalige vormen het 

meest voorkomen. De niet-standaardtalige vormen komen het minst vaak voor.  

In de reeks ‘Google België standaardtaal’ zijn 321 van de 422 percentages hoger dan 

80%. Dit betekent dat de standaardtalige woorden op Google België veel voorkomen en 

in de meeste gevallen, met een percentage hoger dan 80% in vergelijking met hun 

niet-standaardtalige alternatieven. Ook in de reeksen ‘Google Nederland standaardtaal’ 

en ‘Mediargus standaardtaal’ zijn de resultaten vergelijkbaar. In de reeks 'Google 

Nederland standaardtaal' is 383 van de 422 percentages hoger dan 80%, in de reeks 

'Mediargus standaardtaal' is dat 308 van de 422 percentages.  

 

Dit betekent dat de woorden die door Theissen en Debrabandere worden afgekeurd, 

weinig voorkomen op Google en in de corpora. Uit deze gegevens valt af te leiden dat 

de meerderheid van de woorden terecht worden afgekeurd. Toch zijn er op basis van 

mijn onderzoek enkele opvallende resultaten op te merken. Deze resultaten worden in 

hoofdstuk 4.4 en 4.5 besproken. In 4.3 worden ter illustratie enkele woorden besproken 

die terecht worden afgekeurd.  

 

4.3 Woorden die terecht worden afgekeurd 

 

In deze categorie zijn enkele woorden opgenomen die terecht worden afgekeurd. Zoals 

in 4.2 werd vermeld, blijkt uit mijn onderzoek dat ongeveer 95% van de afgekeurde 

woorden terecht wordt afgekeurd. In dit hoofdstuk heb ik ter illustratie enkele woorden 

opgenomen die terecht worden afgekeurd. In tabel 3 kunt u lezen welke woorden dit 

zijn. De woorden in de tabel zijn de lemma's zoals die voorkomen in het 'Woordenboek 

voor correct taalgebruik'. Het percentage dat u bij deze woorden kunt lezen, is het 

percentage van de afgekeurde woorden in vergelijking met hun desbetreffende 

standaardtalige alternatief. De woorden in deze tabel komen op Google België en 

Google Nederland in meer dan 10% voor in vergelijking met hun standaardtalige 

alternatief. Wat hun desbetreffende standaardtalige alternatieven zijn, leest u in de 

volgende hoofdstukken of kunt u in bijlage 1 terugvinden. De absolute cijfers voor deze 

woorden kunt u terugvinden in bijlage 1. Waar relevant werden deze absolute cijfers 

wel vermeld. In de volgende hoofdstukken worden de woorden uit tabel 3 in detail 

besproken.  
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 Google BE Google NL Mediargus 38 Miljoen Woorden 
Corpus  

pilarenbijter 28,91% 34,61% 10,75% 0,00% 

nipperke 23,54% 10,93% 0,00% 3,08% 

ontwarkam 60,62% 17,91% 0,00% 0,00% 

schendevente 50,00% 21,43% 0,00% 0,00% 

varicen, varices 11,80% 43,14% 3,57% 0,00% 

Tabel 3 

 
4.3.1 Pilarenbijter 

 

Op pagina 210 van het Woordenboek wordt het woord 'pilarenbijter' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'pilaarbijter'. Op Google België komt het woord in 28,91% 

van de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 34,61% van de gevallen. In 

Mediargus is dat in 10,75% van de gevallen.  

 

Het woord 'pilarenbijter' komt vaak in een dialectische omgeving voor. Op Google wordt 

het woord regelmatig als typisch Vlaams beschouwd. De betekenis ervan is tweeledig: 

het woord wordt gebruikt om te verwijzen naar iemand die een trouw kerkganger is, 

maar vaak is die verwijzing ironisch. Een 'pilarenbijter' is dan iemand die wel veinst dat 

hij een trouw kerkganger is, maar het in feite niet is. Het woord verschijnt vaak op fora 

of blogs, waar het taalgebruik niet altijd even standaardtalig is. Het woord 'pilaarbijter' 

heeft dezelfde betekenis.  

 

Veel bronnen duiden aan dat 'pilaarbijter' het correcte woord is. Volgens de website 

VRTtaal.net mag 'pilaar' in samenstellingen niet in het meervoud staan. Ook uit mijn 

onderzoek blijkt dat 'pilarenbijter' vaak in dialectische omgevingen voorkomt. In België 

en in Nederland komt het woord vaak voor in informelere registers. In formelere 

registers komt het woord heel wat minder voor. Op basis van deze gegevens kan 

worden besloten dat het woord door Theissen en Debrabandere wellicht terecht wordt 

afgekeurd.  

 

4.3.2 Nipperke  

 

Op pagina 180 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'op het nipperke' afgekeurd. 

Het standaardtalige alternatief is 'op het nippertje'.  

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 23,54% van de gevallen voor, op 

Google Nederland is dat in 10,93% van de gevallen. In het 38 Miljoen Woorden Corpus 

komt de afgekeurde vorm in 3,08% van de gevallen voor.  
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De uitdrukkingen hebben dezelfde betekenis: iets dat op het laatst mogelijke moment 

gebeurt. De uitdrukking 'op het nipperke' klinkt echter veel dialectischer dan de 

goedgekeurde uitdrukking. De uitdrukking komt bovendien op Google alleen maar voor 

in informele contexten. De uitdrukking 'op het nippertje' komt op Google en in 

Mediargus veel meer voor in formelere contexten, bijvoorbeeld in krantenartikels of op 

encyclopedische pagina's.  

 

Aangezien de uitdrukking 'op het nipperke' heel dialectisch aanvoelt en uit de resultaten 

af te leiden valt dat deze uitdrukking niet tot de algemene standaardtaal behoort, wordt 

deze uitdrukking door Theissen en Debrabandere wellicht terecht afgekeurd. Misschien 

hadden de auteurs de uitdrukking wel kunnen vermelden met het label 'informeel'.  

 

4.3.3 Schendevente 

 

Op pagina 240 van het Woordenboek wordt 'schendevente' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'marktbederver', waarna tussen haakjes volgt: 'door tegen 

te lage prijs te verkopen'. Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 50% 

van de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 21,43% van de gevallen. 

 

Beide woorden betekenen hetzelfde. Zowel 'schendevente' als 'marktbederver' duiden 

iemand aan die tegen een te lage marktprijs verkoopt en zo oneerlijke concurrentie 

veroorzaakt.  

 

In België en in Nederland worden beide woorden gebruikt. 'Schendevente' heeft echter 

een meer dialectische associatie en komt op Google niet voor in alledaags taalgebruik, 

maar bijvoorbeeld wel in lijsten met dialectische woorden. ‘Schendevente’ krijgt in Van 

Dale bovendien het label ‘gewestelijk’. Het woord wordt om deze redenen wellicht 

terecht afgekeurd door Theissen en Debrabandere. 

 

4.3.4 Ontwarkam 

 

Op pagina 190 van het Woordenboek wordt 'ontwarkam' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is 'grove kam'. 

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 60,62% van de gevallen voor, op 

Google Nederland is dat in 17,91% van de gevallen.  

 

Beide woorden hebben dezelfde betekenis. Ze worden beide gebruikt om een stevige 

kam mee aan te duiden waarmee samengeklit of warrig haar kan worden gekamd.  



  31 

Zowel in België als in Nederland worden de twee woorden door elkaar gebruikt. In 

België komt het woord 'ontwarkam' meer voor dan de uitdrukking 'grove kam'. Deze 

resultaten gelden echter alleen voor Google, en niet voor Mediargus. In Mediargus 

wordt ‘ontwarkam’ niet gebruikt.  

 

‘Ontwarkam’ is zowel in België als in Nederland gangbaar, maar in het formelere 

register komt het woord niet voor. Op basis van deze resultaten wordt ‘ontwarkam’ 

wellicht terecht afgekeurd door Theissen en Debrabandere. 

 

4.3.5 Varicen, varices 

 

Op pagina 290 van het Woordenboek worden de woorden 'varicen' en 'varices' 

afgekeurd. Het standaardtalige alternatief is 'spataders'.  

Op Google België komen de afgekeurde vormen in 11,80% van de gevallen voor, op 

Google Nederland is dat in 43,14% van de gevallen. In het 38 Miljoen Woorden Corpus 

komt enkel de standaardtalige vorm voor.  

 

Deze woorden hebben alle dezelfde betekenis: aders die uitgezet zijn. Volgens Van Dale 

is ‘varices’ het Latijnse woord. ‘Varicen’ wordt in Van Dale niet vermeld.  

Op Google komen zowel ‘varices’, ‘varicen’ als ‘spataders’ voor. Op Google Nederland 

komen de afgekeurde vormen het meest voor, maar in het formelere corpus, het 38 

Miljoen Woorden Corpus, komt enkel de standaardtalige vorm voor. Ook in Mediargus 

komen de afgekeurde vormen haast niet voor.  

 

'Varicen' en 'varices' zijn in België en Nederland wel gangbaar, maar in de formele 

registers komen deze afgekeurde woorden minder voor. Op basis van deze gegevens 

kan besloten worden dat ‘varicen’ en ‘varices’ waarschijnlijk terecht worden afgekeurd 

door Theissen en Debrabandere.  

 

4.4 Woorden die ten onrechte worden afgekeurd 

 

Op basis van mijn cijfermateriaal zijn er een aantal woorden te vinden die door 

Theissen en Debrabandere misschien ten onrechte worden afgekeurd. In mijn 

cijfermateriaal vond ik een aantal woorden die in vergelijking met hun standaardtalige 

alternatief in meer dan 10% van de gevallen voorkomen, zowel op Google België, 

Google Nederland als in Mediargus. De gegevens uit het 38 Miljoen Woorden Corpus 

wegen minder zwaar door maar worden toch vermeld (zie 3.1.2.2.1).  
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In tabel 3 ziet u welke woorden dit zijn. In deze tabel ziet u links de lemma's zoals ze 

voorkomen in het Woordenboek van Theissen en Debrabandere. Deze lemma's worden 

door Theissen en Debrabandere afgekeurd. In de kolommen ziet u een deel van het 

cijfermateriaal namelijk de percentages van deze lemma's ten opzichte van hun 

desbetreffende standaardtalige alternatief (wat hun desbetreffende standaardtalige 

alternatief is leest u in de volgende hoofdstukken of kunt u in bijlage 1 vinden). De 

absolute cijfers voor deze woorden kunt u terugvinden in bijlage 1. Waar dat relevant is 

worden ze vermeld in de volgende hoofdstukken.  

 

 Google BE  Google NL Mediargus  38 Miljoen 
douaneagentschap 77,68% 35,98% 65,79% 0,00% 
gasreuk 85,01% 11,38% 82,24% 0,00% 
geus 52,44% 80,24% 56,13% 72,00% 
haardroger 90,16% 70,74% 83,14% 88,89% 
huishoudtoestel 99,61% 51,39% 66,67% 0,00% 
huiskring 37,20% 12,71% 25,33% 0,00% 
jeugdreeks 99,84% 74,66% 100,00% 100,00% 
kliever 89,40% 18,04% 40,00% 0,00% 
laatavondjournaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
laatavondnieuws 99,85% 99,53% 100,00% 0,00% 
mispelaar 64,16% 59,71% 76,79% 100,00% 
noodknipperlichten 56,08% 20,18% 44,44% 0,00% 
ontwikkelingszone 23,53% 13,67% 32,97% 50,00% 
pietjesbak  97,19% 94,19% 98,36% 0,00% 
rente 99,68% 99,44% 99,16% 100,00% 
schepenambt 97,43% 62,27% 99,91% 100,00% 
smetdraad, smetkoord  29,19% 13,75% 25,00% 0,00% 
snak 80,00% 77,78% 75,00% 0,00% 
steun 60,00% 50,00% 50,00% 0,00% 
stichtersaandeel 80,47% 13,10% 42,86% 0,00% 
stijgingsritme 68,68% 10,44% 57,58% 100,00% 
tsjevenstreek 88,66% 69,91% 96,30% 0,00% 
varkenskweker 94,89% 17,18% 92,02% 0,00% 
vertrouwelijkheid 52,34% 37,85% 40,00% 0,00% 
vertrouwen 99,76% 96,88% 75,45% 100,00% 
wetsdienaar 71,31% 95,20% 100,00% 0,00% 
zot 99,82% 97,84% 100,00% 0,00% 

Tabel 4 

 

De woorden uit tabel 4 kunnen op basis van hun betekenis in twee categorieën worden 

opgedeeld. Enerzijds zijn er woorden waarvan de betekenis van de afgekeurde vorm 

gelijk is aan de betekenis van het standaardtalige woord. De afgekeurde woorden 

komen in dit geval naast de standaardtalige woorden voor, zowel in het taalgebruik van 

Vlamingen als van Nederlanders. Theissen en Debrabandere keuren deze woorden 

misschien ten onrechte af. Bovendien komen veel van deze woorden vaak voor in 

België, waardoor in sommige gevallen deze woorden tot de standaardtaal in België 

kunnen worden gerekend, met de opmerking dat deze woorden ook in Nederland niet 

onbekend zijn.  
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Anderzijds zijn er de woorden waarvan de betekenis van de afgekeurde vorm niet gelijk 

is aan die van de standaardtalige vorm. Bij deze woorden is het mijn bedoeling om aan 

te tonen dat Theissen en Debrabandere deze woorden misschien ten onrechte afkeuren. 

De reden hiervoor is dat de woorden niet dezelfde betekenis hebben, waardoor ze dus 

in theorie niet aan elkaar mogen worden gelijkgesteld.  

 

In 4.4.1 wordt de eerste categorie woorden besproken, in 4.4.2 de tweede categorie.  

 

4.4.1 De betekenissen zijn gelijk 

 

4.4.1.1 Douaneagentschap 

 

Het woord 'douaneagentschap' wordt op pagina 70 van het Woordenboek afgekeurd. 

Als standaardtalig alternatief geven de auteurs het woord 'expeditiekantoor' op.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 77,68% van de gevallen voor. Ook op 

Google Nederland en in Mediargus liggen de percentages voor het niet-standaardtalige 

woord hoog, respectievelijk 35,98% en 65,79%. Uit deze percentages blijkt dat het 

woord 'douaneagentschap' in het hele taalgebied wordt gebruikt, maar vooral in België. 

In België komt het woord bovendien vaak voor in het formelere register.   

 

De betekenisomschrijving van beide woorden is gelijk. Uit Google en Mediargus kunnen 

we afleiden dat een 'douaneagentschap' een bedrijf is dat zich bezighoudt met de 

formaliteiten van import en export bij douanehandel, maar ook met de praktische kant 

van de handel (bijvoorbeeld het opslaan van goederen). De betekenisomschrijving die 

we kunnen terugvinden voor het woord 'expeditiekantoor' is gelijk.  

 

De twee woorden hebben dus dezelfde betekenis en worden in de praktijk ook door 

elkaar gebruikt. In België komt 'douaneagentschap' zowel op Google als in Mediargus 

meer voor dan 'expeditiekantoor'. Bovendien staat het woord 'douaneagentschap'5 op 

de website VRTtaal.net, zonder afgekeurd te worden of zonder een label te dragen dat 

zou aanduiden dat het woord enkel in België wordt gebruikt. In Nederland komt 

'douaneagentschap' minder voor, maar het woord is er niet onbekend.  

 
Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat 'douaneagentschap' in België misschien tot 

de standaardtaal kan worden gerekend en dat het woord wellicht ten onrechte wordt 

afgekeurd door Theissen en Debrabandere.  

 

                                                
5 Bron: http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/spellen_schrijven/d-dz/st-d0370.shtml: het woord komt 
voor in een lijst van samenstellingen met ‘douane’.  



  34 

4.4.1.2 Gasreuk 

 

Het woord 'gasreuk' wordt op pagina 90 van het Woordenboek afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief dat wordt gegeven is 'gaslucht'.  

Uit het verzamelde cijfermateriaal kunnen we afleiden dat het afgekeurde woord in 

België veel meer voorkomt dan het standaardtalige woord. Op Google België komt het 

woord in vergelijking met zijn standaardtalige alternatief in 85,01% van de gevallen 

voor. Het percentage in Mediargus is gelijklopend: 82,24%. Op Google Nederland komt 

het woord in 11,38% van de gevallen voor.  

 

De betekenisomschrijving van de twee woorden is gelijk. Beide woorden komen vaak 

voor in contexten waarin wordt aangemaand om de bevoegde instanties te verwittigen 

bij defecten aan de gasleiding en wanneer de geur van gas wordt opgemerkt. Opvallend 

is dat in de resultatenlijsten ook vaak het woord 'gasgeur' voorkomt. Dit woord werd 

door Theissen en Debrabandere niet opgenomen in hun Woordenboek. In tabel 5 kunt u 

ter vergelijking de resultaten in absolute cijfers van de woorden uit het Woordenboek 

terugvinden en de resultaten van 'gasgeur'.  

 

 gasreuk gaslucht gasgeur 

Google België 4140 730 4340 

Google Nederland 244 20900 234 

Mediargus 264 57 0 

Tabel 5 

 

Uit de resultaten van de woorden kunnen we afleiden dat 'gasreuk' en 'gaslucht' door 

elkaar worden gebruikt. Ook het woord 'gasgeur' komt voor op Google België en Google 

Nederland. In Mediargus komt ‘gasgeur’ niet voor.  

 
Op basis van de gegevens van mijn onderzoek kan worden besloten dat 'gasreuk' 

wellicht ten onrechte wordt afgekeurd door Theissen en Debrabandere. ‘Gasgeur’, het 

woord dat niet voorkomt in het Woordenboek, wordt algemeen gebruikt op Google 

België, maar komt in Mediargus niet voor, waardoor het woord wellicht niet in 

aanmerking komt om als Belgische standaardtaal bestempeld te worden.  

 

4.4.1.3 Haardroger  

 

Het woord 'haardroger' wordt op pagina 110 van het Woordenboek afgekeurd. Als 

standaardtalig alternatief wordt 'föhn' voorgesteld. Het afgekeurde woord komt in 

Mediargus en op Google echter veel meer voor dan het goedgekeurde. Op Google 
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België komt het woord 'haardroger' in 90,16% van de gevallen voor, op Google 

Nederland is dat in 70,74% van de gevallen en ook in Mediargus komt het woord in 

83,14% van de gevallen voor. In het 38 Miljoen Woorden Corpus komt het afgekeurde 

woord in 88,89% van de gevallen voor.  

 

De woorden hebben dezelfde betekenis. Van Dale online geeft voor 'haardroger' de 

volgende betekenisomschrijving: een (elektrisch) toestel dat het hoofdhaar droogt. Bij 

'föhn' vinden we een gelijkaardige betekenisomschrijving: 'elektrisch toestel om het 

haar te drogen'. Daarnaast geeft Van Dale nog een tweede betekenis: 'een warme en 

droge wind in berggebieden'.  

 
Op Google worden zowel 'föhn' als 'haardroger' gebruikt door fabrikanten om hun 

producten een naam te geven. Beide woorden worden gebruikt om te verwijzen naar 

het elektrische toestel. De extra betekenis van 'föhn' die door Van Dale wordt gegeven, 

als 'warme en droge wind', komt in vergelijking met de andere betekenis veel minder 

voor.  

 

Uit de percentages kunnen we afleiden dat 'haardroger' zowel in België als in Nederland 

wordt gebruikt als synoniem van 'föhn', in die mate dat 'föhn' veel minder wordt 

gebruikt dan 'haardroger'. Bovendien hebben de woorden dezelfde betekenis, waardoor 

op basis van deze gegevens kan besloten worden dat ‘haardroger’ wellicht ten onrechte 

wordt afgekeurd door Theissen en Debrabandere. 

 

4.4.1.4 Huishoudtoestel  

 

Op pagina 120 van het Woordenboek wordt 'huishoudtoestel' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'huishoudelijk apparaat'. Het afgekeurde woord komt in 

Mediargus en op Google meer voor dan het woord dat wordt goedgekeurd. Op Google 

België komt 'huishoudtoestel' in 99,61% van de gevallen voor, op Google Nederland in 

51,39% van de gevallen. In Mediargus wordt het in 66,67% van de gevallen gebruikt.  

 

De betekenisomschrijving van 'huishoudtoestel' is dezelfde als die voor 'huishoudelijk 

apparaat'. Beide woorden beschrijven een toestel waarmee het huishouden wordt 

gedaan, zodat dit gemakkelijker en vlotter kan verlopen.  

 

Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat de woorden zowel in België als in Nederland 

door elkaar worden gebruikt. In België komt 'huishoudtoestel' bovendien zelfs meer 

voor dan het standaardtalige alternatief. Op basis van deze gegevens kan besloten 

worden dat Theissen en Debrabandere ‘huishoudtoestel’ wellicht ten onrechte afkeuren.  
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4.4.1.5 Jeugdreeks  

 

Op pagina 130 van het Woordenboek wordt 'jeugdreeks' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is de uitdrukking 'serie voor de jeugd'. Dit standaardtalige alternatief komt in 

de corpora en op Google zeer weinig voor. Het afgekeurde woord verschijnt op Google 

België namelijk in 99,84% van de gevallen. In Mediargus komt het standaardtalige 

alternatief helemaal niet voor, net als in het 38 Miljoen Woorden Corpus. Ook op Google 

Nederland komt het afgekeurde woord in de meerderheid van de gevallen voor, 

namelijk in 74,66%.  

 

De standaardtalige uitdrukking die gegeven wordt in het Woordenboek kan worden 

gezien als de betekenisomschrijving voor 'jeugdreeks'. 'Jeugdreeks' of 'serie voor de 

jeugd' kan onder andere slaan op boekenreeksen, tv-series of dvd-series die bedoeld 

zijn voor de jeugdige lezer of kijker.  

 

Uit de percentages kunnen we afleiden dat het afgekeurde woord, 'jeugdreeks', zowel 

in Nederland als in België wordt gebruikt in de plaats van 'serie voor de jeugd'. In 

België komt haast uitsluitend ‘jeugdreeks’ voor. Op basis van deze gegevens kan 

worden geconcludeerd dat ‘jeugdreeks’ wellicht ten onrechte wordt afgekeurd door 

Theissen en Debrabandere.  

 

4.4.1.6 Laatavondjournaal  

 

Op pagina 150 van het Woordenboek wordt 'laatavondjournaal' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is de uitdrukking 'journaal laat op de avond'. Deze 

standaardtalige uitdrukking komt echter noch op Google België, Google Nederland noch 

in Mediargus voor. Het afgekeurde woord komt in alle corpora en op Google in 100% 

van de gevallen voor.  

 

De standaardtalige uitdrukking kan worden beschouwd als de betekenisomschrijving 

van het afgekeurde woord. Het 'laatavondjournaal' is het journaal dat laat op de avond 

wordt uitgezonden, rond 23u. In België wordt het woord vooral gebruikt om het nieuws 

aan te duiden dat op de openbare omroep wordt uitgezonden, aangezien de openbare 

omroep voor zijn nieuwsuitzending het woord 'journaal' gebruikt.  

 

Op de website VRTtaal.net wordt 'laatavondjournaal' niet afgekeurd6. In het RBBN, het 

Referentiebestand Belgisch-Nederlands, wordt het woord gecategoriseerd als een 

                                                
6 Bron: http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/spellen_schrijven/j-jz/st-j0045.shtml: Het woord komt voor 
in een lijst van voorbeelden van samenstellingen met 'journaal'.  
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variant die niet gelexicaliseerd is7. Dit wil zeggen dat dit woord in het Nederlands-

Nederlands geen woord of uitdrukking als synoniem heeft maar wel wordt omschreven. 

Opmerkelijk hierbij is dat de goedgekeurde uitdrukking helemaal niet voorkomt op 

Google Nederland.  

 

Uit de percentages kunnen we afleiden dat zowel in België als in Nederland enkel het 

afgekeurde woord 'laatavondjournaal' wordt gebruikt. Het alternatief dat door Theissen 

en Debrabandere wordt opgegeven komt nergens voor. Volgens de gegevens uit mijn 

onderzoek is het daarom wellicht niet terecht dat Theissen en Debrabandere de 

voorkeur geven aan de analytische of omschreven vorm 'journaal laat op de avond' en 

de synthetische vorm 'laatavondjournaal' afkeuren.  

 

4.4.1.7 Laatavondnieuws  

 

Op pagina 150 van het Woordenboek wordt het woord 'laatavondnieuws' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is de uitdrukking 'nieuws laat op de avond'. Deze 

standaardtalige uitdrukking komt echter zelden voor in de corpora en op Google.  

Op Google België komt de afgekeurde vorm in 99,85% van de gevallen voor, op Google 

Nederland bedraagt dat percentage 99,53%. In Mediargus komt het afgekeurde woord 

zelfs in 100% van de gevallen voor.   

 

Net als bij het woord 'laatavondjournaal' (cf. supra), kan het standaardtalige alternatief 

worden beschouwd als de betekenisomschrijving van 'laatavondnieuws'. Het 

'laatavondnieuws' is het nieuws dat laat op de avond wordt uitgezonden. In België slaat 

dit woord vooral op het nieuws zoals dat door de commerciële omroep wordt 

uitgezonden.  

 

Op VRTtaal.net komt het woord 'laatavondnieuws' voor maar het wordt er niet 

afgekeurd8. Opmerkelijk is dat dit woord niet voorkomt in het RBBN, maar naar 

analogie van 'laatavondjournaal' (cf. supra) kan dit woord worden beschouwd als een 

niet-gelexicaliseerde variant. Het woord wordt in het Noord-Nederlands dus 

omschreven. Opvallend is dat de uitdrukking die door Theissen en Debrabandere wordt 

gegeven als standaardtalig alternatief haast niet voorkomt in Nederland, in 

tegenstelling tot het afgekeurde woord 'laatavondnieuws'.  

 

                                                
7 De subcategorieën van het RBBN zijn te vinden op de website van het INL, of in het artikel van Martin 
(2005). 
8 http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/spellen_schrijven/n-nz/st-n0151.shtml: het woord komt voor in 
een lijst van samenstellingen met 'nieuws'.  
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Uit deze resultaten kunnen we afleiden dat in Nederland en België het afgekeurde 

woord ‘laatavondnieuws’ haast uitsluitend wordt gebruikt. Volgens mijn onderzoek is 

het daarom wellicht niet terecht dat Theissen en Debrabandere de voorkeur geven aan 

de analytische of omschreven vorm 'nieuws laat op de avond' en de synthetische vorm 

'laatavondnieuws' afkeuren.  

 

4.4.1.8 Mispelaar  

 

Op pagina 170 van het Woordenboek wordt het woord 'mispelaar' afgekeurd. De 

standaardtalige alternatieven zijn 'mispelboom', 'stok van mispelhout' en 'mispelhouten 

stok'.  

Deze standaardtalige alternatieven komen in vergelijking met het niet-standaardtalige 

woord echter minder voor.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 64,16% van de gevallen voor, op 

Google Nederland in 59,71% van de gevallen en in Mediargus in 76,79% van de 

gevallen. In het 38 Miljoen Woorden Corpus komt de afgekeurde vorm in 100% van de 

gevallen voor.  

 

De betekenis van 'mispelaar' is gelijk aan de betekenis van 'mispelboom'. De woorden 

verwijzen allebei naar een bepaald type heester. Het woord 'mispelaar' komt op Google 

en in Mediargus in verschillende contexten voor. Het wordt vaak gebruikt als naam voor 

een restaurant of zaak, maar het komt ook voor als eigennaam. 'Mispelaar' wordt 

nergens gebruikt om te verwijzen naar een tak of een stok die gemaakt is uit 

mispelhout.  

Het goedgekeurde woord 'mispelboom' wordt vaak gebruikt als straatnaam.  

 

De uitdrukking 'stok van mispelhout' komt zelden voor op Google. Op Google Nederland 

komt de uitdrukking enkele keren voor, maar enkel op de site van het DBNL (een online 

bibliotheek) of op een andere archiefwebsite. De uitdrukking kan dus niet echt als 

algemene of dagelijkse woordenschat worden beschouwd. Ook de uitdrukking 

'mispelhouten stok' komt enkel voor op Google Nederland.  

 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 'mispelaar' zowel in België als in 

Nederland wordt gebruikt. 'Mispelboom' komt echter meer voor in de actieve 

woordenschat, terwijl 'mispelaar' meer voorkomt in straatnamen of eigennamen. Op 

basis van deze gegevens is het misschien onterecht dat Theissen en Debrabandere dit 

woord afkeuren. Misschien hadden de auteurs het woord kunnen opnemen met het 

label ‘historisch’.  
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4.4.1.9 Noodknipperlichten 

 

Op pagina 180 van het Woordenboek wordt het woord 'noodknipperlichten' afgekeurd. 

Het standaardtalig alternatief is 'waarschuwingsknipperlichten'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 56,08% van de gevallen voor, op 

Google Nederland in 20,18% van de gevallen. In Mediargus komt het woord in 44,44% 

van de gevallen voor.  

 

De betekenissen van beide woorden zijn gelijk. 'Noodknipperlichten' en 

'waarschuwingsknipperlichten' komen op Google en in Mediargus in dezelfde contexten 

voor. 'Noodknipperlichten' of 'waarschuwingsknipperlichten' zijn de lichten aan de auto 

die de bestuurder in geval van nood kan aansteken.  

 

Uit de percentages kunnen we afleiden dat de twee woorden in België en Nederland 

door elkaar worden gebruikt. In België komt 'noodknipperlichten' het meest voor, en 

dan zowel in het informelere register als in het formelere. Op basis van deze gegevens 

kan besloten worden dat Theissen en Debrabandere dit woord wellicht onterecht 

afkeuren.  

 

4.4.1.10 Pietjesbak  

 

Op pagina 210 van het Woordenboek wordt 'pietjesbak' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is 'dobbelbak'. Op Google België komt het afgekeurde woord in 97,19% van 

de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 94,19% van de gevallen. In Mediargus 

komt het in 98,36% van de gevallen voor.  

 

De betekenissen van beide woorden zijn gelijk. Met 'pietjesbak' wordt een oud 

volksspel bedoeld. Het spel wordt gespeeld door een aantal dobbelstenen te gooien in 

een achthoekige houten speelbak. Het woord komt meestal in een standaardtalige 

context voor, maar komt bijvoorbeeld ook voor op de dialectische Wikipedia9. Het woord 

'dobbelbak' komt in dezelfde contexten voor. Soms wordt het woord ook gebruikt voor 

een speelbak die niet achthoekig is maar rond, maar in essentie betekent het woord 

hetzelfde.  

 

Uit de percentages kunnen we afleiden dat 'pietjesbak' zowel in België als in Nederland 

gangbaar is. In België verschijnt het in alle registers, zowel in informele als in formelere 

                                                
9 Bron: http://vls.wikipedia.org/wiki/Pietjesbak 
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registers. Op basis van deze gegevens kan besloten worden dat ‘pietjesbak’ door 

Theissen en Debrabandere wellicht ten onrechte wordt afgekeurd.  

 

4.4.1.11 Smetdraad, smetkoord 

 

Op pagina 250 van het Woordenboek worden de woorden 'smetdraad' en 'smetkoord' 

afgekeurd. De standaardtalige alternatieven zijn 'smetlijn' en 'slaglijn'. Op Google 

België komen de afgekeurde woorden in 29,19% van de gevallen voor, op Google 

Nederland is dat in 13,75% van de gevallen. In Mediargus is dat in 25% van de 

gevallen.  

 

De betekenissen van de woorden zijn gelijk. Alle woorden duiden een touw aan dat 

vooral bij technische beroepen wordt gebruikt om iets af te tekenen of te meten. Het 

touw wordt in een kleurstof gedompeld en gehouden tegen datgene wat men wil 

afmeten waardoor de kleurstof afgeeft. Op die manier bekomt men een rechte lijn.  

 

Uit mijn resultaten blijkt dat de afgekeurde woorden zowel in België als in Nederland 

worden gebruikt. ‘Smetdraad’ en ‘smetkoord’ worden bovendien in dezelfde betekenis 

gebruikt als ‘smetlijn’ en ‘slaglijn’. Op basis van deze gegevens kan besloten worden dat 

‘smetdraad’ en ‘smetkoord’ wellicht ten onrechte worden afgekeurd door Theissen en 

Debrabandere.  

 

4.4.1.12 Snak  

 

Op pagina 250 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'een snak en een beet' 

afgekeurd. Het standaardtalige alternatief is 'een bitsig antwoord'. Op Google België 

komt de afgekeurde uitdrukking in 80% van de gevallen voor. Op Google Nederland is 

dat in 77,78% en in Mediargus in 75% van de gevallen. 

 

Het standaardtalige alternatief kan gezien worden als de betekenisomschrijving van de 

uitdrukking. Iemand die 'een snak en een beet' geeft als antwoord, geeft een bitsig, 

nijdig antwoord. 

 

Over de standaardtaligheid van de uitdrukking 'een bitsig antwoord' kan worden 

gediscussieerd. 'Bitsig' wordt in het RBBN gecategoriseerd als een vrije alternant, wat 

betekent dat het woord frequent voorkomt in Nederlandstalig België, naast het 

Nederlands-Nederlandse synoniem 'bits'. In Nederland wordt 'bitsig' minder gebruikt. 

Volgens VRTtaal.net is 'bits' Algemeen Nederlands en is 'bitsig' beperkt tot België. 

Waarom kozen de auteurs dan voor de Belgische variant?  
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Uit mijn onderzoek blijkt dat de uitdrukking 'een snak en een beet' zowel in België als 

in Nederland voorkomt. In België verschijnt de uitdrukking zowel op Google als in 

Mediargus, in Nederland enkel op Google. De uitdrukking wordt bovendien in dezelfde 

betekenis gebruikt als de goedgekeurde uitdrukking. Op basis van deze gegevens kan 

besloten worden dat de uitdrukking ‘een snak en een beet’ wellicht ten onrechte wordt 

afgekeurd door Theissen en Debrabandere.  

 

4.4.1.13 Steun  

 

Op pagina 260 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'gepubliceerd met de steun 

van' afgekeurd. De standaardtalige uitdrukking is 'gepubliceerd met steun van'.10  

Op Google België komt de afgekeurde vorm in 60% van de gevallen voor. Zowel op 

Google Nederland als in Mediargus is dat in 50% van de gevallen.  

 

Beide uitdrukkingen betekenen hetzelfde, maar de vraag is of 'steun' met of zonder 

lidwoord hoort. Uit mijn onderzoek blijkt dat de uitdrukkingen zowel in België als in 

Nederland in beide vormen ongeveer evenveel voorkomen. Op basis van deze gegevens 

kan besloten worden dat de voorkeur van Theissen en Debrabandere voor de 

uitdrukking zonder het lidwoord, wellicht onterecht is.  

 

4.4.1.14 Stichtersaandeel 

 

Op pagina 260 van het Woordenboek wordt 'stichtersaandeel' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'oprichtersaandeel'. Op Google België komt het afgekeurde 

woord in 80,47% van de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 13,10% van de 

gevallen. In Mediargus komt het woord in 42,86% van de gevallen voor.  

 

Op basis van de resultaten op Google is het moeilijk om te bepalen of er een verschil is 

tussen 'stichtersaandeel' en 'oprichtersaandeel'. De twee woorden betekenen wellicht 

hetzelfde. Een 'stichtersaandeel' of een 'oprichtersaandeel' is dan een aandeel waar de 

oorspronkelijke oprichters van een vennootschap of een bedrijf houder van zijn. 

Aandeelhouders met dergelijke aandelen hebben vaak speciale rechten.  

 

Uit mijn cijfermateriaal blijkt dat het afgekeurde woord zowel in België als in Nederland 

wordt gebruikt. De betekenis van ‘stichtersaandeel’ is bovendien wellicht dezelfde als 

die van ‘oprichtersaandeel’. Op basis van deze gegevens kan besloten worden dat 

                                                
10

 Bij dit lemma staat ook de uitdrukking 'de steun zijn van iemand', maar deze uitdrukking heb ik niet 
opgezocht omdat het werkwoord in deze uitdrukking kan worden vervoegd. (zie 3.2.2 ). 
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‘stichtersaandeel’ door Theissen en Debrabandere wellicht ten onrechte wordt 

afgekeurd.  

 

4.4.1.15 Stijgingsritme 

 

Op pagina 260 van het Woordenboek wordt 'stijgingsritme' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'stijgingstempo'. Op Google België komt het afgekeurde 

woord in 68,68% van de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 10,44% van de 

gevallen. In Mediargus komt het afgekeurde woord in 57,58% van de gevallen voor.  

 

Het onderscheid tussen 'stijgingsritme' en stijgingstempo' dat Theissen en 

Debrabandere maken heeft wellicht te maken met het algemene onderscheid tussen 

'ritme' en 'tempo'. Volgens Van Dale online is 'ritme' 'een regelmatig afwisselende 

beweging' en betekent 'tempo' 'snelheid'. 'Stijgingsritme' zou volgens deze definities 

dan een soort afwisselende stijgingsbeweging moeten zijn, 'stijgingstempo' zou dan 

gelijk zijn aan 'stijgingssnelheid'. Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt echter dat 

dit onderscheid in de praktijk niet wordt gemaakt en dat de betekenissen van beide 

woorden gelijk zijn. Beide woorden duiden aan hoe vlug iets stijgt.  

 

Uit mijn cijfermateriaal blijkt dat de afgekeurde uitdrukking vooral in België wordt 

gebruikt als synoniem voor 'stijgingstempo'. In België komt het woord zowel in 

formelere taal als in informelere taal voor. In Nederland wordt 'stijgingsritme' minder 

gebruikt, maar het woord is er niet onbekend. Op basis van deze gegevens kan 

besloten worden dat ‘stijgingsritme’ wellicht ten onrechte wordt afgekeurd door 

Theissen en Debrabandere.  

 

4.4.1.16 Varkenskweker 

 

Op pagina 290 van het Woordenboek wordt het woord 'varkenskweker' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'varkensfokker'. Op Google België komt het woord in 

94,89% van de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 17,18% van de gevallen. 

In Mediargus komt het afgekeurde woord in 92,02% van de gevallen voor.  

 

Het feit dat Theissen en Debrabandere 'varkenskweker' wel afkeuren en 'varkensfokker' 

niet, heeft wellicht te maken met het onderscheid tussen een 'kweker' en een 'fokker'. 

Volgens Van  Dale online is een 'kweker' iemand die iets kweekt' en een 'fokker' 

'iemand die vee fokt'. 'Vee' wordt in Van Dale beschouwd als 'tamme, viervoetige dieren 

die melk, wol, vlees enz. leveren'. Varkens worden dus ook bij 'vee' gerekend. Uit de 

resultaten van mijn onderzoek blijkt dat dit onderscheid niet wordt gemaakt in de 
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praktijk. 'Varkensfokker' en 'varkenskweker' hebben dezelfde betekenis. Beide woorden 

wijzen op een persoon die varkens fokt.  

 

Uit mijn cijfermateriaal blijkt dat 'varkenskweker' vooral in België veel wordt gebruikt. 

Het woord verschijnt er zowel in informeel taalgebruik als in formelere contexten. In 

Nederland is het woord ook wel bekend, maar het wordt er minder gebruikt. Op basis 

van deze gegevens kan besloten worden dat Theissen en Debrabandere 

‘varkenskweker’ wellicht ten onrechte afkeuren.  

 

4.4.1.17 Vertrouwen 

 

Op pagina 300 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'huis van vertrouwen' 

afgekeurd. De standaardtalige alternatieven zijn 'vertrouwde zaak' of 'vertrouwde 

firma'.  

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 99,76% van de gevallen voor, op 

Google Nederland in 99,88% en in Mediargus in 75,45% van de gevallen. In het 38 

Miljoen Woorden Corpus komt enkel de afgekeurde vorm voor.  

 

De uitdrukkingen hebben dezelfde betekenis. Met een 'huis van vertrouwen', een 

'vertrouwde zaak' of een 'vertrouwde firma' wordt een bedrijf, firma, of zaak bedoeld 

die betrouwbaar is en die recht heeft op het vertrouwen van de consument. Opvallend 

is dat bedrijven vaak zichzelf op deze manier willen beschrijven.  

 

Volgens het RBBN is de uitdrukking 'huis van vertrouwen' een unieke variant. Daarmee 

wordt bedoeld dat deze uitdrukking typisch is voor België en niet of nauwelijks 

voorkomt in Nederland. De Nederlandse uitdrukking is op zijn beurt dan onbekend in 

België. Uit de gegevens van mijn onderzoek blijkt echter dat de afgekeurde uitdrukking, 

'huis van vertrouwen', wel degelijk bekend is in Nederland en daar zelfs veel meer 

voorkomt dan de standaardtalige uitdrukkingen die door Theissen en Debrabandere 

worden voorgesteld.  

 

Uit de gegevens van mijn cijfermateriaal blijkt dat de uitdrukking 'huis van vertrouwen' 

zowel in België als in Nederland veel meer wordt gebruikt dan de standaardtalige 

alternatieven. In beide taalgebieden verschijnt de uitdrukking zowel in formelere als in 

informelere registers. Op basis van deze gegevens kan besloten worden dat de 

uitdrukking ‘huis van vertrouwen’ wellicht ten onrechte wordt afgekeurd.  
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4.4.1.18 Wetsdienaar 

 

Op pagina 320 van het Woordenboek wordt het woord 'wetsdienaar' afgekeurd. Het 

standaardtalige woord is 'politiedienaar (=politieagent)'.  

Op Google België komt 'wetsdienaar' in 71,31% van de gevallen voor, op Google 

Nederland is dat in 95,20% van de gevallen en in Mediargus in 100% van de gevallen. 

 

Beide woorden betekenen hetzelfde. Een 'politiedienaar' of een 'wetsdienaar' is een 

persoon die bij de politie werkzaam is.  

Op VRTtaal.net wordt 'wetsdienaar' afgekeurd omdat het ouderwets zou zijn. Het 

alternatief is 'politieagent'. Theissen en Debrabandere vermelden 'politieagent' ook, 

maar enkel tussen haakjes. De resultaten van 'politieagent' werden om deze reden bij 

het berekenen van de percentages niet opgenomen, maar u kunt ze terugvinden in 

tabel 6.   

 

 wetsdienaar politiedienaar politieagent 

Google België 840 338 91.700 

Google Nederland  12.900 651 228.000 

Mediargus 106 0 9.040 

Tabel 6 

 

Uit deze resultaten blijkt dat 'wetsdienaar' zowel in België als in Nederland wordt 

gebruikt. Het standaardtalige alternatief dat Theissen en Debrabandere opgeven, 

'politiedienaar', wordt bijna niet gebruikt. ‘Politieagent’, dat in het Woordenboek tussen 

haakjes staat, waardoor het de indruk wekt dat het minder belangrijk is, komt het 

meest voor op Google en in Mediargus. De makers van het Woordenboek hadden er 

wellicht beter aan gedaan om 'politiedienaar' achterwege te laten als standaardtalig 

alternatief en enkel 'politieagent' te vermelden. Bovendien wordt op basis van deze 

gegevens het woord ‘wetsdienaar’ wellicht ten onrechte afgekeurd door Theissen en 

Debrabandere.  

 

4.4.1.19 Zot 

 

Op pagina 330 van het Woordenboek worden de uitdrukkingen 'een glorieuze zot' en 

'het oud zot' afgekeurd. De standaardtalige uitdrukkingen zijn respectievelijk 'een 

verwaande gek', en 'de speelsheid van oude mensen'.  
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Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking 'een glorieuze zot' in geen enkel 

corpus voor. De uitdrukking 'het oud zot' komt op Google België, Google Nederland en 

in Mediargus in 100% van de gevallen voor.  

 

De uitdrukking 'een glorieuze zot' komt in geen enkel corpus voor. Het is hierdoor 

moeilijk om een betekenisomschrijving te vinden van deze uitdrukking. Het 

standaardtalige alternatief, 'een verwaande gek', komt enkele keren voor op Google 

België en op Google Nederland. In Mediargus is de uitdrukking niet te vinden.  

 

De uitdrukking 'het oud zot' komt enkele keren voor op Google en in Mediargus. De 

standaardtalige uitdrukking komt helemaal niet voor.  

'Het oud zot' wordt gebruikt om te verwijzen naar oudere mensen die een nieuwe 

levenslust krijgen en zaken doen die gezien hun leeftijd ongepast worden gevonden. Op 

Google wordt deze uitdrukking vaak tussen aanhalingstekens geschreven. De 

uitdrukking wordt ook vaak gebruikt als naam voor een boek of een verhaal. Dit wijst 

erop dat de uitdrukking door de gebruikers zelf niet echt als standaardtaal wordt 

gezien. De uitdrukking wordt eerder spottend gebruikt, ietwat ironisch verwijzend naar 

de ouderen. In Mediargus komt de uitdrukking voor in artikels over sport, film of 

theater. De toon is er vaak wat informeler.  

 

Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat de uitdrukking 'het oud zot' zowel in 

België als in Nederland gangbaar is. De uitdrukking komt echter vaak voor in informele 

contexten. Op basis van deze gegevens kan besloten worden dat de uitdrukking ‘het 

oud zot’ misschien ten onrechte wordt afgekeurd door Theissen en Debrabandere. De 

auteurs hadden de uitdrukking bijvoorbeeld kunnen opnemen onder het label 

‘informeel’, waardoor ze geen expliciete afkeuring uitspreken.   

 

4.4.2 De betekenissen zijn verschillend  

 

4.4.2.1 Geus 

 
Op pagina 100 in het Woordenboek wordt het woord 'geus' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'ongelovige'. Het afgekeurde woord komt op Google en in 

Mediargus veel meer voor dan het goedgekeurde woord. Op Google België komt het 

woord in 52,44% van de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 80,24% van de 

gevallen en in Mediargus in 56,13% van de gevallen. In het 38 Miljoen Woorden Corpus 

komt ‘geus’ in 72% van de gevallen voor.  
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Uit de betekenisomschrijvingen kunnen we afleiden dat de twee woorden een andere 

betekenis hebben. Het woord 'geus' wordt vaak gebruikt in de historische betekenis. 

‘Geus’ is dan de spotnaam voor de opstandelingen tegen de Spaanse inquisitie bij het 

begin van de Tachtigjarige Oorlog11. Volgens Wikipedia werd de naam 'geuzen' ook 

gebruikt door een verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op Google en in 

Mediargus is het woord ‘geus’ vaak te vinden in eigennamen of in namen voor cafés of 

restaurants. 'Geus' wordt ook wel gebruikt in de specifieke betekenis van 'ongelovige', 

maar deze gevallen zijn in de minderheid.  

 

Het woord 'ongelovige' heeft een andere betekenis. Het woord wordt gebruikt om een 

afvallige van het geloof aan te duiden, bijvoorbeeld een 'niet-christen', of een 'niet-

moslim'.12 In de adjectiefvorm 'ongelovig' kan het woord ook gebruikt worden om aan 

te duiden dat iemand iets niet gelooft of zoals Van Dale het omschrijft, 'blijk gevend 

van ongeloof'.  

 

Het zou ook kunnen dat Debrabandere en Theissen het woord 'geus' afkeuren, enkel en 

alleen als het in de betekenis van 'ongelovige' wordt gebruikt. Een ‘geus’ zou dan 

iemand zijn die het geloof afzweert. Maar om deze interpretatie te staven, hadden de 

makers de historische betekenis wellicht wel moeten goedkeuren, en dat hebben ze niet 

gedaan.  

 

Uit het cijfermateriaal blijkt dat 'geus' zowel in België als in Nederland meer voorkomt 

dan 'ongelovige'. De betekenissen zijn echter verschillend, zodat een vergelijking in 

feite moeilijk is. Theissen en Debrabandere hadden er beter aan gedaan duidelijker aan 

te geven in welke betekenis ‘geus’ wordt afgekeurd. 

 

4.4.2.2 Huiskring  

 

Op pagina 120 van het Woordenboek wordt ‘huiskring' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is 'huiselijke kring'. 

Op Google België komt 'huiskring' in 37,20% van de gevallen voor. Op Google 

Nederland is dat in 12,71% van de gevallen en in Mediargus in 25,33%. In het 38 

Miljoen Woorden Corpus komt enkel de standaardtalige vorm voor.  

 

De betekenisomschrijving van 'huiskring' is ruimer dan die van 'huiselijke kring'. 

'Huiskring' wordt op Google en in Mediargus vaak gebruikt om een groep mensen aan 

te duiden die samenkomen in een huis. In Nederland gaat het dan vooral om religieuze 

                                                
11 Bron: Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geuzen_(geschiedenis) 
12 Bron: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/615/ 
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samenkomsten. Daarnaast wordt het woord gebruikt om het gezin of de intieme familie 

aan te duiden. De uitdrukking 'huiselijke kring' wordt enkel in deze laatste betekenis 

gebruikt. 'Huiselijke kring' wordt dus niet gebruikt om mensen aan te duiden die, los 

van enig familieverband, samenkomen in een huis.  

 

Het RBBN classificeert 'huiskring' als een vrije alternant, wat betekent dat het woord in 

Nederlandstalig België frequent voorkomt. Het is gelijkwaardig aan het Nederlands-

Nederlandse synoniem en in België worden de twee door elkaar gebruikt. De resultaten 

van mijn onderzoek staven deze classificering.  

 

Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat 'huiskring' zowel in België als in 

Nederland wordt gebruikt. In België komt het woord zowel op Google als in Mediargus 

voor. In Nederland is het woord enkel op Google terug te vinden. 'Huiskring' wordt 

weliswaar vaak gebruikt in dezelfde betekenis als 'huiselijke kring', maar het 

afgekeurde woord heeft nog een extra betekenis die 'huiselijke kring' niet heeft. 

Daarom is vergelijking tussen de twee vormen in feite moeilijk.  

 

4.4.2.3 Kliever  

 

Op pagina 140 wordt het woord 'kliever' afgekeurd. Als standaardtalige woorden 

vermelden Theissen en Debrabandere 'klover' en 'diamantklover'.  

Het afgekeurde woord komt op Google België echter in 89,40% van de gevallen voor. In 

Mediargus komt het in 40% van de gevallen voor, en op Google Nederland in 18,04% 

van de gevallen. 

 

De betekenissen van deze woorden zijn met elkaar in verband te brengen maar zijn in 

essentie toch verschillend. Het woord 'kliever' kan het best worden omschreven als een 

toestel dat wordt gebruikt om iets te klieven, met andere woorden om iets krachtig van 

elkaar te scheiden. Per definitie kan het woord ook worden gebruikt om een persoon 

aan te duiden die iets klieft, maar in praktijk wordt 'kliever' nergens in deze betekenis 

gebruikt. 

Met 'klover' wordt volgens Van Dale online een persoon bedoeld die iets klooft of hakt, 

met name diamanten. Deze vakman klooft de ruwe diamant om oneffenheden en 

fouten af te zonderen van het zuivere gedeelte van de diamant. Daarnaast wordt het 

woord gebruikt in de betekenis van ‘kliever’, een toestel dat iets klieft. 

Het woord 'diamantklover' heeft dezelfde betekenisomschrijving als de eerste betekenis 

van het woord 'klover'. Een 'diamantklover' is een persoon die het diamantkloven als 

beroep heeft.  
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Theissen en Debrabandere stellen 'diamantklover' en 'klover', woorden die het beroep 

aanduiden, gelijk aan het woord 'kliever', een woord dat in theorie ook het beroep kan 

aanduiden, maar in de praktijk enkel wordt gebruikt om het toestel om iets mee te 

klieven aan te duiden.  

 

Het afgekeurde woord, 'kliever', komt zowel in België als in Nederland voor. In 

Nederland komt het enkel voor op Google, wat het meer informelere register 

vertegenwoordigt. In België komt 'kliever' zowel voor op Google als in Mediargus. Het 

woord heeft echter in België en in Nederland een andere betekenis dan de voorgestelde 

alternatieven 'klover' en 'diamantklover', waardoor vergelijking moeilijk is.  

 

4.4.2.4 Ontwikkelingszone  

 

Op pagina 190 van het Woordenboek wordt het woord 'ontwikkelingszone' afgekeurd. 

Het standaardtalige alternatief dat wordt gegeven is 'ontwikkelingsgebied'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 23,53% van de gevallen voor, op 

Google Nederland in 13,67% en in Mediargus in 32,97% van de gevallen. In het 38 

Miljoen Woorden Corpus komt de afgekeurde vorm in 50% van de gevallen voor.  

 

De betekenissen voor beide woorden zijn niet helemaal gelijk. Een 'ontwikkelingszone' 

is een ruimtelijke zone die door officiële instanties voorbehouden is voor bepaalde 

activiteiten of ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld stedelijke of landelijke 

groei. Het woord komt vooral voor in contexten waar reglementeringen over 

ontwikkelingszones worden uiteengezet. Het woord 'ontwikkelingsgebied' heeft deze 

betekenis ook. Daarnaast is het een term uit de pedagogie, die de stappen in de 

ontwikkeling van een kind aanduidt.  

 

Het afgekeurde woord, 'ontwikkelingszone' wordt in dezelfde betekenis gebruikt als 

'ontwikkelingsgebied'. In deze betekenis komt 'ontwikkelingszone' zowel in België als in 

Nederland voor, in informelere en in formelere contexten. ‘Ontwikkelingsgebied’ heeft 

echter nog een andere betekenis, die ‘ontwikkelingszone’ niet heeft. Deze extra 

betekenis maakt het moeilijk om de resultaten te vergelijken. Bovendien is uit het 

Woordenboek niet duidelijk of ‘ontwikkelingszone’ ook in deze extra betekenis wordt 

afgekeurd.  
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4.4.2.5 Rente 

 

Op pagina 230 wordt het woord 'rente' afgekeurd. Het standaardtalige alternatief is 

'staatsfondsen'13. Op Google België komt het afgekeurde woord in 99,68% van de 

gevallen voor. Op Google Nederland is dat in 99,44%, en in Mediargus in 99,16% van 

de gevallen. In het 38 Miljoen Woorden Corpus komt enkel de afgekeurde vorm voor.  

 

De betekenissen van beide woorden zijn verschillend. Het woord 'rente' betekent 

volgens Van Dale 'vergoeding voor het gebruik van geleend geld', of met andere 

woorden, 'interest'. 'Staatsfondsen' zijn fondsen die door de staat worden beheerd.   

Uit het Woordenboek valt niet af te leiden of 'rente' in de betekenis van 'interest' wordt 

afgekeurd of niet. Als de auteurs 'rente' alleen in de specifieke betekenis van 

'staatsfondsen' hadden willen afkeuren, dan hadden ze de bovenstaande betekenis van 

'rente' wel moeten goedkeuren, maar dat hebben ze niet gedaan.  

 

4.4.2.6 Schepenambt  

 

Op pagina 240 van het Woordenboek wordt het woord 'schepenambt' afgekeurd. Het 

standaardtalig alternatief is 'schepenkantoor'. Het afgekeurde woord komt echter meer 

voor dan het standaardtalige woord.  

Op Google België komt het niet-standaardtalige woord in 97,43% van de gevallen voor, 

op Google Nederland is dat in 62,27% en in Mediargus in 99,91% van de gevallen. In 

het 38 Miljoen Woorden Corpus komt enkel de afgekeurde vorm voor.  

 

De betekenissen van de twee woorden zijn niet gelijk. De betekenis van 'schepenambt' 

kan worden verwoord als het bekleden van de functie van schepen. 'Schepenambt' 

duidt vooral op een individueel niveau. Het woord 'schepenkantoor' duidt enerzijds alle 

schepenen aan en anderzijds het gebouw waarin de schepenen werken en vergaderen. 

'Schepenambt' komt in deze betekenis niet voor op Google of in de corpora.  

 

Het feit dat deze betekenissen niet gelijk zijn, verklaart wellicht voor een deel de 

resultaten. De auteurs keuren het woord 'schepenambt' af, maar keuren ze het woord 

enkel af in de betekenis van 'schepenkantoor' of keuren ze het woord ook in andere 

betekenissen af?  

 
 
 

                                                
13

 'Rente' komt op deze bladzijde ook voor in de uitdrukking 'op zijn rente leven', met als standaardtalige 
alternatieven 'van zijn rente(n) leven' en 'rentenieren'. Deze uitdrukking en dit werkwoord werden niet 
opgezocht (zie 3.2.2).  
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4.4.2.7 Tsjevenstreek  

 

Op pagina 280 van het Woordenboek wordt het woord 'tsjevenstreek' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'achterbakse streek'. De afgekeurde uitdrukking komt in 

België echter meer voor dan de goedgekeurde. Op Google België komt het afgekeurde 

woord in 88,66% van de gevallen voor, in Mediargus in 96,30% van de gevallen. Op 

Google Nederland komt het woord voor met een percentage van 69,91%. In tabel 7 

kunt u de absolute cijfers voor deze woorden raadplegen. 

 

 Google België Google Nederland Mediargus 

tsjevenstreek 516 237 26 

achterbakse streek 66 102 1 

Tabel 7 

 

De betekenissen van de woorden liggen bij elkaar, maar 'tsjevenstreek' heeft een 

uniekere betekenis. De enge betekenis van 'tsjevenstreek' is een streek zoals die wordt 

gepleegd door aanhangers van de conservatieve partij. In de brede zin betekent het 

woord zoveel als 'een achterbakse streek'. De eerste, engere betekenis, komt echter in 

de meerderheid van de gevallen voor. ‘Tsjevenstreek’ wordt in de meeste gevallen 

gebruikt als het aanhangers van de conservatieve partij betreft. De standaardtalige 

uitdrukking, een 'achterbakse streek', heeft in dit opzicht een bredere betekenis dan 

'tsjevenstreek'.  

 

Hoewel het woord een dialectische bijklank heeft, komt 'tsjevenstreek' toch in 96,30% 

van de gevallen voor in Mediargus. In Mediargus komt het woord wel vaak voor in 

interviews of in krantenartikels die informeler getint zijn. Het woord is ook bekend in 

Nederland. Door de dialectische bijklank is het echter moeilijk om te concluderen of dit 

woord misschien ten onrechte wordt afgekeurd door Theissen en Debrabandere. 

Misschien hadden de auteurs er beter aan gedaan om het woord op te nemen onder het 

label 'informeel'. 

 

4.4.2.8 Vertrouwelijkheid 

 

Op pagina 300 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'vertrouwelijkheid 

gewaarborgd' afgekeurd. De standaardtalige uitdrukking is 'geheimhouding verzekerd'.  

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 52,34% van de gevallen voor, op 

Google Nederland is dat in 37,85% van de gevallen, en in Mediargus in 40% van de 

gevallen. 
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De twee uitdrukkingen hebben een klein betekenisverschil. 'Vertrouwelijkheid 

gewaarborgd' betekent dat verstrekte gegevens alleen worden ingezien door de 

gemachtigde personen. 'Geheimhouding verzekerd' betekent dat de verstrekte 

gegevens geheim worden gehouden door de gemachtigde personen. 

 

Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat de twee uitdrukkingen zowel in België 

als in Nederland door elkaar worden gebruikt. Doordat de twee uitdrukkingen een klein 

betekenisverschil hebben, is vergelijking echter moeilijk.  

 

4.5 Woorden die er tussenin zitten 

 

In dit hoofdstuk worden de woorden besproken die door Theissen en Debrabandere 

worden afgekeurd maar die in hun Woordenboek te zwart-wit worden voorgesteld. Deze 

afgekeurde woorden komen in vergelijking met hun standaardtalige alternatieven 

minstens in 10% van de gevallen voor.  

 

Deze woorden heb ik in twee grote categorieën opgesplitst. De eerste categorie zijn de 

woorden die zowel in Nederland als in België veel voorkomen. In 4.5.1 bespreek ik de 

woorden die zowel op Google België als op Google Nederland veel voorkomen.  

 

De tweede categorie woorden zijn woorden die vooral in België veel voorkomen, maar 

in Nederland minder. In 4.5.2 bespreek ik de woorden die zowel op Google België als in 

Mediargus veel voorkomen. Deze woorden komen slechts in mindere mate voor in de 

Nederlandse corpora.  

 

Naast deze twee grote categorieën zijn er ook nog een aantal woorden die telkens in 

één van de corpora veel voorkomen. Net omdat deze woorden slechts in één corpus 

veel voorkomen zijn deze woorden minder belangrijk. Deze woorden worden dan ook 

minder uitgebreid behandeld. Deze woorden kunnen worden opgedeeld in woorden die 

veel voorkomen in één Belgisch corpus en woorden die veel voorkomen in één 

Nederlands corpus. In 4.5.3 bespreek ik de woorden die enkel op Google België veel 

voorkomen, in 4.5.4 bespreek ik de woorden die enkel in Mediargus veel voorkomen. In 

4.5.5 komen de woorden aan bod die op Google Nederland veel voorkomen en 4.5.6 

worden de woorden besproken die in het 38 Miljoen Woorden Corpus veel voorkomen.  
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4.5.1 Zowel op Google België als op Google Nederland 

 

In tabel 8 kunt u de woorden zien die zowel op Google België als op Google Nederland 

veel voorkomen. Deze woorden worden in het volgende hoofdstuk in detail besproken. 

De woorden die in deze tabel staan, zijn de lemma's zoals die voorkomen in het 

'Woordenboek voor correct taalgebruik'. De percentages in deze tabel tonen de 

verhouding van het niet-standaardtalige woord tot het standaardtalige woord. In de 

volgende hoofdstukken worden deze woorden in detail besproken, waarbij de 

standaardtalige alternatieven worden vermeld.   

 

 Google BE Google NL 38 Miljoen  
audiëntie 28,83% 22,14% 0,00% 
bleekhof 17,29% 19,10% 0,00% 
dauwworm 14,85% 17,53% 0,00% 
dop 99,75% 99,91% 0,00% 
huis 86,26% 16,23% 36,00% 
huiskleed 36,36% 20,53% 0,00% 
jongedochter 19,20% 52,11% 0,00% 
jongerengroepering 49,83% 49,11% 14,29% 
kleur 100,00% 50,00% 0,00% 
kleurfilm 12,05% 12,30% 0,00% 
overladenheid 12,28% 16,89% 0,00% 
vastengeld 100,00% 98,77% 0,00% 
zuiderwind 19,07% 13,85% 0,00% 

Tabel 8 

 

Deze woorden worden in twee categorieën opgesplitst. De eerste categorie zijn de 

woorden waarvan de betekenis van het standaardtalige woord gelijk is aan de betekenis 

van het niet-standaardtalige woord. De tweede categorie zijn de woorden waarvan de 

betekenis van het afgekeurde woord niet gelijk is aan die van het goedgekeurde woord.  

 

4.5.1.1 De betekenissen zijn gelijk  

 

4.5.1.1.1 Audiëntie  

 

Op pagina 20 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'in audiëntie' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'op audiëntie'. Op Google België komt de afgekeurde 

uitdrukking in 28,83% van de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 22,14% van 

de gevallen.  

 

Beide uitdrukkingen komen voor op sites met formeler taalgebruik, sites met 

krantenartikels bijvoorbeeld, maar ook op sites met informeler taalgebruik.  

Het feit dat de afgekeurde uitdrukking toch in een behoorlijk aantal voorkomt, kan 

worden verklaard doordat Theissen en Debrabandere niet helemaal duidelijk maken wat 
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ze nu precies afkeuren. In de Taalwijzer van Cockx (1998) komen de uitdrukkingen 

voor met een werkwoord. Volgens Cockx zijn de volgende uitdrukkingen correct: 'op 

audiëntie zijn, gaan bij; in audiëntie ontvangen'. 'In audiëntie ontvangen' wordt bij 

Cockx dus goedgekeurd. Op basis van het Woordenboek is het niet helemaal zeker of 

Theissen en Debrabandere deze uitdrukking met het werkwoord afkeuren of niet. 

 

Uit het cijfermateriaal blijkt in elk geval dat de uitdrukkingen in het informeler 

taalgebruik zowel in België als in Nederland worden gebruikt. Op basis van deze 

gegevens kan worden besloten dat de uitdrukking ‘in audiëntie’ wellicht ten onrechte 

wordt afgekeurd door Theissen en Debrabandere.  

 

4.5.1.1.2 Huis 

 

Op pagina 120 van het Woordenboek worden de uitdrukkingen 'huis van vertrouwen' en 

'een uitverkocht huis' afgekeurd. De standaardtalige alternatieven die worden gegeven 

zijn respectievelijk 'een vertrouwd adres' en 'een uitverkochte zaal'.  

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking 'huis van vertrouwen' in 93,22% van 

de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 12,65% van de gevallen. De afgekeurde 

uitdrukking 'uitverkocht huis' komt op Google België in 7,65% van de gevallen voor en 

op Google Nederland in 36,56% van de gevallen. 

 

Met de uitdrukking 'huis van vertrouwen', of met het standaardtalige alternatief 'een 

vertrouwd adres', wordt bedoeld dat een zaak, firma, bedrijf, of gelijk andere 

organisatie kan worden vertrouwd door de consument. De betekenissen van de 

uitdrukkingen 'een uitverkocht huis' en 'een uitverkochte zaal' zijn ook gelijk. Beide 

uitdrukkingen duiden aan dat een evenement of een activiteit uitverkocht is.  

 

Uit deze resultaten blijkt dat de uitdrukking 'huis van vertrouwen' vooral in België zeer 

veel wordt gebruikt. In Nederland komt de uitdrukking 'een uitverkocht huis' veel voor. 

Op basis van deze gegevens kan worden besloten dat de uitdrukking ‘huis van 

vertrouwen’ wellicht ten onrechte wordt afgekeurd voor België. De uitdrukking ‘een 

uitverkocht huis’ wordt wellicht ten onrechte afgekeurd door Theissen en 

Debrabandere. 

 

4.5.1.1.3 Jongedochter 

 

Op pagina 130 van het Woordenboek wordt 'jongedochter' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'ongehuwde, ongetrouwde vrouw'.  
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Op Google België komt het afgekeurde woord in 19,20% van de gevallen voor, op 

Google Nederland is dat in 52,11% van de gevallen. 

 

Beide woorden betekenen hetzelfde. Een 'jongedochter' is een ‘ongehuwde vrouw'. 

Opvallend is dat het woord op Google vaak in een historische context voorkomt. Het 

gaat dan bijvoorbeeld over een vrouw die als 'jongedochter' is getrouwd. De 

standaardtalige alternatieven 'ongehuwde vrouw' en ‘ongetrouwde vrouw' komen ook 

voor in historische contexten, maar toch eerder in krantenartikels, boeken en 

dergelijke.  

 

Uit mijn resultaten blijkt dat 'jongedochter' zowel in België als in Nederland voorkomt in 

een historische betekenis. Misschien hadden de makers van het Woordenboek 

'jongedochter' beter opgenomen onder het label 'historisch'.  

 

4.5.1.1.4 Jongerengroepering 

 

Op pagina 130 van het Woordenboek wordt 'jongerengroepering' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'jongerengroep'.  

Het afgekeurde woord komt op Google België in 49,83% van de gevallen voor, op 

Google Nederland is dat in 49,11% van de gevallen. In het 38 Miljoen Woorden Corpus 

komt de afgekeurde vorm in 14,29% van de gevallen voor.  

 

De betekenissen van beide woorden zijn gelijk. Een 'jongerengroepering' is een groep 

jongeren die samenkomt, of dat nu in verenigingsverband is of niet. Het woord komt op 

Google zowel voor op formelere sites, bijvoorbeeld sites van kranten, maar ook op 

informelere, bijvoorbeeld op blogs en dergelijke. Het woord 'jongerengroep' komt in 

dezelfde contexten voor en heeft dezelfde betekenis. 

 

Uit deze resultaten blijkt dat beide woorden in België en Nederland door elkaar worden 

gebruikt. In Mediargus, wat kan worden beschouwd als een corpus met formeler 

taalgebruik, komen de woorden echter niet in dezelfde mate voor, waardoor het gebruik 

van 'jongerengroepering' toch eerder beperkt lijkt tot informeel taalgebruik. Theissen 

en Debrabandere hadden ‘jongerengroepering’ misschien kunnen opnemen met het 

label ‘informeel’.  

 

4.5.1.1.5 Zuiderwind  

 

Op pagina 330 van het Woordenboek wordt 'zuiderwind' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is 'zuidenwind'. Het afgekeurde woord komt op Google België in 19,07% van 
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de gevallen voor, op Google Nederland is dat in 13,85% van de gevallen. In het 38 

Miljoen Woorden Corpus komt enkel de standaardtalige vorm voor.  

 

De betekenissen van deze woorden zijn gelijk. Zowel 'zuiderwind' als 'zuidenwind' 

duiden een wind aan die uit het zuiden komt. Opvallend is dat beide woorden vaak in 

'poëtisch taalgebruik' voorkomen: als titels voor liedjesteksten, films, cd’s of projecten. 

De woorden komen ook voor in andere contexten bijvoorbeeld in weerberichten of in 

krantenartikels.  

 

Zowel in België als in Nederland worden beide woorden door elkaar gebruikt. Beide 

woorden, 'zuiderwind' en 'zuidenwind', komen vaak voor in poëtisch taalgebruik, maar 

ze worden ook gebruikt in alledaagse taal. Op basis van deze gegevens kan worden 

besloten dat ‘zuiderwind’ door Theissen en Debrabandere misschien ten onrechte wordt 

afgekeurd.  

 

4.5.1.2 De betekenissen zijn niet gelijk  

 

4.5.1.2.1 Bleekhof  

 

Op pagina 40 van het Woordenboek wordt het woord 'bleekhof' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief dat wordt gegeven is 'blekerij'.  

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 17,29% van de gevallen voor, op 

Google Nederland is dat in 19,10% van de gevallen.  

 

De betekenissen van de woorden zijn verschillend. Het afgekeurde woord, 'bleekhof', 

komt op Google maar in één enkele betekenis voor. Een 'bleekhof' is een bepaald 

gedeelte in de stad waar vroeger werd gebleekt. Nu dienen die gebieden als 

woongebied, waardoor 'bleekhof' vaak de naam is van een straat of wijk waar het 

bleken vroeger gebeurde. Ook 'blekerij' komt in deze betekenis voor. Net als 'bleekhof' 

wordt 'blekerij' vaak gebruikt als straatnaam of wijknaam. Daarnaast wordt 'blekerij' 

soms ook gebruikt als synoniem voor 'wasserij', maar dan niet in een historische 

betekenis.  

 

Zowel in België als in Nederland komt 'bleekhof' voor. Het woord komt vooral voor in 

straatnamen die verwijzen naar de historische functie. Het woord 'blekerij' heeft echter 

een extra betekenis, waardoor vergelijking tussen de twee woorden moeilijk is. In dit 

geval is het moeilijk om te bepalen of Theissen en Debrabandere 'blekerij' terecht of 

onterecht afkeuren. Misschien hadden de auteurs ‘bleekhof’ kunnen opnemen met het 

label ‘historisch’.  
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4.5.1.2.2 Dauwworm 

 

Op pagina 60 van het Woordenboek wordt 'dauwworm' afgekeurd. Het standaardtalige 

woord is 'regenworm’. Op Google België komt het afgekeurde woord in 14,85% van de 

gevallen voor. Op Google Nederland is dat in 17,53% van de gevallen. In het 38 Miljoen 

Woorden Corpus komt enkel de standaardtalige vorm voor.  

 

Deze woorden hebben niet dezelfde betekenissen. Uit de resultaten op Google blijkt dat 

'dauwworm' drie betekenissen heeft. De eerste betekenis van 'dauwworm' is dezelfde 

als de betekenis van 'regenworm'. Een 'dauwworm' of 'regenworm' is dan een bepaald 

soort gelede worm, of zoals Van Dale het noemt, een 'aardworm'. Op Wikipedia14 

vinden we een tweede betekenis voor 'dauwworm', namelijk de larve van een horzel. 

Daarnaast is 'dauwworm' ook een huidaandoening bij kinderen (meer bepaald een 

'constitutioneel eczeem'). Het woord werd waarschijnlijk gevormd door een vergelijking 

met de manier waarop de ziekte zich manifesteert: het eczeem zou lijken op 

ringvormige dauwdruppels, vandaar 'dauwworm'15.  

 

Uit het Woordenboek van Theissen en Debrabandere valt niet duidelijk af te leiden of de 

twee betekenissen van 'dauwworm' die het woord niet gemeen heeft met 'regenworm' 

ook worden afgekeurd. Wordt 'dauwworm' enkel afgekeurd in de betekenis van 

'regenworm' of wordt het woord ook in de andere betekenissen afgekeurd? 

 

4.5.1.2.3 Dop 

 
Op pagina 70 van het Woordenboek wordt 'dop' in een aantal uitdrukkingen afgekeurd. 

Het woord 'de dop' en de uitdrukking 'een dopje verf' worden afgekeurd. De 

standaardtalige alternatieven zijn respectievelijk 'het stempelbureau' en 'een tipje verf' 

of 'een tikkeltje verf'.  

De afgekeurde woorden en uitdrukkingen komen op Google België in 99,75% van de 

gevallen voor. Op Google Nederland is dat in 99,91% van de gevallen. 

 

Het woord 'de dop' komt op Google voor in meer betekenissen dan 'het stempelbureau'. 

In de eerste plaats duidt het woord 'de dop' aan dat een persoon werkloos is. ‘De dop’ 

verwijst dan in het algemeen naar de toestand van werkloos zijn. Werkloos zijn heeft 

bij dit woord de implicatie dat men naar het 'stempelbureau' gaat om een 

werkloosheidsuitkering te ontvangen. 'De dop' kan als extra betekenis hebben dat 

                                                
14 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Horzels 
15 Bron: http://www.gezondheidscommunity.nl/pg/vragen/boeyink/read/73/Is-dauwworm-hetzelfde-als-
constitutioneel-eczeem 
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iemand het niet meer ziet zitten. Een andere, ongerelateerde betekenis, is 'dop' als 

afsluitingsmiddel.  

Het RBBN duidt 'de dop' aan als omgangstaal. Dit betekent dat het woord vooral 

voorkomt in de spreektaal en in mindere mate in de schrijftaal. Het wordt door de 

Belgisch-Nederlandse spraakmakende gemeente niet als voorkeursvorm beschouwd en 

het komt niet voor in het Nederlands-Nederlands.  

In mijn onderzoek kwam het woord 'de dop' op Google België voor op ongeveer 16.000 

pagina's en op Google Nederland op 111.000 pagina's. Dit betekent dat het woord in 

Nederland ook wordt gebruikt. In Nederland komt 'de dop' echter vooral voor in de 

betekenis van 'afsluitingsmiddel'. De betekenis 'het niet meer zien zitten' komt ook 

voor, maar de betekenis 'toestand van werkloos zijn' komt in Nederland heel wat 

minder voor.  

 

Het standaardtalige alternatief voor 'de dop' is 'het stempelbureau'. Dit woord duidt in 

het algemeen een plaats aan waar stempels worden gezet. In het bijzonder is het een 

bureau waar werklozen een werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen. Het woord 'het 

stempelbureau' kwam in België slechts op ongeveer 30 pagina's voor, en in Nederland 

op ongeveer 35 pagina's. In België komt het standaardtalige woord ‘stempelbureau’ dus 

heel wat minder voor dan het afgekeurde alternatief ‘de dop’. In Nederland komt het 

afgekeurde woord 'de dop' in de betekenis van 'stempelbureau' heel wat minder voor.  

 

De uitdrukking 'een dopje verf' kwam op Google België slechts één keer voor en op 

Google Nederland geen enkele keer. De standaardtalige alternatieven kwamen enkele 

keren voor, maar slechts op weinig pagina's. Deze uitdrukking werd dan ook terecht 

afgekeurd. 

 

Op basis van de gegevens uit mijn onderzoek blijkt dat het afgekeurde woord 'de dop' 

verschillende betekenissen heeft die in het Woordenboek van Theissen en 

Debrabandere niet allemaal naar voren komen. 'De dop' komt wel vaak voor in België, 

ook in de betekenis van 'stempelbureau', het woord dat Theissen en Debrabandere 

opgeven als standaardtalig alternatief. In België worden de twee woorden dus door 

elkaar gebruikt. In Nederland komt 'de dop' minder vaak voor in de betekenis van 

'stempelbureau'.  

Op basis van de gegevens uit mijn onderzoek kan worden besloten dat ‘de dop’ 

misschien onterecht wordt afgekeurd door Theissen en Debrabandere. De auteurs 

hadden ‘de dop’ misschien kunnen opnemen met het label ‘informeel’.  
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4.5.1.2.4 Huiskleed  

 

Op pagina 120 van het Woordenboek wordt 'huiskleed' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is 'huisjapon'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 36,36% van de gevallen voor, op 

Google Nederland is dat 20,53%. In het 38 Miljoen Woorden Corpus komt enkel de 

standaardtalige vorm voor. In tabel 9 kunt u de absolute cijfers van deze woorden 

terugvinden.  

 

 huiskleed huisjapon 

Google BE 4 pagina's 7 pagina's  

Google NL 116 pagina's 287 pagina's  

Tabel 9 

 

De betekenissen van de woorden zijn verschillend. Het woord 'huiskleed' heeft 

meerdere betekenissen. ‘Huiskleed’ wordt in de eerste plaats gebruikt als synoniem 

voor tapijt. In deze betekenis komt het woord op Google maar een paar keer voor. 

Daarnaast wordt ‘huiskleed’ ook gebruikt als synoniem voor 'huisjapon', een japon die 

in het huis wordt gedragen. Het woord komt het meest voor in deze betekenis. 

'Huisjapon' komt enkel voor in de betekenis van een japon die in het huis wordt 

gedragen.  

 

Het woord 'huiskleed' zou in zijn eerste betekenis wellicht kunnen worden goedgekeurd. 

Cockx (1998) geeft in zijn Taalwijzer aan wat een 'kleed' is: 'een afgepast, afgewerkt 

stuk geweven stof om iets te bedekken, te omhangen; inz. tafel-, vloerkleed e.a.'. Hij 

zegt daarbij dat het niet mag worden verward met 'japon'. Debrabandere en Theissen 

zeggen echter niets over deze betekenis van ‘huiskleed’. 

 

Cockx (1998) vermeldt daarnaast ook dat een 'japon' iets anders is dan een 'jurk'. Met 

'japon' wordt bedoeld: 'feestelijke kledij voor plechtige gelegenheden'. 'Jurk' is dan 'de 

gewone naam voor het vrouwelijke kledingstuk'. Hadden de makers van het 

Woordenboek misschien niet beter gekozen voor 'huisjurk', dat op Google Nederland op 

734 pagina's voorkomt en op Google België op 9 pagina's?  

 

Op basis van de gegevens uit mijn onderzoek blijkt dat ‘huiskleed’ wellicht ten onrechte 

wordt afgekeurd. Theissen en Debrabandere bespreken ook niet alle betekenissen van 

het woord. Daarnaast blijkt dat ‘huisjapon’ als standaardtalig alternatief veel minder 

voorkomt dan ‘huisjurk’.  
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4.5.1.2.5 Kleur 

 

Op pagina 140 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'kleuren en vernissen' 

afgekeurd. De standaardtalige uitdrukking is 'verfwaren en vernissen'.  

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 100% van de gevallen voor. Op 

Google Nederland is dat in 50% van de gevallen. In het 38 Miljoen Woorden Corpus 

komt geen enkele vorm voor.  

 

De uitdrukkingen hebben niet helemaal dezelfde betekenis. 'Kleuren en vernissen' 

betekent dat aan iets kleur en vernis wordt gegeven (vaak door te verven). De 

uitdrukking wordt dus als handeling bedoeld: iets wordt gekleurd of gevernist. Met de 

uitdrukking 'verfwaren en vernissen' wordt verwezen naar een fabrikant of een handel 

waar 'verfwaren en vernissen' worden geproduceerd of verkocht. Naar de handeling zelf 

wordt met deze uitdrukking niet verwezen.  

 

Uit het Woordenboek is niet duidelijk wat de auteurs nu precies bedoelen. Mag met de 

uitdrukking 'kleuren en vernissen' worden verwezen naar de handeling of wordt de 

uitdrukking alleen afgekeurd als ze wordt gebruikt om te verwijzen naar een fabrikant 

of een handelaar?  

 

4.5.1.2.6 Kleurfilm 

 

Op pagina 140 van het Woordenboek wordt 'kleurfilm' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is 'kleurenfilm'. 

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 12,05% van de gevallen voor, op 

Google Nederland in 12,30% van de gevallen. In het 38 Miljoen Woorden Corpus komt 

enkel de standaardtalige vorm voor.  

 

Op Google komen de woorden in verschillende betekenissen voor. 'Kleurfilm' wordt vaak 

gebruikt als het over fotografie gaat. Een 'kleurfilm' is dan een filmrolletje waarop foto's 

in kleur worden afgedrukt. ‘Kleurenfilm' verwijst vaker naar film. Een 'kleurenfilm' is 

dan een film in kleur, als tegenhanger van een zwart-witfilm. 'Kleurenfilm' komt ook 

voor in de context van fotografie.  

 

Uit het Woordenboek is niet meteen duidelijk of 'kleurfilm' voor beide betekenissen 

wordt afgekeurd (dus zowel voor film als voor fotografie). Zowel 'kleurfilm' als 

'kleurenfilm' komen in elk geval in België en in Nederland voor.  
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4.5.1.2.7 Overladenheid 

 

Op pagina 200 van het Woordenboek wordt 'overladenheid' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'overlading'. 

Op Google België komt het afgekeurde woord in 12,28% van de gevallen voor, op 

Google Nederland is dat in 16,89% van de gevallen.  

 

De woorden hebben verschillende betekenissen. 'Overladenheid' komt voor in contexten 

waar het gaat over werklast, stress, studielast of tijdsdruk en dan vooral in het 

onderwijs. 'Overlading' komt voor in contexten in verband met het verkeer. 'Overlading' 

slaat dan op vrachtwagens en dergelijke die in hun lading meer vervoeren dan dat ze 

wettelijk toegelaten zijn. 

 

In het Woordenboek is het niet helemaal duidelijk of Theissen en Debrabandere 

'overladenheid' afkeuren in de betekenis van 'overlading' of het woord ook wordt 

afgekeurd als er 'werklast' mee wordt bedoeld.  

 

4.5.1.2.8 Vastengeld 

 

Op pagina 290 wordt 'vastengeld' afgekeurd. Het standaardtalige alternatief is 

'dispensatiegeld'.  

De afgekeurde vorm komt op Google België in 100% van de gevallen voor, op Google 

Nederland is dat in 98,77% van de gevallen. In het 38 Miljoen Woorden Corpus komt 

geen enkele vorm voor. 

 

Het is niet duidelijk of de woorden dezelfde betekenis hebben. 'Vastengeld' heeft als 

betekenis 'geld dat tijdens de vasten wordt opgehaald'. Het woord 'dispensatiegeld' 

komt echter op zo weinig plaatsen voor dat het moeilijk is om er een betekenis van te 

vinden.  

 

Op basis van de gegevens in mijn onderzoek blijkt dat de afgekeurde vorm, 

'vastengeld', in België het meest wordt gebruikt. Het standaardtalige alternatief komt 

niet voor in België. In Nederland komt het standaardtalige alternatief, 'dispensatiegeld', 

op zo weinig plaatsen voor dat het onmogelijk is om er een gepaste 

betekenisomschrijving voor te vinden. Het is dan ook niet helemaal duidelijk waarom 

Theissen en Debrabandere dit woord gekozen hebben als standaardtalig alternatief.    
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4.5.2 Zowel op Google België als in Mediargus 

 

In tabel 10 kunt u de woorden terugvinden die zowel op Google België als in Mediargus 

veel voorkomen. Deze woorden komen zowel op Google België als in Mediargus in meer 

dan 20% van de gevallen voor. In de volgende hoofdstukken worden deze woorden in 

detail besproken.  

 

In bijlage 13 vindt u een tabel met woorden die zowel op Google België als in 

Mediargus tussen 10% en 20% voorkomen. Deze woorden worden hier niet opgenomen 

om twee redenen. Ten eerste blijkt uit mijn corpusonderzoek dat deze woorden minder 

voorkomen in Mediargus, dus in het formelere register. Bovendien komen deze woorden 

op Google vaak voor in dialectische of in informelere contexten. Om deze redenen leek 

het mij beter om deze woorden hier niet op te nemen en enkel de gevallen te 

bespreken waarvan het cijfermateriaal en de resultaten uit mijn onderzoek 

ondubbelzinnig zijn.  

 

De woorden die worden besproken in de volgende hoofdstukken, hebben met elkaar 

gemeen dat de betekenis van het standaardtalige woord gelijk is aan de betekenis van 

het niet-standaardtalige woord. Op basis van de resultaten uit mijn onderzoek kunnen 

deze woorden worden beschouwd als standaardtaal in België. Uiteraard is er voor dit 

soort conclusies meer onderzoek nodig, maar op basis van mijn cijfermateriaal blijkt 

dat deze woorden in België zowel in de formele als in de informele registers worden 

gebruikt. Deze woorden worden dus zowel door de ‘gewone Vlaming’ als door de 

krantenjournalist gebruikt, wat erop wijst dat deze woorden worden aanvaard in België.  

 

 Google BE Mediargus 
assistent(e) 60,48% 66,71% 
captatiewagen 74,91% 75,34% 
carbuur 75,50% 100,00% 
dampkap 77,90% 78,39% 
draagberrie 37,78% 55,33% 
haring 21,83% 49,53% 
huis-aan-huisbedeling 90,23% 50,00% 
huuropzeg 89,70% 98,04% 
justitiepaleis 64,23% 51,96% 
kleefzegel 84,44% 90,91% 
laatavondfilm 47,98% 79,59% 
laatavondprogramma 32,39% 68,24% 
laatavondvertoning 87,26% 52,63% 
nominatief 27,16% 27,45% 
nood 29,10% 60,23% 
onverdeeldheid 67,31% 100,00% 
Pietje de dood 46,62% 50,04% 
pijpajuin 36,05% 92,59% 
princieps- 61,17% 72,90% 
relaxatieoefening 61,85% 33,33% 
relaxzetel 76,64% 64,13% 
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scheerborstel 20,93% 30,95% 
scheergerief 78,44% 60,67% 
smoelentrekker 29,07% 21,93% 
voorplaats 48,68% 19,91% 
voorsmaakje 57,05% 57,23% 
voorstelling 71,82% 84,99% 
wervingsstop 96,40% 93,87% 
wetens 57,41% 58,74% 
wetenschappen 92,51% 67,89% 
wijsheidstand 69,00% 95,67% 
zorgenstaking 58,33% 60,00% 

Tabel 10 

 

4.5.2.1 Assistent(e) 

 

Op pagina 20 van het Woordenboek worden de uitdrukkingen 'sociaal assistent(e)' en 

'maatschappelijk assistent(e)’ afgekeurd. Het standaardtalige alternatief is 

'maatschappelijk werk(st)er'.  

Op Google België komen de afgekeurde uitdrukkingen in 60,48% van de gevallen voor, 

in Mediargus is dat in 66,71% van de gevallen. In tabel 11 vindt u de absolute cijfers 

van deze woorden.  

 

 sociaal assistent maatschappelijk 
assistent 

maatschappelijk werker 

Google BE 5920 25300 20400 

Mediargus  1122 1174 1146 

Tabel 11 

 

Uit deze tabel blijkt dat zowel 'sociaal assistent' als 'maatschappelijk assistent' in België 

veel worden gebruikt. De woorden hebben geen betekenisverschil en verschijnen in 

dezelfde contexten. Op VRTtaal.net wordt 'maatschappelijk' assistent als 'officiële term 

in België' aangeduid. Verder vermeldt VRTtaal.net dat 'maatschappelijk werker', de 

algemeen Nederlandse aanduiding, ook gebruikelijk is in België.  

 

Uit de resultaten van mijn onderzoek komt duidelijk naar voren dat de uitdrukkingen 

'sociaal assistent' en 'maatschappelijk assistent' in België zowel op Google als in 

Mediargus veel worden gebruikt. De uitdrukkingen kunnen dus zowel tot het 

informelere als tot het formelere taalgebruik worden gerekend. 'Sociaal assistent' en 

'maatschappelijk assistent' kunnen op basis van mijn onderzoek wellicht worden 

beschouwd als standaardtaal in België.  
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4.5.2.2 Captatiewagen 

 

Op pagina 50 van het Woordenboek wordt 'captatiewagen' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'reportagewagen'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 74,91% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 75,34% van de gevallen. In tabel 12 kunt u de absolute cijfers 

vinden voor beide woorden.  

 

 captatiewagen reportagewagen 

Google België 427 143 

Mediargus 55 18 

Tabel 12 

 

Volgens VRTtaal.net is 'reportagewagen' Algemeen Nederlands. Taaladvies.net rekent 

beide woorden goed, met de nuance dat 'captatiewagen' standaardtaal in België is.  

 

Uit de resultaten van mijn onderzoek kan worden besloten dat 'captatiewagen' in België 

zowel in het informelere register als in het formelere register voorkomt. Zowel op 

Google als in Mediargus wordt 'captatiewagen' veel meer gebruikt dan het 

standaardtalige alternatief 'reportagewagen'. 'Captatiewagen' kan dus op basis van 

mijn onderzoek wellicht worden beschouwd als standaardtaal in België.   

 

4.5.2.3 Carbuur  

 

Op pagina 50 van het Woordenboek wordt 'carbuur' afgekeurd. Het standaardtalige 

woord is 'cardid'. 'Carbuur' of 'cardid' zijn alle twee woorden voor het chemische 

element CaC2 of 'calciumcarbide'16.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 75,50% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 100% van de gevallen. In tabel 13 kunt u de absolute getallen voor 

beide woorden terugvinden.  

 

 carbuur cardid 

Google België 823 426 

Mediargus 11 0 

Tabel 13 

                                                
16 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Calciumcarbide 
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Volgens het RBBN is 'carbuur' substandaard. Dit betekent dat het woord wel voorkomt 

in het niet-dialectische taalgebruik van Nederlandstaligen (vooral in hun spreektaal), 

maar dat het door prestigesprekers van het Nederlands in België niet als correct wordt 

beschouwd (in die zin dat deze laatste die varianten niet gebruiken en/of het gebruik 

ervan afkeuren).  

 
Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat 'carbuur' in België zowel in het informele 

als in het formele taalgebruik voorkomt. 'Carbuur' wordt algemeen gebruikt in België en 

kan op basis van mijn onderzoek wellicht tot de standaardtaal in België worden 

gerekend.  

 
4.5.2.4 Dampkap 

 

Op pagina 60 van het Woordenboek wordt 'dampkap' afgekeurd. De standaardtalige 

alternatieven zijn 'afzuigkap' en 'wasemkap'. 

Het afgekeurde woord komt op Google België in 77,90% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 78,39% van de gevallen. In tabel 14 kunt u de absolute getallen 

van alle woorden terugvinden.  

 

 dampkap afzuigkap wasemkap 

Google België 127000 31600 4420 

Mediargus 925 235 20 

Tabel 14 

 

Volgens het RBBN is 'dampkap' een unieke variant. Dit betekent dat het woord typisch 

is voor het Nederlands in België en in het Noord-Nederlands niet of nauwelijks 

voorkomt. De Noord-Nederlandse variant komt op zijn buurt niet of nauwelijks voor in 

het Nederlands in België. In tabel 14 kunt u dit bevestigd zien.  

 

Op basis van de resultaten uit mijn onderzoek blijkt dat 'dampkap' in België zowel op 

Google als in Mediargus veel meer voorkomt dan de goedgekeurde vormen 'wasemkap' 

en 'afzuigkap'. 'Dampkap' wordt zowel in het formele als in het informele register 

gebruikt en kan op basis van deze gegevens wellicht tot de standaardtaal in België 

worden gerekend.  
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4.5.2.5 Draagberrie 

 

Op pagina 70 van het Woordenboek wordt 'draagberrie' afgekeurd. De standaardtalige 

alternatieven zijn ''brancard' en 'draagbaar17'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 37,78% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 55,33% van de gevallen. In tabel 15 kunt u de absolute cijfers voor 

deze woorden terugvinden.  

 

 draagberrie brancard 

Google België 3400 5600 

Mediargus 1053 850 

Tabel 15 

 

Op de website VRTtaal.net wordt duidelijk waarom ‘draagberrie’ door Theissen en 

Debrabandere wordt afgekeurd. 'Draagberrie' zou een vermenging zijn van 'draagbaar' 

en 'berrie'. In het RBBN wordt 'draagberrie' aangeduid als een vrije alternant. Dit 

betekent dat 'draagberrie' frequent voorkomt in het Nederlands in België, maar dat 

'brancard' evengoed wordt gebruikt. De resultaten van mijn onderzoek liggen in 

dezelfde lijn. Op Google wordt het goedgekeurde woord, 'brancard', weliswaar meer 

gebruikt dan 'draagberrie', maar het afgekeurde woord komt wel vaak voor. In 

Mediargus wordt 'draagberrie' zelfs meer gebruikt dan 'brancard'.  

 

Op basis van het cijfermateriaal uit mijn onderzoek kan besloten worden dat 

'draagberrie' waarschijnlijk tot de standaardtaal in België mag gerekend worden.  

 

4.5.2.6 Haring 

 

Op pagina 110 van het Woordenboek wordt 'haring' in een aantal uitdrukkingen 

afgekeurd. De afgekeurde uitdrukkingen zijn 'droge haring', 'wat een droge haring' en 

'zo mager als een haring'. De standaardtalige alternatieven zijn respectievelijk 

'bokking', 'wat een saaie vent' en 'broodmager'.  

 

Op Google België komen de afgekeurde uitdrukkingen in 21,83% van de gevallen voor, 

in Mediargus is dat in 49,53% van de gevallen. In tabel 16 kunt u de absolute cijfers 

van de uitdrukkingen zien. 

 

                                                
17 ‘Draagbaar' werd niet opgezocht in de corpora, aangezien het woord ook een adjectief kan zijn, waardoor 
de resultaten niet zouden kloppen.  
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droge haring bokking 
wat een 

droge haring 
wat een saaie 

vent 
zo mager als 

een haring broodmager 

Google België 

308 425 0 1 0 677 

Mediargus 

53 9 0 0 0 45 

Tabel 16  

 

De uitdrukkingen 'wat een droge haring' en 'zo mager als een haring' komen op Google 

en in Mediargus niet voor. De uitdrukking 'droge haring' wordt in België wel gebruikt. 

Op Google wordt deze uitdrukking bijna evenveel gebruikt als de goedgekeurde vorm 

'bokking'. In Mediargus wordt 'droge haring' veel meer gebruikt dan 'bokking'.  

 

Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat 'droge haring' in België zowel in het 

formele als in het informele taalgebruik wordt gebruikt. In het formele register komt 

het woord veel meer voor dan de goedgekeurde vorm. 'Droge haring' kan op basis van 

deze gegevens in België wellicht tot de standaardtaal worden gerekend.   

 

4.5.2.7 Huis-aan-huisbedeling  

 

Op pagina 120 van het Woordenboek wordt 'huis-aan-huisbedeling' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'huis-aan-huisbezorging'. 

Op Google België komt het afgekeurde woord in 90,23% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 50% van de gevallen. In tabel 17 kunt u de absolute cijfers voor de 

uitdrukkingen raadplegen.  

 

 huis-aan-huisbedeling huis-aan-huisbezorging 

Google België 637 69 

Mediargus 1 1 

Tabel 17 

 

Op Google België komt de uitdrukking 'huis-aan-huisbedeling' veel meer voor dan de 

uitdrukking 'huis-aan-huisbezorging'. In Mediargus komen beide vormen evenveel voor.  

 

‘Huis-aan-huisbedeling’ komt in België dus zowel in het formele als in het informele 

register voor. Op basis van deze resultaten blijkt dat 'huis-aan-huisbedeling' in België 

wellicht tot de standaardtaal kan worden gerekend.   
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4.5.2.8 Huuropzeg 

 

Op pagina 120 van het Woordenboek wordt 'huuropzeg' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is 'huuropzegging'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 89,70% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 98,04%. In tabel 18 kunt u de absolute cijfers van deze woorden 

zien.  

 

 huuropzeg huuropzegging 

Google België 1680 193 

Mediargus 50 1 

Tabel 18 

 

Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat het woord 'huuropzeg' in België zowel op 

Google als in Mediargus in de meerderheid van de gevallen voorkomt. ‘Huuropzeg’ komt 

in België dus zowel in het formele als in het informele register voor. ‘Huuropzeg’ zou op 

basis van deze resultaten in België dus tot de standaardtaal kunnen worden gerekend.  

 

4.5.2.9 Justitiepaleis  

 

Op pagina 130 van het Woordenboek wordt 'justitiepaleis' afgekeurd. De 

standaardtalige alternatieven zijn 'paleis van justitie' en 'gerechtsgebouw'. 

Op Google België komt het afgekeurde woord in 64,23% van de gevallen voor, in 

Mediargus in 52,72%. In tabel 19 kunt u de absolute cijfers van de woorden en de 

uitdrukking zien.  

 

 justitiepaleis paleis van justitie gerechtsgebouw 

Google België 99500 13000 42400 

Mediargus 6112 77 5405 

Tabel 19 

 

Op VRTtaal.net wordt 'justitiepaleis' afgekeurd. De standaardtalige alternatieven die 

worden gegeven zijn net als bij Debrabandere en Theissen 'paleis van justitie' en 

'gerechtsgebouw'. In Van Dale krijgt 'paleis van justitie' het label 'Belgisch' mee. 

Volgens het RBBN is 'justitiepaleis' een vrije alternant, wat betekent dat het in België 

veel voorkomt, afwisselend met de twee alternatieven 'paleis van justitie' en 

'gerechtsgebouw'. In mijn onderzoek komt dit ook naar voren. In tabel 19 kunt u zien 
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dat zowel op Google als in Mediargus de afgekeurde vorm veel meer voorkomt dan de 

goedgekeurde vormen.  

In België wordt 'justitiepaleis' dus algemeen gebruikt. Het woord komt meer voor dan 

de standaardtalige alternatieven van Theissen en Debrabandere en kan op basis van 

deze resultaten wellicht tot de standaardtaal in België worden gerekend.  

 

4.5.2.10 Kleefzegel 

  

Op pagina 140 van het Woordenboek wordt 'kleefzegel' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is 'plakzegel'. 

Op Google België komt het afgekeurde woord in 84,44% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 90,91%. In tabel 20 kunt u de absolute cijfers zien van de woorden.  

 

 kleefzegel plakzegel 

Google België 1400 258 

Mediargus 10 1 

Tabel 20 

 

Uit deze resultaten blijkt dat 'kleefzegel' in België zowel op Google als in Mediargus veel 

meer voorkomt dan de standaardtalige vorm die Theissen en Debrabandere voorstellen. 

'Plakzegel' wordt in België wel gebruikt, maar aan 'kleefzegel' wordt duidelijk de 

voorkeur gegeven. 'Kleefzegel' kan op basis van deze gegevens in België wellicht tot de 

standaardtaal worden gerekend.  

 

4.5.2.11 Laatavondfilm 

 

Op pagina 150 van het Woordenboek wordt 'laatavondfilm' afgekeurd. De 

standaardtalige alternatieven zijn 'nachtfilm' en 'nachtvoorstelling'.  

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 47,98% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 79,59%. In tabel 21 kunt u de absolute cijfers van deze woorden 

terugvinden.  

 

 laatavondfilm nachtfilm nachtvoorstelling 

Google België 309 295 40 

Mediargus 78 11 9 

Tabel 21 
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'Laatavondfilm' komt op VRTtaal.net voor in een lijst met mogelijke samenstelling met 

'laatavond'. Het woord wordt er dus niet expliciet afgekeurd. Uit de resultaten van mijn 

onderzoek blijkt dat 'laatavondfilm' in België veel wordt gebruikt. Zowel op Google als 

in Mediargus komt het woord meer voor dan de standaardtalige alternatieven van 

Theissen en Debrabandere. 'Nachtfilm' en 'nachtvoorstelling' worden wel gebruikt, maar 

in België wordt duidelijk de voorkeur gegeven aan 'laatavondfilm'. Het woord kan op 

basis van deze gegevens wellicht tot de standaardtaal in België worden gerekend.  

 

4.5.2.12 Laatavondprogramma 

 

Op pagina 150 van het Woordenboek wordt 'laatavondprogramma' afgekeurd. Het 

standaardtalige woord is 'nachtprogramma'.  

Het afgekeurde woord komt op Google België in 32,39% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 66,67% van de gevallen. In tabel 22 kunt u de absolute cijfers van 

deze woorden terugvinden.  

 

 laatavondprogramma nachtprogramma 

Google België 661 1380 

Mediargus 182 91 

Tabel 22 

 

De woorden 'laatavondprogramma' en 'nachtprogramma' hebben dezelfde betekenis. 

'Nachtprogramma' heeft nog een extra betekenis, die niet voorkomt bij 

'laatavondprogramma'. Een 'nachtprogramma' kan een functie zijn bij elektrische 

toestellen om het toestel 's nachts te doen werken of om het toestel 's nachts minder 

elektriciteit te doen verbruiken. Deze betekenis komt op Google en in Mediargus wel 

voor, maar in mindere mate. Het betekenisverschil tussen beide woorden is 

verwaarloosbaar.  

 

Net als bij het woord 'laatavondfilm' (cf. supra) verschijnt het woord 

'laatavondprogramma' op de website van VRTtaal.net in een lijst met samenstellingen. 

Het woord wordt er dus niet expliciet afgekeurd. Uit tabel 22 blijkt dat 

'laatavondprogramma' op Google minder vaak voorkomt dan 'nachtprogramma'. In 

Mediargus komt 'laatavondprogramma' wel meer voor dan het standaardtalige 

alternatief.  

 

Op basis van de gegevens uit mijn onderzoek blijkt dat in het formele register in België 

het woord 'laatavondprogramma' meer wordt gebruikt dan 'nachtprogramma'. In het 
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informele register komen zowel 'nachtprogramma' als 'laatavondprogramma' voor. In 

België worden de twee woorden dus als synoniem van elkaar gebruikt. Op basis van 

deze gegevens kan 'laatavondprogramma' wellicht tot de standaardtaal in België 

worden gerekend.  

 

4.5.2.13 Laatavondvertoning  

 

Op pagina 150 van het Woordenboek wordt 'laatavondvertoning' afgekeurd. Het 

standaardtalige woord is 'nachtvoorstelling'. 

Op Google België komt het afgekeurde woord in 87,26% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 52,63%. In tabel 23 kunt u de absolute cijfers voor deze woorden 

terugvinden.  

 

 laatavondvertoning nachtvoorstelling 

Google België 274 40 

Mediargus 10 9 

Tabel 23 

 
Op basis van de cijfers uit tabel 23 blijkt dat ‘laatavondvertoning’ zowel op Google als 

in Mediargus veel voorkomt. Op Google België komt het woord veel meer voor dan het 

standaardtalige alternatief 'nachtvoorstelling'. In Mediargus komen beide woorden 

ongeveer even vaak voor.  

Op basis van deze gegevens kan worden besloten dat ‘laatavondvertoning’ in België 

zowel in het formele als in het informele register voorkomt. 'Laatavondvertoning' kan 

op basis van mijn onderzoek wellicht als standaardtaal in België worden beschouwd.  

 

4.5.2.14 Nominatief  

 
Op pagina 180 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'nominatieve lijst' 

afgekeurd. Het standaardtalige alternatief is 'naamlijst'. Op Google België komt de 

afgekeurde uitdrukking in 27,16% van de gevallen voor, in Mediargus is dat in 27,45%. 

In tabel 24 kunt u de absolute cijfers voor deze woorden terugvinden.  

 
 nominatieve lijst naamlijst 

Google België 2010 5390 

Mediargus 14 37 

Tabel 24 
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Uit deze resultaten blijkt dat in België de uitdrukking 'nominatieve lijst' zowel in 

Mediargus als op Google wordt gebruikt. De uitdrukking ‘nominatieve lijst’ wordt in 

België dus zowel in het formele als in het informele register gebruikt.  

Op basis van de resultaten uit mijn onderzoek blijkt dat in België 'nominatieve lijst' 

naast 'naamlijst' algemeen gangbaar is. 'Nominatieve lijst' kan op basis van deze 

resultaten in België wellicht als standaardtaal worden beschouwd.  

 

4.5.2.15 Nood 

 

Op pagina 180 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'nood Gods' afgekeurd. Het 

standaardtalige woord is 'piëta'. 

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 29,10% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 60,23% van de gevallen. In tabel 25 kunt u de absolute cijfers voor 

deze woorden terugvinden.  

 

 nood Gods piëta 

Google België 1030 2510 

Mediargus 209 138 

Tabel 25 

 

Volgens het RBBN is 'nood Gods' substandaard. Dit betekent dat het woord wel 

voorkomt in het niet-dialectische taalgebruik van Nederlandstaligen, maar door 

prestigesprekers van het Nederlands in België als niet correct wordt beschouwd.  

 

Uit de gegevens van mijn onderzoek blijkt dat de uitdrukking 'nood Gods' in Mediargus 

vaker voorkomt dan het standaardtalige woord 'piëta'. Ook op Google komt 'nood Gods' 

vaak voor.  

De uitdrukking 'nood Gods' wordt in België dus zowel in het formele register als in het 

informele register gebruikt als synoniem voor ‘piëta’. ‘Nood Gods’ kan op basis van mijn 

onderzoek wellicht tot de standaardtaal in België worden gerekend.  

 

4.5.2.16 Onverdeeldheid 

 

Op pagina 190 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'goederen in onverdeeldheid' 

afgekeurd. Het standaardtalige alternatief is 'onverdeelde boedel'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 67,31% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 100%. In tabel 26 kunt u de absolute cijfers van deze uitdrukkingen 

terugvinden. 

 



  72 

 goederen in onverdeeldheid onverdeelde boedel 

Google België 175 85 

Mediargus 13 0 

Tabel 26 

 
In het RBBN komt enkel het woord 'onverdeeldheid' voor. Het woord wordt er 

beschouwd als niet-gelexicaliseerde variant, wat betekent dat het in het Noord-

Nederlandse taalgebruik geen synoniem heeft maar er wordt verwoord door middel van 

een uitdrukking. Dit wordt bevestigd in mijn onderzoek. In Nederland komt de 

standaardtalige uitdrukking die Theissen en Debrabandere voorstellen in 99,86% van 

de gevallen voor. Deze standaardtalige uitdrukking komt in Mediargus echter helemaal 

niet voor. Op Google België komt de uitdrukking wel voor, maar in mindere mate dan de 

afgekeurde uitdrukking.  

 

Op basis van de resultaten uit mijn onderzoek blijkt dat de uitdrukking 'goederen in 

onverdeeldheid' in België voorkomt naast de uitdrukking 'onverdeelde boedel'. Zowel in 

het formele register als in het informele register wordt de voorkeur gegeven aan de 

afgekeurde uitdrukking. Op basis van deze gegevens kan besloten worden dat de 

uitdrukking 'goederen in onverdeeldheid' in België wellicht tot de standaardtaal kan 

worden gerekend.  

 

4.5.2.17 Pietje de Dood 

 

Op pagina 210 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'Pietje de Dood' afgekeurd. 

De standaardtalige uitdrukking is 'Magere Hein'. 

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 46,62% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 50,04%. In tabel 27 kunt u de absolute cijfers van deze woorden 

zien.  

 

 Pietje de Dood Magere Hein 

Google België 2830 3240 

Mediargus 147 125 

Tabel 27 

 
Op VRTtaal.net wordt de uitdrukking 'Pietje de Dood' niet expliciet afgekeurd. Ook uit 

de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat 'Pietje de Dood' in België frequent wordt 

gebruikt. Zowel in Mediargus als op Google wordt de uitdrukking 'Pietje de Dood' 

gebruikt. 
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De afgekeurde uitdrukking wordt in België zowel in het formele als in het informele 

register gebruikt. Op basis van deze gegevens kan worden besloten dat de uitdrukking 

‘Pietje de Dood’ in België wellicht tot de standaardtaal kan worden gerekend.  

 

4.5.2.18 Pijpajuin  

 

Op pagina 210 van het Woordenboek wordt 'pijpajuin' afgekeurd. De standaardtalige 

alternatieven zijn 'bosuitje' en 'lente-uitje'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 36,05% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 92,59%. In tabel 28 kunt u de absolute cijfers van deze woorden 

raadplegen.  

 

 pijpajuin bosuitje lente-uitje 

Google België 3320 4280 1610 

Mediargus 125 10 0 

Tabel 28 

 

De betekenissen voor deze woorden zijn gelijk. Het woord 'lente-uitje' heeft echter nog 

een extra betekenis. Het woord kan ook een 'uitstap in de lente' aanduiden. Het woord 

komt in deze betekenis ongeveer in één tiende van de resultaten voor, waardoor de 

resultaten voor dit woord minder nauwkeurig zijn. 

 

Op basis van de cijfergegevens uit mijn onderzoek blijkt dat 'pijpajuin' in België zowel 

in Mediargus als op Google vaak wordt gebruikt. In België wordt ‘pijpajuin’ dus in het 

informele als in het formele register gebruikt. Op basis van deze gegevens kan besloten 

worden dat ‘pijpajuin’ in België wellicht tot de standaardtaal kan worden gerekend.  

 

4.5.2.19 Princieps- 

 

Op pagina 220 van het Woordenboek worden de volgende woorden afgekeurd: 

'princiepsakkoord', 'princiepsbeslissing', princiepsbesluit' en 'princiepskwestie'. De 

standaardtalige woorden zijn respectievelijk: 'principeakkoord', 'principebeslissing', 

'principebesluit' en 'principekwestie'. Op Google België komen de afgekeurde woorden 

in 61,17% van de gevallen voor, in Mediargus is dat in 72,90%. In tabel 29 kunt u de 

absolute cijfers van deze woorden lezen.  

 

 Google België Mediargus 

princiepsakkoord 6860 1030 
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principeakkoord 0 0 

princiepsbeslissing 4140 1065 

principebeslissing 5490 582 

princiepsbesluit 434 39 

principebesluit 935 111 

princiepskwestie 646 75 

principekwestie 925 128 
Tabel 29 

 
Op VRTtaal.net worden de samenstellingen met 'princieps-' als Belgisch beschouwd. Uit 

het cijfermateriaal uit mijn onderzoek blijkt dat dergelijke samenstellingen zowel op 

Google België als in Mediargus meer voorkomen dan samenstellingen met 'principe-'.  

 

Op basis van dit cijfermateriaal blijkt dat 'pinciepsakkoord', 'princiepsbeslissing', 

'princiepsbesluit' en 'princiepskwestie' in België algemeen worden gebruikt, zowel in de 

informele als in formele registers. Deze woorden kunnen op basis van deze gegevens 

wellicht tot de standaardtaal in België worden gerekend.  

 

4.5.2.20 Relaxatieoefening  

 

Op pagina 230 van het Woordenboek wordt 'relaxatieoefening' afgekeurd. Het 

standaardtalige woord is 'ontspanningsoefening'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 61,85% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 33,33%. In tabel 30 kunt u de absolute cijfers van deze woorden 

lezen. 

 

 relaxatieoefening ontspanningsoefening 

Google België 958 591 

Mediargus 4 8 

Tabel 30 

 

Op VRTtaal.net wordt 'relaxatieoefening' niet expliciet afgekeurd. Het RBBN duidt het 

woord aan als omgangstaal, een woord dat in Vlaanderen wordt gebruikt in de spreek- 

en schrijftaal, maar door de Belgisch-Nederlandse spraakmakende gemeente niet als 

voorkeursvorm wordt beschouwd, althans niet voor de schrijftaal. 

 

'Relaxatieoefening' komt op Google meer voor dan 'ontspanningsoefening', wat in de 

lijn ligt met de conclusie van het RBBN. In Mediargus komt het afgekeurde woord ook 

voor, maar de context is vaak wat informeler. Het woord komt in Mediargus onder 
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andere voor in een interview. 'Ontspanningsoefening' komt wel voor in formele 

krantenartikels. 

 

Uit de gegevens van mijn onderzoek blijkt dat 'relaxatieoefening' in België zowel in het 

formele als in het informele register voorkomt. ‘Relaxatieoefening’ kan in België als 

algemeen taalgebruik worden beschouwd, en kan op basis van dit cijfermateriaal 

wellicht tot de standaardtaal in België worden gerekend.  

 

4.5.2.21 Relaxzetel 

 

Op pagina 230 van het Woordenboek wordt 'relaxzetel' afgekeurd. De standaardtalige 

alternatieven zijn 'relaxstoel' en 'relaxfauteuil'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 76,64% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 64,13%. In tabel 31 kunt u de absolute cijfers van de woorden 

terugvinden.  

 

 relaxzetel relaxstoel relaxfauteuil 

Google België 5990 1100 726 

Mediargus 118 29 37 

Tabel 31 

 
Uit de resultaten uit tabel 31 blijkt dat 'relaxzetel' in België zowel op Google als in 

Mediargus wordt gebruikt. Het woord wordt meer gebruikt dan de alternatieven die 

Theissen en Debrabandere voorstellen.  

Op basis van de gegevens uit dit cijfermateriaal blijkt dat 'relaxzetel' in België 

algemeen wordt gebruikt, en dat het woord wellicht tot de Belgische standaardtaal kan 

worden gerekend.  

 

4.5.2.22 Scheerborstel  

 

Op pagina 240 van het Woordenboek wordt 'scheerborstel' afgekeurd. Het 

standaardtalige woord is 'scheerkwast'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 20,93% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 30,95%. In tabel 32 kunt u de absolute cijfers van de woorden 

terugvinden. 

 

 scheerborstel scheerkwast 

Google België 185 599 
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Mediargus 13 29 

Tabel 32 

 

Uit deze resultaten blijkt dat 'scheerborstel' in België zowel op Google als in Mediargus 

voorkomt. De alternatieven die door Theissen en Debrabandere worden voorgesteld 

komen weliswaar ook voor.  

 

'Scheerborstel' komt in België zowel in de formele als in de informele registers voor, 

maar 'scheerkwast' wordt in de meerderheid van de gevallen gebruikt. De twee 

woorden worden in België dus naast elkaar gebruikt. 'Scheerborstel' kan op basis van 

deze gegevens wellicht tot de standaardtaal in België worden gerekend.   

 

4.5.2.23 Scheergerief 

 

Op pagina 240 van het Woordenboek wordt 'scheergerief' afgekeurd. De 

standaardtalige alternatieven zijn 'scheergerei' en 'scheergereedschap'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 78,44% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 60,67%. In tabel 33 kunt u de absolute cijfers van de woorden 

terugvinden. 

 

 scheergerief scheergerei scheergereedschap 

Google België 997 266 8 

Mediargus 54 35 0 

Tabel 33 

 

Volgens VRTtaal.net kan 'gerief' niet in de betekenis van 'gerei' worden gebruikt. 'Gerei' 

is algemeen Nederlands voor spullen of gereedschap. 'Gerief' betekent 'comfort, 

gemak, genot'. Toch blijkt uit de resultaten van mijn onderzoek dat 'scheergerief' in 

België zowel op Google als in Mediargus meer voorkomt dan 'scheergerei' of 

'scheergereedschap'. De standaardtalige alternatieven die door Theissen en 

Debrabandere worden voorgesteld, 'scheergerei' en 'scheergereedschap', worden in 

België ook gebruikt, maar in mindere mate.  

 

‘Scheergerief’ komt in België zowel in het formele als in het informele register voor. 

'Scheergerief' kan in België op basis van deze resultaten wellicht tot de standaardtaal 

worden gerekend.  
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4.5.2.24 Smoelentrekker 

 

Op pagina 250 van het Woordenboek wordt 'smoelentrekker' afgekeurd. De 

standaardtalige alternatieven zijn 'bekkentrekker' en 'huichelaar'. 

Op Google België komt het afgekeurde woord in 29,07% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 21,93%. In tabel 34 vindt u de absolute cijfers van deze woorden 

terug.  

 

 smoelentrekker bekkentrekker huichelaar 

Google België 1020 338 1500 

Mediargus 50 125 53 

Tabel 34 

 

Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat 'smoelentrekker' in België zowel op 

Google als in Mediargus wordt gebruikt. De standaardtalige alternatieven 

'bekkentrekker' en 'huichelaar' komen echter meer voor. Toch komt 'smoelentrekker' op 

Google België in vergelijking met 'bekkentrekker' veel voor. In Mediargus wordt het 

woord ook wel gebruikt, maar in vergelijking met 'bekkentrekker' komt het woord 

minder voor.  

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat ‘smoelentrekker’ in België 

gangbaar is. 'Smoelentrekker' wordt in België gebruikt als synoniem voor 

'bekkentrekker' en 'huichelaar'. ‘Smoelentrekker’ kan op basis van deze gegevens 

wellicht als standaardtaal in België worden beschouwd.  

 

4.5.2.25 Voorplaats 

 

Op pagina 310 van het Woordenboek wordt 'voorplaats' afgekeurd. Het standaardtalige 

alternatief is 'voorkamer'. 

Op Google België komt het afgekeurde woord in 48,68% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 19,91% van de gevallen. In tabel 35 kunt u de absolute cijfers van 

deze woorden terugvinden.  

 

 voorplaats voorkamer 

Google België 4600 4850 

Mediargus 85 342 

Tabel 35 
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Volgens het RBBN is 'voorplaats' substandaard, wat betekent dat het woord voorkomt 

in het niet-dialectische taalgebruik van Nederlandstaligen, maar door prestigesprekers 

in België niet als correct wordt beschouwd. Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt 

dat 'voorplaats' zowel op Google als in Mediargus wordt gebruikt. Het woord wordt in 

België dus zowel in formele registers als in informele taal gebruikt. ‘Voorplaats’ kan op 

basis van deze gegevens in België wellicht tot de standaardtaal worden gerekend. 

 

4.5.2.26 Voorsmaakje 

 

Op pagina 310 van het Woordenboek wordt 'voorsmaakje' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'voorproefje'. 

Op Google België komt het afgekeurde woord in 57,05% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 57,23% van de gevallen. In tabel 36 kunt u de absolute cijfers van 

deze woorden terugvinden.  

 

 voorsmaakje voorproefje 

Google België 45200 34000 

Mediargus 3521 2631 

Tabel 36 

 
Volgens het RBBN is 'voorsmaakje' een vrije alternant met 'voorproefje'. Dit betekent 

dat beide termen gelijkwaardig zijn in het Nederlands in België en dat de twee woorden 

door elkaar worden gebruikt. Uit het cijfermateriaal van mijn onderzoek blijkt dat 

'voorsmaakje' zowel op Google als in Mediargus veel voorkomt. 'Voorsmaakje' wordt in 

beide gevallen meer gebruikt dan 'voorproefje'. Dit wijst erop dat in België zowel in het 

formele als in het informele register de voorkeur wordt gegeven aan 'voorsmaakje'. 

'Voorsmaakje' kan op basis van deze resultaten dus wellicht tot de standaardtaal in 

België worden gerekend.  

 

4.5.2.27 Voorstelling 

 
Op pagina 310 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'voorstelling van het 

jaarverslag' afgekeurd. De standaardtalige uitdrukking is 'presentatie van het 

jaarverslag'. 

De afgekeurde uitdrukking komt op Google België in 71,82% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 84,99% van de gevallen. In tabel 37 ziet u de absolute cijfers van 

deze woorden.  

 



  79 

 de voorstelling van het 
jaarverslag 

de presentatie van het 
jaarverslag 

Google België 1720 675 

Mediargus 606 107 

Tabel 37 

 

Uit dit cijfermateriaal blijkt dat de uitdrukking 'de voorstelling van het jaarverslag' 

zowel op Google als in Mediargus veel meer voorkomt dan de standaardtalige 

uitdrukking die wordt voorgesteld door Theissen en Debrabandere.  

In België wordt zowel in het formele als in het informele register duidelijk de voorkeur 

gegeven aan de afgekeurde vorm. Op basis van de gegevens uit mijn onderzoek kan 

worden besloten dat de uitdrukking 'de voorstelling van het jaarverslag' in België 

wellicht tot de standaardtaal kan worden gerekend.   

 

4.5.2.28 Wervingsstop 

 

Op pagina 320 van het Woordenboek wordt 'wervingsstop' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'vacaturestop'.  

Op Google België komt het afgekeurde woord in 96,40% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 93,87%. In tabel 38 vindt u de absolute cijfers van deze woorden. 

 

 wervingsstop vacaturestop 

Google België 1850 69 

Mediargus 306 20 

Tabel 38 

 

Volgens het RBBN is 'wervingsstop' een vrije alternant met 'vacaturestop'. Dit betekent 

dat deze woorden in België naast elkaar voorkomen. Uit de resultaten van mijn 

onderzoek blijkt dat in België de voorkeur wordt gegeven aan 'wervingsstop'. Zowel in 

Mediargus als op Google wordt 'wervingsstop' veel meer gebruikt dan het 

standaardtalige alternatief 'vacaturestop'.  

Op basis van de resultaten uit mijn onderzoek kan 'wervingsstop' dus wellicht tot de 

standaardtaal in België worden gerekend.  

 

 
 
 



  80 

4.5.2.29 Wetens 

 

Op pagina 320 van het Woordenboek wordt de uitdrukking 'wetens en willens' 

afgekeurd. De standaardtalige uitdrukking is 'willens en wetens'. 

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 57,41% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 58,74%. In tabel 39 vindt u de absolute cijfers van deze 

uitdrukkingen.  

 

 wetens en willens willens en wetens 

Google België 5730 4250 

Mediargus 453 311 

Tabel 39 

 

VRTtaal.net rekent beide vormen goed. In België is de gebruikelijke vorm 'wetens en 

willens', in Nederland 'willens en wetens'. Uit de resultaten van mijn onderzoek komt dit 

ook naar voren. De uitdrukking 'wetens en willens' komt in België zowel op Google als 

in Mediargus meer voor dan 'willens en wetens'.  

In België wordt zowel in het formele als in het informele register de voorkeur gegeven 

aan de volgorde 'wetens en willens'. Op basis van mijn onderzoek kan 'wetens en 

willens' in België wellicht tot de standaardtaal worden gerekend.  

 

4.5.2.30 Wetenschappen 

 

Op pagina 320 van het Woordenboek wordt het lemma 'wetenschappen' in een aantal 

uitdrukkingen afgekeurd. De afgekeurde uitdrukkingen zijn: 'wetenschappen en 

kunsten', 'Latijn-wetenschappen', 'faculteit der wetenschappen' en 'dr. in de 

wetenschappen'. De standaardtalige uitdrukkingen zijn respectievelijk: 'kunsten en 

wetenschappen', 'Latijn-natuurwetenschappen', 'faculteit der natuurwetenschappen' en 

'dr. in de natuurwetenschappen'.  

Op Google België komen de afgekeurde uitdrukkingen in 92,51% van de gevallen voor, 

in Mediargus is dat in 67,89%. In tabel 40 vindt u de absolute cijfers van deze 

uitdrukkingen.  

 
 

 Google België Mediargus 

wetenschappen en kunsten 3720 64 
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kunsten en wetenschappen 798 35 

Latijn-wetenschappen 6490 8 

Latijn-natuurwetenschappen 2 0 

faculteit der wetenschappen 33 2 

faculteit der 
natuurwetenschappen 

32 0 

dr. in de wetenschappen 37 0 

dr. in de natuurwetenschappen 0 0 

Tabel 40 
 
 

Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat de afgekeurde uitdrukkingen in België 

veel meer voorkomen dan de goedgekeurde. De uitdrukking 'wetenschappen en 

kunsten' komt zowel op Google als in Mediargus veel meer voor dan de goedgekeurde 

uitdrukking 'kunsten en wetenschappen'. De afgekeurde uitdrukking 'Latijn-

wetenschappen' komt zowel op Google als in Mediargus meer voor dan de 

goedgekeurde uitdrukking ‘Latijn-natuurwetenschappen’. De uitdrukking 'faculteit der 

wetenschappen' wordt ook meer gebruikt dan 'faculteit der natuurwetenschappen'. De 

uitdrukking 'dr. in de wetenschappen' komt op Google meer voor dan de uitdrukking 'dr. 

in de natuurwetenschappen'. In Mediargus komt deze uitdrukking niet voor.  

 

Op basis van deze resultaten blijkt dat de uitdrukkingen die door Theissen en 

Debrabandere worden afgekeurd, in België naast de goedgekeurde uitdrukkingen 

voorkomen. Op basis van deze gegevens kunnen deze afgekeurde uitdrukkingen 

wellicht tot de standaardtaal in België worden gerekend.  

 

4.5.2.31 Wijsheidstand  

 

Op pagina 320 van het Woordenboek wordt 'wijsheidstand' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'verstandskies'. 

Op Google België komt de afgekeurde uitdrukking in 69% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 95,67%. In tabel 41 kunt u de absolute cijfers van deze woorden 

terugvinden. 
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 wijsheidstand verstandskies 

Google België 1440 647 

Mediargus 221 10 

Tabel 41 

 
Het RBBN duidt 'wijsheidstand' aan als een unieke variant. Het woord komt in België 

frequent voor, maar is in Nederland zo goed als onbekend. Het Noord-Nederlandse 

woord, 'verstandskies', komt volgens het RBBN in België bijna niet voor. Uit de 

resultaten van mijn onderzoek blijkt dit ook. In België wordt 'wijsheidstand' zowel op 

Google als in Mediargus meer gebruikt dan 'verstandskies'.  

In België wordt zowel in het formele als in het informele register de voorkeur gegeven 

aan 'wijsheidstand'. Op basis van deze gegevens kan worden besloten dat 

'wijsheidstand' in België wellicht tot de standaardtaal kan worden gerekend.  

 

4.5.2.32 Zorgenstaking 

 

Op pagina 330 van het Woordenboek wordt 'zorgenstaking' afgekeurd. Het 

standaardtalige alternatief is 'zorgstaking'. 

Op Google België komt het afgekeurde woord in 58,33% van de gevallen voor, in 

Mediargus is dat in 60%. In tabel 42 kunt u de absolute cijfers van deze woorden 

terugvinden.  

 

 zorgenstaking zorgstaking 

Google België 14 10 

Mediargus 21 14 

Tabel 42 

 

Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat in België 'zorgenstaking' meer wordt 

gebruikt dan 'zorgstaking'. Zowel op Google België als in Mediargus komt het 

afgekeurde woord meer voor dan het standaardtalige alternatief dat Theissen en 

Debrabandere voorstellen. Op basis van deze gegevens kan worden besloten dat 

'zorgenstaking' in België wellicht tot de standaardtaal kan worden gerekend.  

 

4.5.3 Enkel op Google België 

 

In tabel 43 kunt u de woorden terugvinden die op Google België minstens in 10% van 

de gevallen voorkomen in vergelijking met hun standaardtalige alternatieven. In de 
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andere corpora komen deze woorden ofwel niet voor, ofwel in zeer beperkte mate. Deze 

tabel is als volgt opgebouwd:  

- woorden die in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' worden afgekeurd, 

- de woorden die in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' als standaardtalig 

alternatief worden gegeven, 

- de percentages van de afgekeurde woorden op Google België, 

- de percentages van de goedgekeurde woorden op Google België.  

 
Afgekeurd Goedgekeurd Google België 

NT-ST 
Google België 
ST 

afhouding op het loon inhouding op het loon  24,30% 75,70% 
ascendentenverdeling boedelverdeling 33,77% 66,23% 
onder de auspiciën van onder auspiciën van 40,26% 59,74% 
calvarietocht lijdensweg 12,65% 87,35% 
gazettenpraat prietpraat 11,56% 88,44% 
getuigschrift voor verstrekte hulp doktersattest 15,87% 84,13% 
handlichting van een hypotheek opheffing van een hypotheek 38,46% 61,54% 
de hangmat van de sociale 
zekerheid 

het vangnet van de sociale 
zekerheid 

24,82% 75,18% 

harmoniemaatschappij harmoniegezelschap 92,70% 7,30% 
jubilee jubileum 14,53% 85,47% 
met zijn klikken en klakken met zijn hebben en houden 95,38% 4,62% 
maaisteek wormsteek 100,00% 0,00% 
pillamp zaklantaarn, zaklantaren 36,90% 63,10% 
privaatparking privé-parkeerplaats 18,77% 81,23% 
reispas paspoort 12,14% 87,86% 
scheresliep scharensliep, schaarsliep, 

scharenslijper 
90,20% 9,80% 

smirrel witte duif  15,65% 84,35% 
stinkertjes afrikaantjes  19,14% 80,86% 
tekenbureel tekenkamer  30,95% 69,05% 
teleboetiek telefoonwinkel, telecomwinkel 73,76% 26,24% 
telecard telefoonkaart  19,73% 80,27% 
teledistributie kabeltelevisie, kabelnet 32,44% 67,56% 
turfkantoor wedkantoor  17,71% 82,29% 
variante variant  10,58% 89,42% 
westergrens westgrens 20,07% 79,93% 
westerwind westenwind  15,48% 84,52% 
zuipzak zuiplap 11,28% 88,72% 

Tabel 43  

 
De afgekeurde woorden uit tabel 43 komen enkel op Google België vaak voor. De 

woorden komen niet vaak voor in Nederland maar ook niet in Mediargus in België. Deze 

afgekeurde woorden worden in België dus wel gebruikt, maar ze zijn zeker niet 

gangbaar in alle registers. Op basis van mijn onderzoek kunnen deze woorden niet tot 

de algemene standaardtaal in België worden gerekend. Het is dan ook moeilijk om op 

basis van dit onderzoek conclusies te trekken en te bepalen of deze woorden al dan niet 

terecht werden afgekeurd door Theissen en Debrabandere. Deze woorden kunnen wel 

nuttig zijn voor vervolgonderzoeken, waarin andere corpora worden gebruikt of waarin 
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wordt nagegaan of deze woorden in de spreektaal van de Vlaming of de Nederlander 

voorkomt.  

 

4.5.4 Enkel in Mediargus  

 
In tabel 44 kunt u de woorden terugvinden die veel voorkomen in Mediargus. Deze 

woorden komen minstens in 10% van de gevallen voor in vergelijking met hun 

standaardtalige alternatieven. Deze tabel is als volgt opgebouwd:  

- woorden die in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' worden afgekeurd, 

- de woorden die in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' als standaardtalig 

alternatief worden gegeven, 

- de percentages van de afgekeurde woorden in Mediargus, 

- de percentages van de goedgekeurde woorden in Mediargus.  

 

 
Afgekeurd Goedgekeurd  Mediargus 

NT-ST 

Mediargus 

ST 

artisanaat vakwerk, ambachtelijk werk, handwerksnijverheid, op 

ambachtelijke wijze vervaardigde waar, ambachtelijke 

sector  

10,94% 89,06% 

blinkdoos schoensmeerdoos 100% 0,00% 

café-uitbater caféhouder, kastelein, herbergier, waard 13,55% 86,45% 

capucien kapucijn, Oost-Indische kers 23,24% 76,76% 

draaglamp looplamp 23,40% 76,60% 

gasbek gasbrander, gaslamp, gaspit 27,47% 72,53% 

gazet krant 16,98% 83,02% 

gazettentoer krantenwijk 28,57% 71,43% 

huisduif huismus 14,85% 85,15% 

klimkoord klimtouw 12,09% 87,91% 

maalslot hangslot 14,29% 85,71% 

miserie ellende, misère, nood, armoede 10,66% 89,34% 

pierhaak bootshaak 20,00% 80,00% 

pijpenkoter pijpreiniger, pijpenwroeter, pijpenrager  50,00% 50,00% 

privaatweg eigen weg 100% 0,00% 

paardenschep hachee 12,50% 87,50% 

een snee kaas, 

een snede kaas 

een plakje kaas, een plak kaas  14,93% 85,07% 

stielkennis vakkennis 20,28% 79,72% 

tekengerief tekenmateriaal, tekenspullen, tekengerei  32,54% 67,46% 
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trosbessen aalbessen 11,36% 88,64% 

tuingerief tuingereedschap 33,33% 66,67% 

wijnappelsien bloedsinaasappel 14,58% 85,42% 

zuidervruchten zuidvruchten 25,00% 75,00% 

zurkel, zuurkruid  zuring  43,43% 56,57% 

Tabel 44  

 

De afgekeurde woorden uit tabel 44 komen enkel in Mediargus vaak voor. De woorden 

komen in Nederland niet vaak voor. In het informelere register in België, op Google 

België, komen ze ook niet vaak voor.  

De afgekeurde woorden uit tabel 44 worden in België vooral in het formelere 

taalgebruik gebruikt. Dit betekent echter niet dat de woorden in alle registers in België 

gangbaar zijn. Deze woorden kunnen op basis van mijn onderzoek niet tot de algemene 

standaardtaal in België worden gerekend. Het is dan ook moeilijk om conclusies te 

trekken uit mijn gegevens en te bepalen of de woorden al dan niet terecht worden 

afgekeurd door Theissen en Debrabandere. Deze woorden kunnen wel nuttig zijn voor 

vervolgonderzoeken, waarin bijvoorbeeld wordt nagegaan of deze woorden in de 

spreektaal van Vlamingen en Nederlanders voorkomen, of waarin andere corpora 

worden gebruikt om deze woorden in op te zoeken.  

 

4.5.5 Enkel op Google Nederland  

 

In tabel 45 kunt u de woorden terugvinden die veel voorkomen op Google Nederland. 

Deze woorden komen minstens in 10% van de gevallen voor in vergelijking met hun 

standaardtalige alternatieven. Deze tabel is als volgt opgebouwd:  

- woorden die in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' worden afgekeurd, 

- de woorden die in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' als standaardtalig 

alternatief worden gegeven, 

- de percentages van de afgekeurde woorden op Google Nederland, 

- de percentages van de goedgekeurde woorden op Google Nederland.  

 

 
Afgekeurd Goedgekeurd Google NL NT-ST Google NL ST 

afhaling van oud ijzer ophaling van oud ijzer 33,33% 66,67% 

handsvol handvol 10,46% 89,54% 

met hulten en bulten erg hobbelig 11,00% 89,00% 

kleinhout brandhout, gehakt hout 10,18% 89,82% 

scheerbalk hanenbalk 22,09% 77,91% 
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scheergebint kapspant, dakstoel 11,92% 88,08% 

scherfbord hakbord 55,84% 44,16% 

telekaart telefoonkaart 10,91% 89,09% 

vastenblok offerblok  31,97% 68,03% 

Tabel 45 

 

De afgekeurde woorden uit tabel 45 komen enkel op Google Nederland vaak voor. Deze 

woorden worden in België veel minder gebruikt, of zelfs helemaal niet. In het formelere 

register in Nederland, dus in het 38 Miljoen Woorden Corpus, komen deze woorden ook 

bijna of helemaal niet voor. Het is voor deze woorden dan ook moeilijk om op basis van 

de gegevens uit mijn onderzoek te bepalen of deze woorden al dan niet terecht worden 

afgekeurd door Theissen en Debrabandere. Deze woorden kunnen wel nuttig zijn voor 

vervolgonderzoeken, waarin andere corpora worden gebruikt of waarin wordt nagegaan 

of deze woorden voorkomen in de spreektaal van Vlamingen en Nederlanders.  

 

4.5.6 Enkel in het 38 Miljoen Woorden Corpus 

 

In tabel 46 kunt u de woorden terugvinden die veel voorkomen in het 38 Miljoen 

Woorden Corpus. Deze woorden komen minstens in 10% van de gevallen voor in 

vergelijking met hun standaardtalige alternatieven. Deze tabel is als volgt opgebouwd:  

- woorden die in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' worden afgekeurd, 

- de woorden die in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' als standaardtalig 

alternatief worden gegeven, 

- de percentages van de afgekeurde woorden in het 38 Miljoen Woorden Corpus, 

- de percentages van de goedgekeurde woorden in het 38 Miljoen Woorden Corpus.  

 

Afgekeurd Goedgekeurd 38 Miljoen Woorden 

Corpus NT ST 

38 Miljoen Woorden 

Corpus ST 

medisch afgevaardigde artsenbezoeker 100% 0,00% 

een geutje olie een scheutje olie, 

hevige regenvlaag, 

scheut 

10,00% 90,00% 

handhaaf handvat, hendel 10,34% 89,66% 

ontstopping ontkurking 100,00% 0,00% 

princiep principe 13,99% 86,01% 

snelboot motorboot, raceboot 14,29% 85,71% 

verstaatsing nationalisering, 

nationalisatie  

75,00% 25,00% 

zwaaideur draaideur  80,00% 20,00% 

Tabel 46 
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De afgekeurde woorden uit tabel 46 komen enkel in het 38 Miljoen Woorden Corpus 

vaak voor. Deze woorden worden in België veel minder gebruikt of zelfs helemaal niet. 

In het informelere register in Nederland, dus op Google Nederland, komen deze 

woorden ook bijna of helemaal niet voor. Bovendien zijn de resultaten uit het 38 Miljoen 

Woorden Corpus minder relevant (zie 3.1.2.2). Het is voor deze woorden dan ook 

moeilijk om op basis van de gegevens uit mijn onderzoek te bepalen of deze woorden al 

dan niet terecht werden afgekeurd door Theissen en Debrabandere. Deze woorden 

kunnen wel nuttig zijn in vervolgonderzoeken, waarin bijvoorbeeld andere corpora 

worden gebruikt, of waarin wordt onderzocht of deze woorden voorkomen in de 

spreektaal van Vlamingen en Nederlanders.  
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5. Besluit  

 

In mijn onderzoek heb ik het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' van Siegfried 

Theissen en Peter Debrabandere (2005) getoetst aan de talige realiteit in Vlaanderen 

en Nederland. In dit Woordenboek wordt een groot aantal woorden afgekeurd. Tijdens 

mijn onderzoek zocht ik een representatieve selectie van deze woorden op in 

verschillende corpora (meer bepaald op Google, in Mediargus en in het 38 Miljoen 

Woorden Corpus).  

 

Sommige taalkundigen zouden de werkwijze van Theissen en Debrabandere afkeuren. 

De auteurs trekken scherpe lijnen tussen wat goed en fout is op lexicaal gebied en 

hanteren daarbij een strikte norm die gebaseerd is op het taalgebruik zoals dat in 

Nederland voorkomt. Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt echter dat de 

werkwijze van Theissen en Debrabandere nog zo slecht niet is. 95% van de afgekeurde 

woorden die ik heb opgezocht worden naar mijn maatstaven terecht afgekeurd. Bij 

deze woorden kwam het standaardtalige alternatief dat de auteurs voorstellen veel 

meer voor dan het afgekeurde woord.  

 

Toch zijn er een aantal opmerkingen te maken bij het Woordenboek van Theissen en 

Debrabandere. Een eerste opmerking heeft te maken met de norm die Theissen en 

Debrabandere toepassen. De auteurs van het Woordenboek gaan uit van een Noord-

Nederlandse norm. Uit de resultaten van mijn onderzoek blijkt dat heel wat woorden 

die door Theissen en Debrabandere worden afgekeurd, worden afgekeurd omdat ze niet 

conform deze norm zijn. Veel woorden die door Theissen en Debrabandere worden 

afgekeurd, kunnen als Belgisch-Nederlands worden bestempeld, en dus als behorend 

tot de norm van het Nederlands zoals dat in België wordt gesproken18. Woorden als 

'laatavondprogramma', 'scheerborstel', 'wervingsstop' of 'wijsheidstand' komen in 

België zowel in de formelere als in de informelere registers voor. Deze woorden worden 

in België zowel door hooggeplaatste sprekers van het Nederlands gebruikt, als door de 

‘modale Vlaming’. In deze zin worden ze door de Vlaamse gebruikers aanvaard als 

behorend tot de eigen Belgische standaardtaal.  

 

Een tweede opmerking bij het Woordenboek is dat het soms onduidelijk is waarom 

Theissen en Debrabandere sommige woorden afkeuren. In de inleiding tot het 

Woordenboek geven de auteurs wel aan dat ze grote delen van het boek getoetst 

hebben aan de taalrealiteit, maar de gegevens uit mijn onderzoek spreken dit voor 

bepaalde woorden tegen. In mijn onderzoek heb ik heel wat woorden gevonden die 

door de auteurs worden afgekeurd maar zowel in Nederland als in België algemeen 
                                                
18 Voor de volledige lijst van deze woorden verwijs ik u graag naar 4.5.2. 
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worden gebruikt19. Woorden als 'douaneagentschap', 'haardroger' of 'jeugdreeks' 

worden afgekeurd door Theissen en Debrabandere maar uit mijn onderzoek blijkt dat 

deze woorden zowel in België als in Nederland veel worden gebruikt.   

 

Een derde opmerking bij het Woordenboek gaat over het gebruik van de labels. De 

auteurs gebruiken een aantal labels in hun boek20. Veel woorden die door Theissen en 

Debrabandere worden afgekeurd, en dus geen label krijgen, kunnen op basis van mijn 

onderzoek wel een label krijgen. Vooral bij woorden waarvan de betekenis van het 

afgekeurde woord niet gelijk is aan de betekenis van het goedgekeurde woord, kan een 

label nuttig zijn. Woorden als 'geus', 'ontwikkelingszone', 'tsjevenstreek' of 'rente' 

hebben bijvoorbeeld een andere betekenis dan de desbetreffende goedgekeurde 

alternatieven. Bij deze woorden zou een label duidelijkheid kunnen scheppen over 

welke betekenis van het woord wordt afgekeurd. Ook bij de woorden die in mijn 

onderzoek gecategoriseerd worden als 'woorden die ertussenin zitten' zou een label 

duidelijkheid kunnen brengen.21  

 

Zoals hierboven werd vermeld, zijn er in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' 

een aantal woorden aan te duiden die in België zowel in het formelere als in het 

informelere register veel voorkomen (de registers worden vertegenwoordigd door 

respectievelijk Mediargus en Google). Deze woorden genieten in België de voorkeur en 

worden in de meeste gevallen meer gebruikt dan de woorden die door Theissen en 

Debrabandere worden goedgekeurd. Deze woorden kunnen naar mijn maatstaven 

worden beschouwd als behorend tot de Belgische standaardtaal.  

Het antwoord op de onderzoeksvraag die aan het begin van deze scriptie werd gesteld, 

namelijk of er zich een duidelijke norm aftekent voor het Belgisch-Nederlands, is niet 

eenduidig. Op basis van de resultaten uit mijn onderzoek komen een aantal woorden 

uit het Woordenboek duidelijk naar voren als woorden die kunnen behoren tot de 

Belgische standaardtaal. Deze woorden werden geselecteerd op basis van hun 

frequentie van voorkomen in het taalgebruik van de Vlaming, zowel formeel als 

informeel. De woorden die zowel in het formele register als in het informele register 

veel voorkwamen, werden beschouwd als standaardtalig omdat in dit geval zowel de 

journalist als de gewone Vlaming deze woorden gebruikt. Het feit dat de journalist deze 

woorden gebruikt toont aan dat deze woorden aanvaardbaar zijn, het feit dat de 

gewone Vlaming deze woorden gebruikt, geeft een indicatie van de verspreiding en de 

frequentie van deze woorden.  

 

                                                
19 Voor de volledige lijst van deze woorden verwijs ik u graag naar 4.4.1. 
20

 Voor meer informatie over labels, zie: 3.2.4.2.2 

21 Woorden die ertussenin zitten: zie 4.5 
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Het bepalen van een norm kan natuurlijk niet alleen op basis van het voorkomen van 

bepaalde woorden worden bepaald. Het oordeel van gezaghebbende woordenboeken en 

adviesboeken speelt ook mee in deze normbepaling. In mijn onderzoek gaf ik al aan dat 

zowel Van Dale als de VRT het Belgisch-Nederlands aanvaarden, en zodoende Belgisch-

Nederlandse woorden respectievelijk opnemen in het woordenboek en gebruiken op de 

VRT.  Dit is een positieve evolutie. Toch is er meer eenduidigheid nodig. Niet alle 

woorden uit het Woordenboek die ik heb opgezocht, worden zowel door Van Dale als 

door de VRT-taaladviseur als Belgisch-Nederlands beschouwd.  

 

Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd wordt daarom het best als een vooronderzoek 

beschouwd. Meer onderzoek is nodig naar het taalgebruik van de Vlaming, maar ook 

naar de attitude van de Vlaming ten opzichte van het eigen taalgebruik. Daarnaast zou 

ik de auteurs van het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' willen aanraden om een 

elektronische versie van hun Woordenboek te maken. Uit mijn onderzoek blijkt dat de 

auteurs van het Woordenboek heel wat woorden terecht afkeuren, maar dat de lezer of 

gebruiker van een dergelijk normatief werk best constructief-kritisch mag zijn. Om de 

lezer de kans te geven om bij het kiezen van zijn woorden een objectieve keuze te 

maken, zou deze elektronische versie bijvoorbeeld corpusresultaten kunnen verwerken 

en zo de taalgebruiker de mogelijkheid geven om na te gaan in welke mate bepaalde 

woorden in de taalrealiteit voorkomen.  
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Bijlage 1: absolute cijfers van mijn onderzoek  

 
Structuur:  
- lemma (in het vet), zoals het voorkomt in het 'Woordenboek voor correct taalgebruik' 
van Theissen en Debrabandere, 
- het bijhorende woord dat volgens Theissen en Debrabandere wel tot de standaardtaal 
behoort. Dit kunnen ook meerdere woorden of uitdrukkingen zijn, 
- de resultaten van de woorden op Google België: eerst wordt vermeld op hoeveel 
pagina's het afgekeurde woord gevonden werd, daarna volgen de resultaten voor het 
standaardtalige woord, 
- de resultaten van de woorden op Google Nederland, op dezelfde manier geordend als 
de resultaten op Google België, 
- de resultaten van de woorden in Mediargus, op dezelfde manier geordend, 
- de resultaten van de woorden in het 38 Miljoen Woorden Corpus, op dezelfde manier 
geordend.  
 
 
pagina 1 
 
aalbezen 
- standaardtaal: aalbessen 
- Google België: aalbezen: 4 pagina's, aalbessen: 17.600 pagina’s 
- Google Nederland: aalbezen: 0 pagina's, aalbessen: 15.000 pagina’s 
- Mediargus: aalbezen: 0 pagina's, aalbessen: 78  resultaten 
- 38 milj. corpus: aalbezen: 0 pagina's, aalbessen: 0  resultaten 
 
aanbreng 
- standaardtaal: 1) de wetenschappelijke - van ons instituut, inbreng, bijdrage; 2) de 
jaarlijkse - van studenten, toevloed, aanbod 
- Google België: 'aanbreng': 9300 pagina's, 'inbreng': 214000 pagina's, 'bijdrage': 
920000 pagina's, 'toevloed': 19500 pagina's, 'aanbod': 3.140.000 pagina's  
- Google Nederland: 'aanbreng': 11000 pagina's, inbreng': 813000 pagina's, 'bijdrage': 
3.530.000 pagina's, 'toevloed': 14600 pagina's, 'aanbod': 7.240.000 pagina's  
- Mediargus: 'aanbreng': 0 pagina's, 'inbreng': 29764 pagina's, 'bijdrage': 43656 
pagina's, 'toevloed': 4898 pagina's, 'aanbod': 86729 pagina's  
- 38 milj.corpus: 'aanbreng': 0 pagina's, 'inbreng': 295 pagina's, 'bijdrage': 1882 
pagina's, 'toevloed': 24 pagina's, 'aanbod': 797 pagina's  
 
aanbrengst 
- standaardtaal: - van leden, werving van leden. - WEL: nieuwe leden aanbrengen 
- Google België: "aanbrengst van leden": geen resultaten. 'werving van leden': 110 
pagina’s 
- Google Nederland: "aanbrengst van leden": geen resultaten, 'werving van leden': 
1.900 pagina’s 
- Mediargus: 'aanbrengst van leden': (aanbrengst AND van AND leden): 0 pagina's, 
'werving van leden': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'aanbrengst van leden': 0 pagina's, 'werving van leden': 3 pagina's  
 
aanduiding 
- standaardtaal: aanwijzing, aanstelling, benoeming; (sport) selectie; op mijn - nam hij 
het werk weer op, op mijn advies, aansporing; de -en van de verkeersborden in acht 
nemen, aanwijzingen. - WEL: vage aanduidingen   
- Google België: 'aanduiding' (zonder 'vage'): 194000 pagina's, 'aanwijzing': 143000 
pagina's, 'aanstelling': 131000 pagina's, 'benoeming': 344000 pagina's, 'op mijn 
aanduiding': 0 pagina's, 'op mijn advies': 152 pagina's, 'op mijn aansporing': 0 pagina's 
- Google Nederland: 'aanduiding' (zonder 'vage'): 576000 pagina's, 'aanwijzing': 
722000  pagina's, 'op mijn advies': 2370 pagina's, 'op mijn aansporing': 8 pagina's  
- Mediargus: 'aanduiding' (zonder 'vage'): 5710  pagina's, 'aanwijzing': 6473  pagina's, 
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'op mijn advies': 0 pagina's, 'op mijn aansporing': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'aanduiding' (zonder 'vage'):  12 pagina's, 'aanwijzing':  170 
pagina's, 'op mijn advies':  0 pagina's, 'op mijn aansporing':  0 pagina's  
 
p.10 
 
afgevaardigde 
- standaardtaal: vertegenwoordiger; medisch -, artsenbezoeker; (minder gebr. naast:) 
kamerlid, volksvertegenwoordiger de geachte -. - WEL: 1) een - van de minister (door 
hem met een bep. opdracht uitgezonden); 2) [B] bestendig -, [NL] gedeputeerde. 
- Google België: 'medisch afgevaardigde': 11000 pagina's, 'artsenbezoeker': 236 
pagina's 
- Google Nederland: 'medisch afgevaardigde': 146 pagina's, 'artsenbezoeker': 49600 
pagina's.  
- Mediargus: 'medisch afgevaardigde': 231  pagina's, 'artsenbezoeker': 17 pagina's.  
- 38 milj. corpus: 'medisch afgevaardigde':  4 pagina's, 'artsenbezoeker': 0  pagina's.  
 
afhaling 
- standaardtaal: - van oud ijzer, ophaling 
- Google België: 'afhaling van oud ijzer': geen resultaten, 'ophaling van oud ijzer': 124 
pagina's 
- Google Nederland: 'afhaling van oud ijzer': 2 pagina's, 'ophaling van oud ijzer': 4 
pagina's  
- Mediargus: 'afhaling van oud ijzer': 0 pagina's, 'ophaling van oud ijzer': 0 pagina's  
-  38 milj. corpus: 'afhaling van oud ijzer': 0 pagina's, 'ophaling van oud ijzer':  0 
pagina's  
 
afhangen  
- standaardtaal: (subst.) huis met -, bijgebouw(en), dependenties, toebehoren.  
- Google België: 'huis met afhangen': 1 pagina, 'bijgebouw': 32.100 pagina’s, 'huis met 
bijgebouw': 63 pagina's, "huis met dependenties": geen resultaat, 'dependenties': 108 
pagina's, 'huis met toebehoren': 5 pagina’s, 'toebehoren': 737000 pagina's (maar niet 
in dezelfde betekenis).  
- Google Nederland: 'huis met afhangen': geen resultaten, 'huis met bijgebouw': 138 
pagina's, 'bijgebouw':  136.000 pagina’s, "huis met dependenties": geen pagina's, 
'dependenties': 168 pagina's, 'huis met toebehoren': 882 pagina’s, ‘toebehoren’: 
2.640.000 pagina’s (maar idem) 
- Mediargus: 'huis met afhangen': 0 pagina's, 'huis met bijgebouw': 0 pagina's, 
'bijgebouw': 1967 pagina’s, "huis met dependenties": 0 pagina's, 'dependenties': 0 
pagina's, 'huis met dependenties': 'huis met toebehoren': 0 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'huis met afhangen':  0 pagina's, 'huis met bijgebouw': 0 pagina's, 
'bijgebouw': 8 pagina’s, "huis met dependenties":  0 pagina's, 'dependenties': 0 
pagina's, 'huis met toebehoren': 0 pagina’s  
 
afhankelijkheden 
- standaardtaal: huis met -, aanhorigheden, bijgebouwen, dependenties, toebehoren. 
- Google België: "huis met afhankelijkheden": geen resultaten, 'huis met 
aanhorigheden': 90 pagina’s, 'aanhorigheden' + 'huis': 5370 pagina's, 'huis met 
bijgebouw': 63 pagina's, 'bijgebouw': 32.100 pagina's, "huis met dependenties": geen 
resultaat, 'dependenties': 108 pagina's, 'huis met toebehoren': 5 pagina’s, 'huis' + 
'toebehoren': 737000 pagina's (maar niet in dezelfde betekenis).  
- Google Nederland: "huis met afhankelijkheden": geen resultaten, “huis met 
aanhorigheden':  18 pagina’s, 'huis met bijgebouw': 138 pagina's, "huis met 
dependenties": geen pagina's, 'dependenties': 168 pagina's, 'huis met toebehoren': 882 
pagina’s,  ‘toebehoren’: 2.640.000 pagina’s (maar niet in die betekenis) 
- Mediargus: 'huis met afhankelijkheden": 0 resultaten, 'huis met bijgebouw': 0 
pagina's, “huis met aanhorigheden': 0 pagina’s, "huis met dependenties": 0  pagina's, 
'dependenties': 0 pagina's, 'huis met toebehoren': 0 pagina’s  
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- 38 milj. corpus: 'huis met afhankelijkheden": 0 resultaten, 'huis met bijgebouw':0  
pagina's, “huis met aanhorigheden': 0 pagina’s, "huis met dependenties":  0 pagina's, 
'dependenties': 0  pagina's, 'huis met toebehoren':  0 pagina’s  
 
afhouding 
- standaardtaal: - op het loon, inhouding.  
- Google België: “afhouding op het loon”: 157 pagina’s, “inhouding op het loon”: 489 
pagina’s 
- Google Nederland: “afhouding op het loon”: 3 pagina's, “inhouding op het loon”: 928 
pagina’s 
- Mediargus: “afhouding op het loon”: 0 pagina's, “inhouding op het loon”: 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: “afhouding op het loon”:  0 pagina's, “inhouding op het loon”:  0 
pagina’s 
 
p.20 
artisanaat 
- standaardtaal: 1) vakwerk, ambachtelijk werk; 2) op ambachtelijke wijze 
vervaardigde waar; 3) ambachtelijke sector, handwerksnijverheid. 
- Google België: 'artisanaat': 1.230 pagina’s, 'vakwerk': 19.500 pagina’s, 'ambachtelijk 
werk': 1100 pagina's, 'handwerksnijverheid': 110 pagina’s, 'op ambachtelijke wijze 
vervaardigde waar': 0 pagina's, 'ambachtelijke sector': 449 pagina's 
- Google Nederland: 'artisanaat': 115 pagina’s, 'vakwerk': 149.000 pagina’s,  
'ambachtelijk werk': 7190 pagina's, 'op ambachtelijke wijze vervaardigde waar': 0 
pagina's, 'handwerksnijverheid': 848 pagina’s, 'ambachtelijke sector': 622 pagina's 
- Mediargus: 'artisanaat': 65 resultaten, 'vakwerk': 526 resultaten, 
'handwerksnijverheid': 3 resultaten 
- 38 milj. corpus: 'artisanaat':  0 resultaten, 'vakwerk': 13 resultaten, 
'handwerksnijverheid': 0  resultaten 
 
ascendentenverdeling 
- standaardtaal: boedelverdeling - WEL: ascendent: bloedverwant in de opgaande lijn 
(vader, moeder) 
- Google België: 'ascendentenverdeling': 182 pagina’s, 'boedelverdeling': 357 pagina’s 
- Google Nederland: 'ascendentenverdeling': 8 resultaten, 'boedelverdeling': 9680 
resultaten 
- Mediargus: 'ascendentenverdeling': geen pagina's, 'boedelverdeling': 27 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'ascendentenverdeling': 0 pagina's, 'boedelverdeling': 0 pagina's 
 
asdag 
- standaardtaal: Aswoensdag 
- Google België: 'asdag': 202 pagina’s, 'aswoensdag': 15.300 pagina’s 
- Google Nederland: 'asdag': 526 pagina’s, 'aswoensdag': 89.700 pagina’s 
- Mediargus: 'asdag': 1 pagina's, (als naam van een dichtbundel..), 'aswoensdag': 315 
pagina's 
- 38 milj. corpus: 'asdag':  0 pagina's, 'aswoensdag': 1 pagina 
 
asem: 
- standaardtaal: adem 
- Google België: 'asem': 5.520 pagina’s, 'adem': 865.000 pagina’s 
- Google Nederland: 'asem': 14.300 pagina’s, adem': 2.390.000 pagina’s 
- Mediargus: 'asem': 218 pagina's, maar ofwel als eigennaam, ofwel als dialect, 'adem': 
33625 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'asem':  1 pagina (maar in een eigennaam), 'adem': 230 pagina's 
 
asemgat 
- standaardtaal: luchtgat, ventilatieopening 
- Google België: 'asemgat': 2 pagina's, maar alletwee als voorbeelden voor dialect, 
'luchtgat': 658 pagina’s, 'ventilatieopening': 826 pagina’s in het Nederlands 
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- Google Nederland: 'asemgat': 8 pagina’s, maar enkel in definities/synoniemen of in de 
DBNL, 'luchtgat': 2.410 pagina’s, 'ventilatieopening': 3.480 pagina’s  
- Mediargus: 'luchtgat': 39 pagina's, 'asemgat': nul pagina's, 'ventilatieopening': 5 
pagina's 
- 38 milj. corpus: 'luchtgat':  0 pagina's, 'asemgat': 0 pagina's, 'ventilatieopening':  0 
pagina's 
 
aspergie 
- standaardtaal: asperge; -s en branches, slierasperges 
- Google België: 'aspergie': 7 pagina’s, 'asperge': 19.600 pagina’s 
- Google Nederland: 'aspergie': 148 pagina’s, 'asperge': 125.000 pagina’s  
- Mediargus: 'aspergie': geen pagina's, 'asperge': 489 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'aspergie': 0 pagina's, 'asperge': 1 pagina 
(niet opgezocht: aspergies en branches want Franstalige omgevingen) 
 
assistent(e) 
- standaardtaal: 1) sociaal, maatschappelijk -, maatschappelijk werk(st)er; 2) [B] iem. 
met een onderzoeks- of onderwijsfunctie aan een universiteit of hogeschool, [NL] 
wetenschappelijk medewerk(st)er.  
- Google BE: 'sociaal assistent': 5.920 pagina’s, 'maatschappelijk assistent': 25.300 
pagina’s,  'maatschappelijk werker': 20.400 pagina’s 
- Google NL: 'sociaal assistent': 1150 pagina’s, 'maatschappelijk assistent': 1260 
pagina’s, 'maatschappelijk werker' 125000 pagina's 
- Mediargus: 'sociaal assistent': 1122  pagina’s, 'maatschappelijk assistent': 1174 
pagina’s, 'maatschappelijk werker': 1146 pagina's 
- 38 milj. corpus: sociaal assistent':  0 pagina’s, 'maatschappelijk assistent':  4 
pagina’s, 'maatschappelijk werker': 6  pagina's 
 
audiëntie 
- standaardtaal: in -, op  
- Google BE: 'in audiëntie':  2200 pagina's, 'op audiëntie':  5.430 pagina’s 
- Google NL:"in audiëntie":  2380 pagina's, 'op audiëntie':   8.370 pagina’s 
- Mediargus: 'in audiëntie": 0 pagina's, 'op audiëntie': 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'in audiëntie":  0 pagina's, 'op audiëntie':  2 pagina’s 
 
auspiciën 
- standaardtaal: onder de - van, onder - van 
- Google BE: "onder de auspiciën van": 5.290 pagina’s, "onder auspiciën van": 7.850 
pagina’s 
- Google NL: "onder de auspiciën van": 1.770 pagina’s, "onder auspiciën van": 251.000 
pagina’s  
- Mediargus: "onder de auspiciën van":  0 pagina’s, "onder auspiciën van": 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: "onder de auspiciën van": 0  pagina’s, "onder auspiciën van": 1 
pagina 
 
austeriteit 
- standaardtaal: soberheid; bezuinigingen, bezuinigingpolitiek. 
- Google BE: 'austeriteit': 60 pagina’s, 'soberheid': 19.900 pagina’s, 'bezuinigingen': 
14.000 pagina’s, 'bezuinigingspolitiek':  259 pagina’s 
- Google NL: 'austeriteit': 73 pagina’s, 'soberheid': 54.700 pagina’s, 'bezuinigingen':  
357.000 pagina’s, 'bezuinigingspolitiek': 1.160 pagina’s 
- Mediargus: 'austeriteit':  3 pagina’s, 'soberheid': 1713 pagina’s, 'bezuinigingen':  
1494 pagina’s, 'bezuinigingspolitiek': 30 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'austeriteit':   0 pagina’s, 'soberheid':  20 pagina’s, 'bezuinigingen': 
471   pagina’s, 'bezuinigingspolitiek': 1  pagina 
 
p.30 
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beliefte 
- standaardtaal: naar - , naar believen, welgevallen, goedvinden; zoals u wilt 
- Google BE: 'naar beliefte': 119 pagina’s, 'naar believen': 22.600 pagina’s, 'naar 
welgevallen': 121 pagina's, 'naar goedvinden': 149 pagina's, 'zoals u wilt': 4100 
pagina's  
- Google NL: 'naar beliefte': 155 pagina’s, 'naar believen': 50.600 pagina’s, 'naar 
welgevallen': 835 pagina's, 'naar goedvinden': 597 pagina's, 'zoals u wilt': 18700 
pagina's  
- Mediargus: 'naar beliefte': 0 pagina’s, 'naar believen': 0 pagina’s, 'naar welgevallen': 
0 pagina's, 'naar goedvinden': 0 pagina's, 'zoals u wilt': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'naar beliefte': 0 pagina’s, 'naar believen': 15 pagina’s, 'naar 
welgevallen':  0 pagina's, 'naar goedvinden':  1 pagina, 'zoals u wilt': 0 pagina's  
 
belommering 
- standaardtaal: zonwering 
- Google BE: 'belommering': 218 pagina’s, 'zonwering': 66.000 pagina’s, 'belommering' 
+ 'zon': 6 pagina’s 
- Google NL: 'belommering': 90 pagina’s, 'zonwering': 592.000 pagina’s, 'belommering' 
+ 'zon': 20 pagina’s 
- Mediargus: 'belommering': 0 pagina’s, 'zonwering': 235 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'belommering': 0 pagina’s, 'zonwering':  2 pagina’s 
 
bemerking 
- standaardtaal: opmerking (goedkeurend of neutraal); aanmerking (afkeurend).  
- Google BE: 'bemerking': 23.900 pagina’s, 'opmerking': 1.760.000 pagina’s, 
'aanmerking':  482.000 pagina’s 
- Google NL: 'bemerking': 4.420 pagina’s, 'opmerking': 6.660.000 pagina’s, 
'aanmerking': 2.300.000 pagina’s 
- Mediargus: 'bemerking': 760 pagina’s, 'opmerking': 16155 pagina’s, 'aanmerking': 
59413 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'bemerking':  9 pagina’s, 'opmerking':  396 pagina’s, 'aanmerking': 
746 pagina’s 
 
benauwderik 
- standaardtaal: bangerik, bangerd 
- Google BE: 'benauwderik': 3 pagina's, maar alle in een dialectische omgeving, 
'bangerik': 2.490 pagina’s, 'bangerd': 119 pagina’s  
- Google NL: 'benauwderik': 0 pagina's, 'bangerik': 4.610 pagina’s, 'bangerd': 40.200 
pagina’s 
- Mediargus: 'benauwderik': 0 pagina's, 'bangerik': 48 pagina’s, 'bangerd': 4 pagina’s 
- 38 milj. corpus:  'benauwderik': 0 pagina's, 'bangerik': 3 pagina’s, 'bangerd': 0 
pagina’s 
 
benedictijnenwerk 
- standaardtaal: monnikenwerk 
- Google BE: 'benedictijnenwerk': 8 pagina's, 'monnikenwerk': 3.580 pagina’s 
- Google NL: 'benedictijnenwerk': 4 pagina's, 'monnikenwerk': 22.700 pagina’s 
- Mediargus: 'benedictijnenwerk': 3 pagina's, 'monnikenwerk': 598 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'benedictijnenwerk': 0 pagina's, 'monnikenwerk':  3 pagina’s 
 
benevelaar 
- standaardtaal: een - die koelwater over de boomgaard verstuift, verdamper 
- Google BE: ‘benevelaar’: 102 pagina’s, ‘verdamper’: 7660 pagina’s 
- Google NL: ‘benevelaar’: 103 pagina’s, ‘verdamper’: 573000 pagina’s 
- Mediargus: ‘benevelaar’: 0 pagina’s, ‘verdamper’: 40 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'benevelaar’: 0 pagina’s, ‘verdamper’: 0 pagina’s 
 
benjamin 
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- standaardtaal: van -s tot kadetten, puppillen.  
- Google BE: 'van benjamins tot kadetten': 0 resultaten, 'van puppillen tot kadetten': 0 
resultaten 
- Google NL: 'van benjamins tot kadetten': 0 resultaten, 'van pupillen tot kadetten': 0 
resultaten 
- Mediargus: 'van benjamins tot kadetten': 0 resultaten, 'van pupillen tot kadetten': 0 
resultaten 
- 38 milj. corpus:  'van benjamins tot kadetten':  0 resultaten, 'van pupillen tot 
kadetten': 0  resultaten 
 
p.40 
 
blaastuigen 
- standaardtaal: blaasinstrumenten 
- Google BE: 'blaastuigen': 1 pagina, 'blaasinstrumenten': 14.400 pagina’s 
- Google NL: 'blaastuigen': 2 pagina's, (op dbnl), 'blaasinstrumenten': 160.000 pagina’s 
- Mediargus: 'blaastuigen': 0 pagina's, 'blaasinstrumenten': 354 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'blaastuigen':  0 pagina's, 'blaasinstrumenten':  16 pagina’s 
 
bladje 
- standaardtaal: blaadje  
- Google BE: 'bladje': 3.280 pagina’s, 'blaadje': 70.200 pagina’s 
- Google NL: 'bladje': 1.790 pagina’s, 'blaadje': 180.000 pagina’s 
- Mediargus: 'bladje': 34 pagina's, 'blaadje': 3034 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'bladje':  0 pagina's, 'blaadje': 25  pagina's  
 
blaguer 
- standaardtaal: bluffer, grootspreker, opsnijder, snoever, pocher, opschepper 
- Google BE: ‘blageur’: 125 pagina’s, ‘bluffer’: 764 pagina’s, 'grootspreker': 80 
pagina's, 'opsnijder': 94 pagina's, 'snoever': 296 pagina's, 'pocher': 981 pagina's, 
'opschepper': 3860 pagina's 
- Google NL: ‘blageur’: 172 pagina’s, ‘bluffer’: 4.590 pagina’s, 'grootspreker': 664 
pagina's, 'opsnijder': 513 pagina's, 'snoever': 1150 pagina's, 'pocher': 2910 pagina's, 
'opschepper': 12900 pagina's  
- Mediargus: ‘blageur’: 2 pagina’s, ‘bluffer’: 86 pagina’s, 'grootspreker': 30 pagina's, 
'opsnijder': 7 pagina's, 'snoever': 34 pagina's, 'pocher': 50 pagina's, 'opschepper': 104 
pagina's  
- 38 milj. corpus: ‘blageur’:  2 pagina’s (maar in eigennamen), ‘bluffer’:  0 pagina’s, 
'grootspreker':  0 pagina's, 'opsnijder': 0 pagina's, 'snoever': 0 pagina's, 'pocher':  0 
pagina's, 'opschepper': 1 pagina 
 
bleekhof 
- standaardtaal: blekerij 
- Google BE: 'bleekhof': 253 pagina’s, wel veel eigennamen, 'blekerij': 1.210 pagina’s 
- Google NL: 'bleekhof':  1.520 pagina’s, wel veel eigennamen, 'blekerij': 6.440 
pagina’s 
- Mediargus: 'bleekhof':  10 pagina’s, 'blekerij': 120 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'bleekhof':  0 pagina’s, 'blekerij': 0 pagina’s 
 
bleekschijter 
- standaardtaal: bleekscheet 
- Google BE: 'bleekschijter': 6 pagina’s, 'bleekscheet': 1.650 pagina’s 
- Google NL: 'bleekschijter': 59 pagina’s, 'bleekscheet':  5.860 pagina’s 
- Mediargus: 'bleekschijter': 0 pagina’s, 'bleekscheet': 79 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'bleekschijter':  0 pagina’s, 'bleekscheet': 0  pagina’s 
 
bliekje 
- standaardtaal: zo fris als een -, als een hoentje.  
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- Google BE: 'zo fris als een bliekje': 2 pagina's, 'zo fris als een hoentje': 652 pagina’s  
- Google NL: 'zo fris als een bliekje': geen pagina's, 'zo fris als een hoentje': 2.140 
pagina’s 
- Mediargus: 'zo fris als een bliekje': geen pagina's, 'zo fris als een hoentje': 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'zo fris als een bliekje': 0 pagina's, 'zo fris als een hoentje': 0 
pagina’s (wel: zo fit als een hoentje) 
 
bliksemlamp: 
- standaardtaal: flitslicht, flitslamp 
- Google BE: ‘bliksemlamp’: 2 pagina’s, ‘flitslicht’: 7090 pagina’s, ‘flitslamp’: 2150 
pagina’s 
- Google NL: ‘bliksemlamp’: 143 pagina’s, ‘flitslicht’: 34500 pagina’s, ‘flitslamp’: 7910 
pagina’s 
- Mediargus: ‘bliksemlamp’: 0 pagina’s, ‘flitslicht’: 191 pagina’s, ‘flitslamp’: 53 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'bliksemlamp’: 0 pagina’s, ‘flitslicht’: 2 pagina’s, ‘flitslamp’: 1 pagina 
 
blindekalle 
- standaardtaal: - spelen, blindemannetje 
- Google BE: ‘blindekalle spelen’: 1 pagina, ‘blindemannetje’: 465 pagina’s, 
‘blindemannetje spelen’: 127 pagina’s  
- Google NL: 'blindekalle spelen’: 1 pagina, ‘blindemannetje’: 3300 pagina’s, 
‘blindemannetje spelen’: 351 pagina’s  
- Mediargus: 'blindekalle spelen’: 0 pagina's, ‘blindemannetje’: 17 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'blindekalle spelen’: 0 pagina's, ‘blindemannetje’: 2 pagina’s  
 
blindekoe 
- standaardtaal: - spelen, blindemannetje 
- Google BE: ‘blindekoe spelen’: 0 resultaten, ‘blindemannetje’: 465 pagina’s, 
‘blindemannetje spelen’: 127 pagina’s 
- Google NL: ‘blindekoe spelen’: 1 pagina, ‘blindemannetje’: 3300 pagina’s, 
‘blindemannetje spelen’: 351 pagina’s 
- Mediargus: ‘blindekoe spelen’: 0 pagina's, ‘blindemannetje’: 17 pagina’s 
- 38 milj. corpus: ‘blindekoe spelen’: 0 pagina's, ‘blindemannetje’: 2 pagina’s 
 
blinkborstel 
- standaardtaal: schoenborstel 
- Google BE: ‘blinkborstel’: 2 resultaten, ‘schoenborstel’: 570 pagina’s 
- Google NL: ‘blinkborstel’: 12 pagina’s, ‘schoenborstel’: 837 pagina’s 
- Mediargus: ‘blinkborstel’: 0 pagina’s, ‘schoenborstel’: 7 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'blinkborstel’: 0 pagina’s, ‘schoenborstel’: 0 pagina’s 
 
blinkdoos 
- standaardtaal: schoensmeerdoos 
- Google BE: ‘blinkdoos’: 243 pagina’s, maar geen enkele betekenis als in 
‘schoensmeerdoos’, ‘schoensmeerdoos’: 5 pagina’s 
- Google NL: ‘blinkdoos’: 99 pagina’s, maar idem, ‘schoensmeerdoos’: 11 pagina’s 
- Mediargus: 'blinkdoos’: 2 pagina’s (in interviews), ‘schoensmeerdoos’: 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'blinkdoos’:  0 pagina’s, ‘schoensmeerdoos’: 0 pagina’s 
 
bloedblein 
- standaardtaal: bloedblaar  
- Google BE: ‘bloedblein’: 678 pagina’s, ‘bloedblaar’: 179 pagina’s 
- Google NL: ‘bloedblein’: 94 pagina’s, ‘bloedblaar’: 1630 pagina’s 
- Mediargus: 'bloedblein’: 3 pagina’s, ‘bloedblaar’: 20 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'bloedblein’:  0 pagina’s, ‘bloedblaar’:  0 pagina’s 
 
p.50 
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caféuitbater 
- standaardtaal: caféhouder, kastelein, herbergier, waard 
- Google BE: ‘caféuitbater’: 1520 pagina’s, ‘caféhouder’: 2990 pagina’s, ‘kastelein’: 
18300 pagina’s, ‘herbergier’: 5920 pagina’s, ‘waard’: niet op te zoeken want de 
concrete betekenis is moeilijk af te scheiden van de abstracte 
- Google NL: ‘caféuitbater’: 275 pagina’s, ‘caféhouder’: 11 200 pagina’s, ‘kastelein’: 
66200 pagina’s, ‘herbergier’: 26000 pagina’s 
- Mediargus: ‘caféuitbater’: 290 pagina’s, ‘caféhouder’: 367 pagina’s, ‘kastelein’: 901 
pagina’s, ‘herbergier’: 583 pagina’s 
- 38 milj. corpus: ‘caféuitbater’: 0  pagina’s, ‘caféhouder’: 0 pagina’s, ‘kastelein’: 48 
pagina’s, ‘herbergier’: 14 pagina’s 
 
calvarietocht 
- standaardtaal: lijdensweg 
- Google BE: ‘calvarietocht’: 5750 pagina’s, ‘lijdensweg’: 39700 pagina’s 
- Google NL: ‘calvarietocht’: 191 pagina’s, ‘lijdensweg’: 58600 pagina’s 
- Mediargus: ‘calvarietocht’: 544 pagina’s, ‘lijdensweg’: 6303 pagina’s 
- 38 milj. corpus:  ‘calvarietocht’: 0 pagina’s, ‘lijdensweg’:  26 pagina’s 
 
camionage 
- standaardtaal: bodedienst, besteldienst; bestelloon 
- Google BE: ‘camionage’: 4 pagina’s, ‘bodedienst’: 257 pagina’s, ‘besteldienst’: 3300 
pagina’s, ‘bestelloon’: 0 pagina’s 
- Google NL: ‘camionage’: 7 pagina’s, ‘bodedienst’: 3680 pagina’s, ‘besteldienst’: 18800 
pagian's, ‘bestelloon’:188 pagina’s 
- Mediargus: 'camionage’: 0 pagina’s, ‘bodedienst’: 6 pagina’s, ‘besteldienst’: 51 
pagina's, ‘bestelloon’: 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'camionage’: 0 pagina’s, ‘bodedienst’: 0 pagina’s, ‘besteldienst’: 0 
pagina's, ‘bestelloon’: 0 pagina’s 
 
camionette 
- standaardtaal: bestelauto, bestelwagen, bestelbusje 
- Google BE: ‘camionette’: 17200 pagina’s, ‘bestelauto’: 4200 pagina’s, ‘bestelwagen’: 
168000 pagina’s, ‘bestelbusje’: 2440 pagina’s 
- Google NL: ‘camionette’: 1970 pagina’s, ‘bestelauto’: 254000 pagina’s, ‘bestelwagen’: 
23900 pagina’s, ‘bestelbusje’: 41700 pagina’s 
- Mediargus: 'camionette’: 1673 pagina’s, ‘bestelauto’: 386 pagina’s, ‘bestelwagen’: 
21343 pagina’s, ‘bestelbusje’: 173 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'camionette’:  1 pagina, ‘bestelauto’:  28 pagina’s, ‘bestelwagen’:  39 
pagina’s, ‘bestelbusje’:  29 pagina’s 
 
camioneur 
- standaardtaal: vrachtwagenchauffeur, vrachtrijder 
- Google BE: ‘camioneur’: 304 pagina’s, ‘vrachtwagenchauffeur’: 27100 pagina’s, 
‘vrachtrijder’: 330 pagina’s 
- Google NL: ‘camioneur’: 186 pagina’s, ‘vrachtwagenchauffeur’: 21600 pagina’s, 
‘vrachtrijder’: 5450 pagina’s 
- Mediargus: ‘camioneur’: 44 pagina’s, ‘vrachtwagenchauffeur’: 7895 pagina’s, 
‘vrachtrijder’: 163 pagina’s 
- 38 milj. corpus: ‘camioneur’: 0 pagina’s, ‘vrachtwagenchauffeur’: 58 pagina’s, 
‘vrachtrijder’: 1 pagina 
 
captatiewagen 
- standaardtaal: reportagewagen 
- Google BE: ‘captatiewagen’: 427 pagina’s, ‘reportagewagen’: 143 pagina’s  
- Google NL: ‘captatiewagen’: 152 pagina’s, ‘reportagewagen’: 1470 pagina’s 
- Mediargus: 'captatiewagen’: 55 pagina’s, ‘reportagewagen’: 18 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'captatiewagen’:  0 pagina’s, ‘reportagewagen’:  2 pagina’s 
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capucien 
- standaardtaal: 1) kapucijn; 2) Oost-Indische kers 
- Google BE: ‘capucien’: 321 pagina’s, ‘kapucijn’: 1630 pagina’s, 'Oost-Indische kers': 
6630 pagina's  
- Google NL: ‘capucien’: 161 pagina’s, ‘kapucijn’: 2870 pagina’s, 'Oost-Indische kers': 
6600 pagina's  
- Mediargus: ‘capucien’: 33 pagina’s, ‘kapucijn’: 109 pagina’s, 'Oost-Indische kers': 0 
pagina's  
- 38 milj. corpus: ‘capucien’: 0 pagina’s, ‘kapucijn’: 1 pagina, 'Oost-Indische kers':  
pagina's  
 
carbuur 
- standaardtaal: cardid 
- Google BE: ‘carbuur’: 823 pagina’s, ‘cardid’: 426 pagina’s 
- Google NL: ‘carbuur’: 463 pagina’s, ‘cardid’: 4270 pagina’s 
- Mediargus: 'carbuur’: 11 pagina’s, ‘cardid’: 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'carbuur’: 0 pagina’s, ‘cardid’:0 pagina’s 
 
p.60 
 
dampkap 
- standaardtaal: afzuigkap, wasemkap 
- Google BE: ‘dampkap’: 127000 pagina’s, ‘afzuigkap’: 31600 pagina’s, ‘wasemkap’: 
4420 pagina’s 
- Google NL: ‘dampkap’: 33000 pagina’s, ‘afzuigkap’: 912000 pagina’s, ‘wasemkap’: 
50200 pagina’s 
- Mediargus: 'dampkap’: 925 pagina’s, ‘afzuigkap’: 235 pagina’s, ‘wasemkap’: 20 
pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'dampkap’:  0 pagina’s, ‘afzuigkap’: 7 pagina’s, ‘wasemkap’:  1 
pagina 
 
dank 
- standaardtaal: zonder -, geen -, graag gedaan, niets te – en, tot uw dienst (als 
antwoord); met – terug, in; hij werkt tegen zijn -, tegen wil en -, tegen zijn zin, tegen 
heug en meug, met tegenzin; - aan zijn hulp, dank zij zijn hulp; iem. – wijten, hem – 
weten voor iets; onze voorbarige -, met – vooraf, bij voorbaat -, wij danken u bij 
voorbaat.  
- Google BE: 'zonder dank': 3380 pagina's, 'geen dank': 7780 pagina's, 'graag gedaan': 
97200 pagina's, 'niets te danken': 44 pagina's, 'tot uw dienst': 97700 pagina's, 'met 
dank terug': 2 pagina's, 'in dank terug': 1 pagina, 'tegen zijn dank': 1 pagina, 'tegen 
wil en dank': 23000 pagina's, 'tegen zijn zin': 9610 pagina's, 'tegen heug en meug': 
732 pagina's, 'met tegenzin': 17900 pagina's, 'dank aan zijn hulp': 0 pagina's, 'dank zij 
zijn hulp': 7 pagina's 
- Google NL: 'zonder dank': 822 pagina's, 'geen dank': 54600 pagina's, 'graag gedaan': 
222000 pagina's, 'niets te danken': 5100 pagina's, 'tot uw dienst': 40900 pagina's, 'met 
dank terug': 25 pagina's, 'in dank terug': 20 pagina's, 'tegen zijn dank': 9 pagina's, 
'tegen wil en dank': 41700 pagina's, 'tegen zijn zin': 47400 pagina's, 'tegen heug en 
meug': 3480 pagina's, 'met tegenzin': 70000 pagina's, 'dank aan zijn hulp': 0 pagina's, 
'dank zij zijn hulp': 4 pagina's 
- Mediargus: 'zonder dank': 0 pagina's, 'geen dank': 0 pagina's, 'graag gedaan': 23892 
pagina's, 'niets te danken': 0 pagina's, 'tot uw dienst': 1 pagina, 'met dank terug': 0 
pagina's, 'in dank terug': 0 pagina's, 'tegen zijn dank': 0 pagina's, 'tegen wil en dank': 
0 pagina's, 'tegen zijn zin': 2 pagina's, 'tegen heug en meug': 0 pagina's, 'met 
tegenzin': 0 pagina's, 'dank aan zijn hulp': 0 pagina's, 'dank zij zijn hulp': 0 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'zonder dank': 0 pagina's, 'geen dank': 1 pagina', 'graag gedaan': 1 
pagina, 'niets te danken': 0 pagina's, 'tot uw dienst': 0 pagina's, 'met dank terug': 0 
pagina's, 'in dank terug': 0 pagina's, 'tegen zijn dank': 0 pagina's, 'tegen wil en dank': 
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20 pagina's, 'tegen zijn zin':  6 pagina's, 'tegen heug en meug': 2 pagina's, 'met 
tegenzin': 28 pagina's, 'dank aan zijn hulp': 0  pagina's, 'dank zij zijn hulp': 0 pagina's 
 
danskleed 
- standaardtaal: dansjurk, baljurk 
- Google BE: ‘danskleed’: 33 pagina’s, ‘dansjurk’: 568 pagina’s, ‘baljurk’: 1320 pagina’s 
- Google NL: ‘danskleed’: 160 pagina’s, ‘dansjurk’: 1600 pagina’s, ‘baljurk’: 5730 
pagina’s 
- Mediargus: ‘danskleed’: 2 pagina’s, ‘dansjurk’: 8 pagina’s, ‘baljurk’: 173 pagina’s 
- 38 milj. corpus:  ‘danskleed’: 0 pagina’s, ‘dansjurk’: 0 pagina’s, ‘baljurk’: 1 pagina 
 
danskot 
- standaardtaal: dancing, disco 
- Google BE: ‘danskot’: 1190 pagina’s, ‘dancing’: 200000 pagina’s, ‘disco’: 537000 
pagina’s 
- Google NL: ‘danskot’: 2250 pagina’s, ‘dancing’: 732000 pagina’s, ‘disco’: 2.020.000 
pagina’s 
- Mediargus: ‘danskot’: 1 pagina, ‘dancing’: 15151 pagina’s, ‘disco’: 5973 pagina’s 
- 38 milj. corpus: ‘danskot’:  0 pagina's, ‘dancing’: 45 pagina’s, ‘disco’: 152 pagina’s 
 
datum 
- standaardtaal: een maand na -, een maand na dato, nadien, daarna; ik kom na – nog 
eens terug, naderhand, later; op die data’s, datums, data; circulaire in – van, circulaire 
van, d.d.  
- Google BE: ‘een maand na datum’: 657 pagina’s, ‘een maand na dato’: 8 pagina’s, 
'nadien': 934000 pagina's, 'daarna': 1.620.000 pagina's, ‘na datum’: 50300 pagina’s, 
'naderhand': 53300 pagina's, 'later': 1.310.000 pagina's, ‘op die data’s’: 0 pagina's, 'op 
die datums': 26 pagina's, 'op die data':817 pagina's, ‘circulaire in datum van’: 0 
pagina’s, ‘circulaire van’: 6720 pagina’s 
- Google NL: ‘een maand na datum’: 1700 pagina’s, ‘een maand na dato’: 579 pagina’s, 
'nadien': 413000 pagina's, 'daarna': 7.090.000 pagina's, ‘na datum’: 241000 pagina’s, 
'naderhand': 210000 pagina's, 'later': 4.200.000 pagina's, ‘op die data’s’: 5 pagina's, 
‘op die datums’: 65 pagina's, 'op die data': 1410 pagina's, ‘circulaire in datum van’: 0 
pagina’s, ‘circulaire van’: 19800 pagina’s 
- Mediargus: 'een maand na datum’: 0 pagina’s, ‘een maand na dato’: 0 pagina’s, 
'nadien': 232147 pagina's, 'daarna': 5 pagina's, ‘na datum’: 0 pagina’s, 'naderhand': 
6109 pagina's, 'later': 22 pagina's, ‘op die data’s’: 0 pagina's, ‘op die datums’: 0 
pagina's, 'op die data': 0  pagina's, ‘circulaire in datum van’: 0 pagina’s, ‘circulaire van’: 
0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'een maand na datum’:  0 pagina’s, ‘een maand na dato’:  1 pagina, 
'nadien': 366  pagina's, 'daarna': 3653 pagina's, ‘na datum’:  3 pagina’s, 'naderhand': 
53 pagina's, 'later': 5914 pagina's, ‘op die data’s’:  0 pagina's, ‘op die datums’:  0 
pagina's, 'op die data: 1  pagina, ‘circulaire in datum van’:  0 pagina’s, ‘circulaire van’: 
0 pagina’s 
 
dauwworm 
- standaardtaal: regenworm 
- Google BE: ‘dauwworm’: 1090 pagina’s, ‘regenworm’: 6250 pagina’s 
- Google NL: ‘dauwworm’: 5080 pagina’s, ‘regenworm’: 23900 pagina’s 
- Mediargus: ‘dauwworm’: 2 pagina’s, ‘regenworm’: 85 pagina’s 
- 38 milj. corpus: ‘dauwworm’: 0 pagina’s, ‘regenworm’:4  pagina’s 
 
davering 
- standaardtaal: 1) trilling; 2) afrossing, afranseling, afstraffing  
- Google BE: ‘davering’: 223 pagina’s, ‘trilling’: 19400 pagina’s, ‘afrossing’: 126 
pagina’s,  ‘afranseling’: 2850 pagina’s 
- Google NL: ‘davering’: 136 pagina’s, ‘trilling’: 98500 pagina’s, ‘afrossing’: 720 
pagina’s, ‘afranseling’: 4030 pagina’s 
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- Mediargus: 'davering’: 1 pagina, ‘trilling’: 467 pagina’s, ‘afrossing’: 16 pagina’s, 
‘afranseling’: 208 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'davering’: 0 pagina's, ‘trilling’: 2 pagina’s, ‘afrossing’: 0 pagina’s, 
‘afranseling’: 0 pagina’s 
 
p.70 
 
doos 
- standaardtaal: een oude -, oud wijf, oude vrijster; een – melk, erwten, sardines e.a., 
een blik(je); bus; koffiebus, peperbus; brood-, koekjestrommel.  
- Google BE: 'een doos melk': 60 pagina's, 'een doos erwten': 1 pagina, 'een doos 
sardines':1 pagina, 'een blik melk': 1 pagina, 'een blik erwten': 21 pagina's, 'een blik 
sardines': 7 pagina's, 'koffiebus': 46 pagina's, 'peperbus': 3550 pagina's, 
'broodtrommel': 2620 pagina's, 'koekjestrommel': 1430 pagina's  
- Google NL: 'een doos melk': 27 pagina's, 'een doos erwten': 0 pagina's, 'een doos 
sardines': 0 pagina's, 'een blik melk': 10 pagina's, 'een blik erwten': 55 pagina's, 'een 
blik sardines': 25 pagina's, 'koffiebus': 1750 pagina's, 'peperbus': 60200 pagina's, 
'broodtrommel': 153000 pagina's, 'koekjestrommel': 8170 pagina's  
- Mediargus: 'een doos melk': 27 pagina's, 'een doos erwten': 0 pagina's, 'een doos 
sardines': 0 pagina's, 'een blik melk': 10 pagina's, 'een blik erwten': 55 pagina's, 'een 
blik sardines': 25 pagina's, 'koffiebus': 1750 pagina's, 'peperbus': 60200 pagina's, 
'broodtrommel': 153000 pagina's, 'koekjestrommel': 8170 pagina's  
-38 milj. corpus: 'een doos melk':  0 pagina's, 'een doos erwten': 0 pagina's, 'een doos 
sardines':  0 pagina's, 'een blik melk': 0 pagina's, 'een blik erwten':  0 pagina's, 'een 
blik sardines': 0 pagina's, 'koffiebus': 1 pagina, 'peperbus':  7 pagina's, 'broodtrommel': 
2 pagina's, 'koekjestrommel': 0 pagina's  
 
doosopener 
- standaardtaal: blikopener 
- Google BE: ‘doosopener’: 246 pagina’s, ‘blikopener’: 10500 pagina’s 
- Google NL: ‘doosopener’: 271 pagina’s, ‘blikopener’: 43400 pagina’s 
- Mediargus: ‘doosopener’: 0 pagina’s, ‘blikopener’: 181 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'doosopener’: 0 pagina’s, ‘blikopener’: 1 pagina 
 
dop 
- standaardtaal: 1) hij is aan de -, werkloos; hij leeft van de -, de steun; de –, het 
stempelbureau; 2) een – verf, tipje, tikkeltje; 3) –pen rapen; dennenappels 
- Google BE: ‘de dop’: 16000 pagina’s, ‘het stempelbureau’: 30 pagina’s, ‘dopje verf’: 1 
pagina, ‘tipje verf’: 1 pagina, ‘een tikkeltje verf’: 9 pagina’s 
- Google NL: ‘de dop’: 111.000 pagina’s, ‘het stempelbureau’: 35 pagina’s, ‘dopje verf’: 
0 pagina’s, ‘een tipje verf’: 59 pagina’s, ‘een tikkeltje verf’: 3 pagina’s 
- Mediargus: 'de dop’: 0 pagina’s, ‘stempelbureau’: 23 pagina’s, ‘dopje verf’: 1 pagina, 
‘tipje verf’: 35 pagina’s, ‘tikkeltje verf’: 161 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'de dop’: 0 pagina’s, ‘stempelbureau’: 0 pagina’s, ‘dopje verf’: 0 
pagina's, ‘tipje verf’: 0 pagina’s, ‘tikkeltje verf’:  0 pagina’s 
 
dopgeld, - kaart, -lokaal 
- standaardtaal: werkloosheidsuitkering, -kaart, -lokaal  
- Google BE: ‘dopgeld’: 2700 pagina’s, ‘dopkaart’: 383 pagina’s, ‘doplokaal’: 258 
pagina’s, ‘werkloosheidsuitkering’: 38900 pagina’s, ‘werkloosheidsuitkeringkaart’: 0 
pagina’s, ‘werkloosheidsuitkeringlokaal’: 0 pagina’s 
- Google NL: ‘dopgeld’: 184 pagina’s, ‘dopkaart’: 110 pagina’s, ‘doplokaal’: 14 pagina’s, 
‘werkloosheidsuitkering’: 43600 pagina’s, ‘werkloosheidsuitkeringkaart’: 0 pagina’s, 
‘werkloosheidsuitkeringlokaal’: 0 pagina’s 
- Mediargus: ‘dopgeld’:  122 pagina’s, ‘dopkaart’: 12 pagina’s, ‘doplokaal’:  25 pagina’s, 
‘werkloosheidsuitkering’: 2563 pagina’s, ‘werkloosheidsuitkeringkaart’: 0 pagina’s, 
‘werkloosheidsuitkeringlokaal’: 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'dopgeld’:  0 pagina’s, ‘dopkaart’: 0 pagina’s, ‘doplokaal’:  0 pagina’s, 
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‘werkloosheidsuitkering’: 20 pagina’s, ‘werkloosheidsuitkeringkaart’: 0 pagina’s, 
‘werkloosheidsuitkeringlokaal’: 0 pagina’s 
 
dopper 
- standaardtaal: stempelaar, steuntrekker; stakker, sukkel, stumper 
- Google BE: 'dopper': 2920 pagina’s, 'stempelaar': 452 pagina’s, 'steuntrekker': 1010 
pagina’s 
- Google NL: 'dopper': 10400 pagina’s, 'stempelaar': 953 pagina’s, 'steuntrekker': 2230 
pagina’s 
- Mediargus: 'dopper':  47 pagina’s, 'stempelaar':  50 pagina’s, 'steuntrekker': 184 
pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'dopper':  0 pagina’s, 'stempelaar': 0  pagina’s, 'steuntrekker':  1 
pagina 
 
dormter 
- standaardtaal: slaapzaal 
- Google BE: 'dormter': 106 pagina’s, 'slaapzaal': 8180 pagina’s 
- Google NL: ‘dormter’: 221 pagina’s, ‘slaapzaal’: 35900 pagina’s 
- Mediargus: ‘dormter’: 0 pagina’s, ‘slaapzaal’: 583 pagina’s 
- 38 milj. corpus: ‘dormter’: 0 pagina’s, ‘slaapzaal’:  2 pagina’s 
 
dorp 
- standaardtaal: op het -, in het dorp, op het platteland, buiten. - WEL: op een - wonen 
- Google BE: 'op het dorp': 16800 pagina's, 'in het dorp': 206000 pagina's, 'op het 
platteland': 75900 pagina's 
- Google NL: 'op het dorp': 84700 pagina's, 'in het dorp': 1.060.000 pagina's, 'op het 
platteland': 347000 pagina's 
- Mediargus: 'op het dorp': 0  pagina's, 'in het dorp': 0 pagina's, 'op het platteland': 0 
pagina's 
- 38 milj. corpus: 'op het dorp': 4  pagina's, 'in het dorp':  193 pagina's, 'op het 
platteland': 223  pagina's 
 
dorsdu(i)vel 
- standaardtaal: dorsmachine, combine (Eng.uitspraak) 
- Google BE: 'dorsduivel': 3 pagina’s, 'dorsduvel': 1 pagina, 'dorsmachine': 717 pagina’s 
- Google NL: 'dorsduivel': 1 pagina, 'dorsduvel': 0 pagina's, 'dorsmachine': 3360 
pagina’s 
- Mediargus: 'dorsduivel': 0  pagina's, 'dorsmachine':  94 pagina’s 
- 38 milj. corpus:  'dorsduivel': 0  pagina's, 'dorsmachine':  9 pagina’s  
 
douaneagentschap  
- standaardtaal: expeditiekantoor 
- Google BE: 'douaneagentschap': 2130 pagina’s, 'expeditiekantoor': 612 pagina’s 
- Google NL: 'douaneagentschap': 680 pagina’s, 'expeditiekantoor': 1210 pagina’s 
- Mediargus: 'douaneagentschap':  25 pagina’s, 'expeditiekantoor': 13 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'douaneagentschap':   0 pagina’s, 'expeditiekantoor':  0 pagina’s 
 
draagberrie 
- standaardtaal: brancard, draagbaar 
- Google BE: 'draagberrie': 3400 pagina’s, 'brancard': 5600 pagina’s, 'draagbaar': niet 
opzoekbaar 
- Google NL: 'draagberrie': 604 pagina’s, 'brancard': 48900 pagina’s, 'draagbaar': niet 
opzoekbaar 
- Mediargus: 'draagberrie':  1053 pagina’s, 'brancard': 850 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'draagberrie':  0 pagina’s, 'brancard': 26 pagina’s  
 
draaglamp 
- standaardtaal: looplamp 
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- Google BE: 'draaglamp': 135 pagina’s, 'looplamp': 2860 pagina’s 
- Google NL: 'draaglamp': 318 pagina’s, 'looplamp': 12600 pagina’s 
- Mediargus: 'draaglamp':  11 pagina’s, 'looplamp':  36 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'draaglamp': 0  pagina’s, 'looplamp':  0 pagina’s 
 
p.80 
 
erwtenteller 
- standaardtaal: vrek, gierigaard; krentenweger; zeur; iem. met een moeilijk karakter 
- Google BE: 'erwtenteller': 80 pagina’s, maar niet in die betekenis, 'vrek': 5320 
pagina’s, 'gierigaard': 2020 pagina’s 
- Google NL: 'erwtenteller': 190 pagina’s, idem, 'vrek': 13700 pagina’s, 'gierigaard': 
5180 pagina’s 
- Mediargus: 'erwtenteller': 3 pagina’s, 'vrek':  314 pagina’s, 'gierigaard': 61  pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'erwtenteller': 0 pagina’s, 'vrek': 7  pagina’s, 'gierigaard':  1 pagina 
 
estheticienne 
- standaardtaal: schoonheidsspecialiste 
- Google BE: 'estheticienne': 1520 pagina’s, 'schoonheidsspecialiste': 30100 pagina’s 
- Google NL: 'estheticienne': 7780 pagina’s, 'schoonheidsspecialiste': 177000 pagina’s 
- Mediargus: 'estheticienne':  8 pagina’s, 'schoonheidsspecialiste':  1076 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'estheticienne': 0  pagina’s, 'schoonheidsspecialiste':  7 pagina’s 
 
esthetieker 
- standaardtaal: estheticus 
- Google BE: 'esthetieker': 2 pagina’s, 'estheticus': 129 pagina’s 
- Google NL: 'esthetieker': 0 pagina’s, 'estheticus': 880 pagina’s 
- Mediargus: 'esthetieker': 0 pagina’s, 'estheticus': 17  pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'esthetieker': 0 pagina’s, 'estheticus': 0  pagina’s 
 
étalagist  
- standaardtaal: etaleur, decorateur 
- Google BE: 'étalagist': 222 pagina’s, 'etaleur': 998 pagina’s, 'decorateur': 9220 
pagina’s 
- Google NL: 'étalagist': 69 pagina’s, 'etaleur': 35800 pagina’s, 'decorateur': 23800 
pagina’s 
- Mediargus: 'étalagist':  0 pagina’s, 'etaleur':  4 pagina’s, 'decorateur': 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'étalagist':  0 pagina’s, 'etaleur':  4 pagina’s, 'decorateur': 0 pagina’s 
 
etatisatie, etatisering 
- standaardtaal: nationalisering 
- Google BE: 'etatisatie': 186 pagina’s,  'etatisering': 157 pagina’s, 'nationalisering': 
20200 pagina’s 
- Google NL: 'etatisatie': 4 pagina’s,  'etatisering': 128 pagina’s, 'nationalisering': 
12800 pagina’s 
- Mediargus: 'etatisatie': 0  pagina’s,  'etatisering': 9 pagina’s, 'nationalisering':  754 
pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'etatisatie': 0  pagina’s,  'etatisering': 0 pagina’s, 'nationalisering':  1 
pagina 
 
evenredigheid 
- standaardtaal: in gelijke -, naar evenredigheid; loon naar (in) - van werk krijgen, 
naar gelang (van), in verhouding tot.  
- Google BE: 'in gelijke evenredigheid': 2 pagina’s, 'naar evenredigheid': 4680 pagina’s, 
'in evenredigheid van werk': 0 pagina’s, 'naar gelang van': 111000 pagina’s, 'in 
verhouding tot': 78600 pagina's  
- Google NL: 'in gelijke evenredigheid': 7 pagina’s, 'naar evenredigheid': 35900 
pagina’s, 'in evenredigheid van werk': 0 pagina’s, 'naar gelang van': 52300 pagina’s, 'in 
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verhouding tot':155000 pagina's   
- Mediargus: 'in gelijke evenredigheid':   0 pagina’s, 'naar evenredigheid':  0 pagina’s, 
'in evenredigheid van werk':  0 pagina’s, 'naar gelang van':  0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'in gelijke evenredigheid':   0 pagina’s, 'naar evenredigheid':  2 
pagina’s, 'in evenredigheid van werk':  0 pagina’s, 'naar gelang van':  6 pagina’s 
 
excedent 
- standaardtaal: overschot 
- Google BE: 'excedent': 5350 pagina’s, 'overschot': 147000 pagina’s 
- Google NL: 'excedent': 5320 pagina’s, 'overschot': 283000 pagina’s 
- Mediargus: 'excedent': 4  pagina’s, 'overschot':  23845 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'excedent': 0 pagina’s, 'overschot':  173 pagina’s 
 
p.90 
 
garnierder 
- standaardtaal: stoffeerder; decorateur  
- Google BE: ‘garnierder’: 1220 pagina’s, ‘stoffeerder’: 2370 pagina’s, ‘decorateur’: 
9220 pagina’s 
- Google NL: ‘garnierder’: 142 pagina’s, ‘stoffeerder’: 43000 pagina’s, ‘decorateur’: 
23800 pagina’s 
- Mediargus: 'garnierder’: 10  pagina’s, ‘stoffeerder’: 46 pagina’s, ‘decorateur’: 525 
pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'garnierder’:  0 pagina’s, ‘stoffeerder’: 6 pagina’s, ‘decorateur’: 0 
pagina’s 
 
garniersel 
- standaardtaal: garneersel, bloemstuk 
- Google BE: ‘garniersel’: 5 pagina’s, ‘garneersel’: 447 pagina’s, ‘bloemstuk’: 22100 
pagina’s 
- Google NL: ‘garniersel’: 0 pagina’s, ‘garneersel’: 279 pagina’s, ‘bloemstuk’: 88500 
pagina’s 
- Mediargus: ‘garniersel’:  1 pagina, ‘garneersel’: 0  pagina’s, ‘bloemstuk’:  923 
pagina’s 
- 38 milj. corpus: ‘garniersel’:  0 pagina's, ‘garneersel’: 0  pagina’s, ‘bloemstuk’:  21 
pagina’s 
 
gasbedeling 
- standaardtaal: gasvoorziening, gasdistributie 
- Google BE: ‘gasbedeling’: 204 pagina’s, ‘gasvoorziening’: 2400 pagina’s, 
‘gasdistributie’: 1910 pagina’s 
- Google NL: ‘gasbedeling’: 8 pagina’s, ‘gasvoorziening’: 14100 pagina’s, 
‘gasdistributie’: 4620 pagina’s 
- Mediargus: ‘gasbedeling’: 11 pagina’s, ‘gasvoorziening’:  135 pagina’s, 
‘gasdistributie’: 127  pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gasbedeling’: 0 pagina’s, ‘gasvoorziening’:  4 pagina’s, 
‘gasdistributie’: 0  pagina’s 
 
gasbek 
- standaardtaal: gasbrander, gaslamp, gaspit; op een – vallen, een blauwtje lopen; een 
tegenvaller hebben.  
- Google BE: ‘gasbek’: 157 pagina’s, ‘gasbrander’: 7980 pagina’s, ‘gaslamp’: 995 
pagina’s, ‘gaspit’: 340 pagina’s 
- Google NL: ‘gasbek’: 161 pagina’s, ‘gasbrander’: 28200 pagina’s, ‘gaslamp’: 6850 
pagina’s,‘gaspit’: 5830 pagina’s 
- Mediargus: 'gasbek’: 153  pagina’s, ‘gasbrander’:  368 pagina’s, ‘gaslamp’:  26 
pagina’s, ‘gaspit’:  10 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gasbek’:  0 pagina’s, ‘gasbrander’: 1  pagina, ‘gaslamp’:  2 pagina’s, 
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‘gaspit’: 0  pagina’s 
 
gaslegger 
- standaardtaal: gasfitter 
- Google BE: ‘gaslegger’: 0 pagina’s, ‘gasfitter’: 240 pagina’s 
- Google NL: ‘gaslegger’: 0 pagina’s, ‘gasfitter’: 3880 pagina’s 
- Mediargus: 'gaslegger’:  0 pagina’s, ‘gasfitter’:  10 pagina’s 
- 38 milj. corpus:  'gaslegger’:  0 pagina’s, ‘gasfitter’:  0 pagina’s 
 
gaslimonade 
- standaardtaal: priklimonade, prik 
- Google BE: ‘gaslimonade’: 0 pagina’s, ‘priklimonade’: 175 pagina’s, ‘prik’: moeilijk op 
te zoeken 
- Google NL: ‘gaslimonade’: 0 pagina’s, ‘priklimonade’: 3020 pagina’s, ‘prik’: idem 
- Mediargus: 'gaslimonade’: 0 pagina’s, ‘priklimonade’: 3 pagina’s 
- 38 milj. corpus:  'gaslimonade’: 0 pagina’s, ‘priklimonade’: 2 pagina’s 
 
gasreuk 
- standaardtaal: gaslucht 
- Google BE: ‘gasreuk’: 4140 pagina’s, ‘gaslucht’: 730 pagina’s 
- Google NL: ‘gasreuk’: 244 pagina’s, ‘gaslucht’: 20900 pagina’s 
- Mediargus: 'gasreuk’:  264 pagina’s, ‘gaslucht’: 57 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gasreuk’:  0 pagina’s, ‘gaslucht’: 4 pagina’s 
 
gasthof 
- standaardtaal: logement; hotel 
- Google BE: ‘gasthof’: 42100 pagina’s, maar veel in eigennamen, ‘logement’: 117000 
pagina’s, ‘hotel’: 3.200.000 pagina’s 
- Google NL: ‘gasthof’: 170000 pagina’s, ‘logement’: 47700 pagina’s, ‘hotel’: 
23.700.000 pagina’s 
- Mediargus: 'gasthof’:  1796 pagina’s, ‘logement’:  1005 pagina’s, ‘hotel’: 65553 
pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gasthof’:  3 pagina’s, ‘logement’: 9  pagina’s, ‘hotel’: 1206 pagina’s 
 
gasvuur 
- standaardtaal: gaskomfoor, gasstel, gasfornuis; gaskachel, gashaard 
- Google BE: ‘gasvuur’: 18000 pagina’s, ‘gaskomfoor’: 414 pagina’s, ‘gasstel’: 2130 
pagina’s, ‘gasfornuis’:33800 pagina’s, ‘gaskachel’: 16900 pagina’s, ‘gashaard’: 5560 
pagina’s 
- Google NL: ‘gasvuur’: 2370 pagina’s, ‘gaskomfoor’: 21.200 pagina’s, ‘gasstel’: 66300 
pagina’s, ‘gasfornuis’: 261000 pagina’s, ‘gaskachel’: 106000 pagina’s, ‘gashaard’: 
79100 pagina’s 
- Mediargus:  'gasvuur’:  397 pagina’s, ‘gaskomfoor’:  1 pagina, ‘gasstel’: 28  pagina’s, 
‘gasfornuis’: 455 pagina’s, ‘gaskachel’: 296 pagina’s, ‘gashaard’: 87 pagina’s 
- 38 milj. corpus:  'gasvuur’:  0 pagina’s, ‘gaskomfoor’:  0 pagina's, ‘gasstel’: 3  
pagina’s, ‘gasfornuis’: 2 pagina’s, ‘gaskachel’: 6 pagina’s, ‘gashaard’: 0 pagina’s 
 
gauwte 
- standaardtaal: met de -, in 
- Google BE: ‘met de gauwte’: 72 pagina’s, ‘in de gauwte’: 1330 pagina’s 
- Google NL: ‘met de gauwte’: 11 pagina’s, ‘in de gauwte’: 153 pagina’s 
- Mediargus: 'met de gauwte’: 0 pagina’s, ‘in de gauwte’: 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'met de gauwte’: 0 pagina’s, ‘in de gauwte’: 0 pagina’s 
 
gazet 
- standaardtaal: krant; hij is de – van het dorp, is op de hoogte van alle nieuwtjes 
- Google BE: ‘gazet’: 82900 pagina’s, ‘krant’: 3.000.000 pagina’s 
- Google NL: ‘gazet’: 70800 pagina’s, ‘krant’: 5.130.000 pagina’s 
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- Mediargus: 'gazet’: 30979 pagina’s, ‘krant’: 151517 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gazet’: 6 pagina’s, ‘krant’: 1529 pagina’s 
 
gazetdrager 
- standaardtaal: krantenbezorger 
- Google BE: ‘gazetdrager’: 0 pagina’s, ‘krantenbezorger’: 1830 pagina’s 
- Google NL: ‘gazetdrager’: 0 pagina’s, ‘krantenbezorger’: 18400 pagina’s 
- Mediargus: 'gazetdrager’: 0 pagina’s, ‘krantenbezorger’:  192 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gazetdrager’: 0 pagina’s, ‘krantenbezorger’:  9 pagina’s 
 
gazet(ten)papier 
- standaardtaal: krantenpapier, courantdruk 
- Google BE: ‘gazettenpapier’: 352 pagina’s, ‘krantenpapier’: 12900 pagina’s, 
‘courantdruk’: 115 pagina’s 
- Google NL: ‘gazettenpapier’: 167 pagina’s, ‘krantenpapier’: 20800 pagina’s, 
‘courantdruk’: 8450 pagina’s 
- Mediargus: 'gazettenpapier’: 7 pagina’s, ‘krantenpapier’: 761 pagina’s, ‘courantdruk’:  
0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gazettenpapier’: 0 pagina’s, ‘krantenpapier’: 7 pagina’s, 
‘courantdruk’:  0 pagina’s 
 
gazettenpraat 
- standaardtaal: prietpraat 
- Google BE: ‘gazettenpraat’: 1490 pagina’s, ‘prietpraat’: 11400 pagina’s 
- Google NL: ‘gazettenpraat’: 529 pagina’s, ‘prietpraat’: 56400 pagina’s 
- Mediargus: 'gazettenpraat’: 24 pagina’s, ‘prietpraat’: 407 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gazettenpraat’: 0 pagina’s, ‘prietpraat’: 7 pagina’s 
 
gazettentoer 
- standaardtaal: krantenwijk 
- Google BE: ‘gazettentoer’: 3 pagina’s, ‘krantenwijk’: 931 pagina’s 
- Google NL: ‘gazettentoer’: 0 pagina’s, ‘krantenwijk’: 38900 pagina’s 
- Mediargus: 'gazettentoer’: 2 pagina’s, ‘krantenwijk’: 5 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gazettentoer’: 0 pagina’s, ‘krantenwijk’: 4 pagina’s 
 
gazettenverkoop 
- standaardtaal: krantenverkoop 
- Google BE: ‘gazettenverkoop’: 3 pagina’s, ‘krantenverkoop’: 2090 pagina’s 
- Google NL: ‘gazettenverkoop’: 0 pagina’s, ‘krantenverkoop’: 481 pagina’s 
- Mediargus: 'gazettenverkoop’:  0 pagina’s, ‘krantenverkoop’: 110 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gazettenverkoop’:  0 pagina’s, ‘krantenverkoop’: 1 pagina 
 
gazettenwinkel 
- standaardtaal: krantenwinkel 
- Google BE: ‘gazettenwinkel’: 765 pagina’s, ‘krantenwinkel’: 40100 pagina’s 
- Google NL: ‘gazettenwinkel’: 368 pagina’s, ‘krantenwinkel’: 6930 pagina’s 
- Mediargus: 'gazettenwinkel’:  0 pagina’s, ‘krantenwinkel’: 8214 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'gazettenwinkel’:  0 pagina’s, ‘krantenwinkel’: 1 pagina 
 
p.100 
 
getuigschrift 
- standaardtaal: - van de dokter, attest; - voor verstrekte hulp, doktersattest; - van 
goed gedrag en zeden, [B] getuigschrift, bewijs, attest van goed zedelijk gedrag, [NL] 
verklaring omtrent het gedrag, bewijs van goed gedrag. - WEL: i.v.m. kennis, 
bekwaamheid of gedrag op school.  
- Google BE: 'getuigschrift van de dokter': 9 pagina’s, 'attest van de dokter': 633 
pagina’s, 'getuigschrift voor verstrekte hulp': 1980 pagina’s, 'doktersattest': 10500 
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pagina’s 
- Google NL: 'getuigschrift van de dokter': 1 pagina, 'attest van de dokter': 157 
pagina’s, 'getuigschrift voor verstrekte hulp': 5 pagina’s, 'doktersattest': 1060 pagina’s 
- Mediargus: 'getuigschrift van de dokter':  0 pagina’s , 'attest van de dokter': 0 
pagina’s, 'getuigschrift voor verstrekte hulp': 0  pagina’s, 'doktersattest': 487  pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'getuigschrift van de dokter':  0 pagina’s , 'attest van de dokter': 0 
pagina’s, 'getuigschrift voor verstrekte hulp': 0  pagina’s, 'doktersattest': 0  pagina’s 
 
getweeën 
- standaardtaal: wij -, wij twee. WEL: ze liepen - door het park (= met z'n tweeën) 
- Google BE: 'wij getweeën': 106 pagina’s, 'wij twee': 13400 pagina’s 
- Google NL: 'wij getweeën': 307 pagina’s, wij twee': 51900 pagina’s 
- Mediargus: 'wij getweeën':  0 pagina’s, wij twee': 0 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'wij getweeën':  0 pagina’s, wij twee': 0  pagina’s 
 
geus 
- standaardtaal: ongelovige 
- Google BE: 'geus': 25800 pagina's, 'ongelovige': 23400 pagina's  
- Google NL: 'geus': 467000 pagina's, 'ongelovige': 115000 pagina's  
- Mediargus: 'geus: 989 pagina's, 'ongelovige': 773 pagina's 
-38 milj. corpus:  'geus: 18 pagina's, 'ongelovige': 7 pagina's 
 
geut 
- standaardtaal: een - je olie, scheutje; hevige regenvlaag; scheut 
- Google BE: 'een geutje olie': 22 pagina's, 'een scheutje olie': 1600 pagina's, 'hevige 
regenvlaag': 35 pagina's, 'scheut': 31300 pagina's  
- Google NL: 'een geutje olie': 8 pagina's, 'een scheutje olie': 8100 pagina's, 'hevige 
regenvlaag': 13 pagina's, 'scheut': 93200 pagina's  
- Mediargus: 'een geutje olie':  0 pagina's, 'een scheutje olie': 0 pagina's, 'hevige 
regenvlaag': 26 pagina's, 'scheut':  2964 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'een geutje olie':  1 pagina's, 'een scheutje olie': 0 pagina's, 'hevige 
regenvlaag': 0 pagina's, 'scheut':  9 pagina's  
 
geutijzer 
- standaardtaal: gietijzer 
- Google BE: 'geutijzer': 7 pagina's, 'gietijzer': 39400 pagina's  
- Google NL: 'geutijzer': 1 pagina, 'gietijzer': 155000 pagina's 
- Mediargus: 'geutijzer':  0 pagina's, 'gietijzer': 260 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'geutijzer':  0 pagina's, 'gietijzer': 5 pagina's 
 
gevaardriehoek 
- standaardtaal: (auto) gevarendriehoek 
- Google BE: 'gevaardriehoek': 134 pagina's, 'gevarendriehoek': 6020 pagina's 
- Google NL: 'gevaardriehoek': 153 pagina's, 'gevarendriehoek': 26500 pagina's 
- Mediargus: 'gevaardriehoek': 4 pagina's, 'gevarendriehoek': 239 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'gevaardriehoek': 0 pagina's, 'gevarendriehoek': 2 pagina's 
 
geval 
- standaardtaal: dat was mijn -, dat was het - met mij; de arbeiders zijn in dat -, dat is 
het - met de arbeiders (WEL: in uw -zou ik...); het - Dreyfus, de zaak; in bevestigend -
, zo ja; in ontkennend -, zo neen, zo niet; in alle -, (vero.) in allen -le, in elk - 
- Google BE: 'in bevestigend geval': 2400 pagina's, 'zo ja': 214000 pagina's, 'in 
ontkennend geval': 65 pagina's, 'zo neen': 31600 pagina's, 'zo niet': 196000 pagina's  
- Google NL: 'in bevestigend geval': 300 pagina's, 'zo ja': 876000 pagina's, 'in 
ontkennend geval': 8 pagina's, 'zo neen': 154000 pagina's, 'zo niet': 873000 pagina's  
- Mediargus: 'in bevestigend geval': 0 pagina's, 'zo ja': 0 pagina's, 'in ontkennend 
geval': 0  pagina's, 'zo neen':  0 pagina's, 'zo niet': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'in bevestigend geval': 0 pagina's, 'zo ja': 40 pagina's, 'in ontkennend 
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geval': 0   pagina's, 'zo neen':  1 pagina, 'zo niet': 3 pagina's  
 
gevolg 
- standaardtaal: voor - hebben, tot; (als) - op uw brief, in antwoord op uw brief; 
zonder - klasseren, geen verder - geven aan .., terzijde leggen, (jur.) seponeren; 
medegedeeld voor -, ter behandeling 
- Google BE: 'gevolg op uw brief': 0 pagina's, 'in antwoord op uw brief': 474 pagina's 
- Google NL: 'gevolg op uw brief': 0 pagina's,  'in antwoord op uw brief': 3750 pagina's 
- Mediargus: 'gevolg op uw brief': 0 pagina's,  'in antwoord op uw brief':  0 pagina's 
- 38 milj. corpus:  'gevolg op uw brief':  pagina's,  'in antwoord op uw brief':  0 
pagina's (maar 'in antwoord op' komt wel een paar keer voor) 
 
gewaffel 
- standaardtaal: gewoel; gebabbel, gezwets 
- Google BE: 'gewaffel': 1 pagina, 'gewoel': 6480 pagina's, 'gebabbel': 9450 pagina's, 
'gezwets': 9000 pagina's  
- Google NL: 'gewaffel': 306 pagina's, 'gewoel': 10800 pagina's, 'gebabbel': 36500 
pagina's, gezwets': 27400 pagina's  
- Mediargus: 'gewaffel': 0 pagina's, 'gewoel':  1180 pagina's, 'gebabbel': ' 343 pagina's, 
gezwets':  259 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'gewaffel': 0 pagina's, 'gewoel':  6 pagina's, 'gebabbel': 5 pagina's, 
gezwets':  0 pagina's  
 
gewan 
- standaardtaal: hijsblok, katrol 
- Google BE: 'gewan': 106 pagina's (maar geen in die betekenis), 'hijsblok': 242 
pagina's, 'katrol': 6040 pagina's 
- Google NL: 'gewan':1070 pagina's (maar idem), 'hijsblok': 891 pagina's, 'katrol': 
21300 pagina's 
- Mediargus: 'gewan': 0 pagina's, 'hijsblok':  4 pagina's, 'katrol':  279 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'gewan': 0 pagina's, 'hijsblok':  0 pagina's, 'katrol':  2 pagina's 
 
geweefsel 
- standaardtaal: weefsel, geweven stof 
- Google BE: 'geweefsel': 10 pagina's, 'weefsel': 98000 pagina's, 'geweven stof': 1280 
pagina's 
- Google NL: 'geweefsel': 9 pagina's, 'weefsel': 275000 pagina's, 'geweven stof': 6830 
pagina's 
- Mediargus: 'geweefsel': 0 pagina's, 'weefsel':  4938 pagina's, 'geweven stof':  201 
pagina's 
- 38 milj. corpus: 'geweefsel': 0 pagina's, 'weefsel':  31 pagina's, 'geweven stof':  / 
pagina's 
 
p.110  
 
handhaaf 
- standaardtaal: handvat; hendel  
- Google BE: 'handhaaf': 3030 pagina's, 'handvat': 75800 pagina's, 'hendel': 16900 
pagina's 
- Google NL: 'handhaaf': 19600 pagina's, 'handvat': 378000 pagina's, 'hendel': 108000 
pagina's 
- Mediargus: 'handhaaf': 82  pagina's, 'handvat': 754 pagina's, 'hendel':  687 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'handhaaf': 3  pagina's, 'handvat': 21 pagina's, 'hendel':  5 pagina's 
 
haardroger 
- standaardtaal: föhn 
- Google BE: 'haardroger': 120000 pagina's, 'föhn': 13100 pagina's 
- Google NL: 'haardroger': 590000 pagina's, 'föhn': 244000 pagina's 
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- Mediargus: 'haardroger': 513 pagina's, 'föhn': 104 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'haardroger': 8 pagina's, 'föhn': 1 pagina 
 
handlichting 
- standaardtaal: - van een hypotheek, opheffing 
- Google BE: 'handlichting' + 'hypotheek': 695 pagina's, 'handlichting van een 
hyptheek': 5 pagina's,  'opheffing hypotheek': 8 pagina's 
- Google NL: 'handlichting' + 'hypotheek': 207 pagina's, 'handlichting van een 
hypotheek': 0 pagina's, 'opheffing hypotheek': 5 pagina's 
- Mediargus: 'handlichting' + 'hypotheek': 5 pagina's, 'handlichting van een hypotheek': 
0  pagina's, 'opheffing hypotheek': 17  pagina's 
- 38 milj. corpus: 'handlichting' + 'hypotheek': 0 pagina's, 'handlichting van een 
hypotheek': 0   pagina's, 'opheffing hypotheek':  0 pagina's 
 
handmanivel 
- standaardtaal: handkruk 
- Google BE: 'handmanivel': 0 pagina's, 'handkruk': 219 pagina's 
- Google NL: 'handmanivel': 0 pagina's, 'handkruk': 157 pagina's 
- Mediargus: 'handmanivel':  0 pagina's, 'handkruk': 0 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'handmanivel':  0 pagina's, 'handkruk': 0 pagina's 
 
handschoengeld 
- standaardtaal: steekpenning 
- Google BE: 'handschoengeld': 0 pagina's, 'steekpenning': 4190 pagina's 
- Google NL: 'handschoengeld': 9 pagina's, 'steekpenning': 35200 pagina's 
- Mediargus: 'handschoengeld': 0 pagina's, 'steekpenning': 26 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'handschoengeld': 0 pagina's, 'steekpenning': 0 pagina's 
 
handschrift 
- standaardtaal: akte onder eigen -, onderhandse akte (niet door of voor notaris) 
- Google BE: 'akte onder eigen handschrift': 0 pagina's, 'onderhandse akte': 4050 
pagina's 
- Google NL: 'akte onder eigen handschrift': 0 pagina's,  'onderhandse akte': 11200 
pagina's 
- Mediargus: 'akte onder eigen handschrift': 0 pagina's,  'onderhandse akte': 105 
pagina's 
- 38 milj. corpus: 'akte onder eigen handschrift':  0 pagina's,  'onderhandse akte': 0 
pagina's 
 
handsvol 
- standaardtaal: handvol; een - bonen, een handvol 
- Google BE: 'handsvol': 772 pagina's, 'handvol': 214000 pagina's 
- Google NL: 'handsvol': 17400 pagina's,  'handvol': 149000 pagina's 
- Mediargus: 'handsvol': 8 pagina's,  'handvol':  27182 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'handsvol': 0 pagina's,  'handvol':  108 pagina's 
 
handteken 
- standaardtaal: handtekening 
- Google BE: 'handteken': 4020 pagina's, 'handtekening': 306.000 pagina's 
- Google NL: 'handteken': 1920 pagina's, 'handtekening': 1.010.000 pagina's 
- Mediargus: 'handteken':  19 pagina's, 'handtekening':  21055 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'handteken':  0 pagina's, 'handtekening':  128 pagina's 
 
handwerk 
- standaardtaal: drie jaar garantie op wisselstukken en -, drie jaar garantie op 
onderdelen en arbeidsloon (arbeidskosten) 
- Google BE: 'garantie op wisselstukken en handwerk': 0 pagina's, 'garantie op 
onderdelen en arbeidsloon': 4 pagina's, 'garantie op onderdelen en arbeidskosten': 2 
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pagina's  
- Google NL: 'garantie op wisselstukken en handwerk': 0 pagina's, 'garantie op 
onderdelen en arbeidsloon': 75 pagina's, 'garantie op onderdelen en arbeidskosten': 2 
pagina's  
- Mediargus: 'garantie op wisselstukken en handwerk': 0 pagina's, 'garantie op 
onderdelen en arbeidsloon':0  pagina's, 'garantie op onderdelen en arbeidskosten':  0 
pagina's  
- 38 milj. corpus: 'garantie op wisselstukken en handwerk':  0 pagina's, 'garantie op 
onderdelen en arbeidsloon': 0 pagina's, 'garantie op onderdelen en arbeidskosten':  0 
pagina's  
 
hanengekraai 
- standaardtaal: een - van hier, op een geringe afstand, op een steenworp afstand 
- Google BE: 'een hanengekraai van hier': 0 pagina's, 'op een geringe afstand': 189 
pagina's, 'op een steenworp afstand': 14700 pagina's  
- Google NL: 'een hanengekraai van hier': 0 pagina's 'op een geringe afstand': 407 
pagina's, 'op een steenworp afstand': 334000 pagina's  
- Mediargus: 'een hanengekraai van hier': 0 pagina's, 'op een geringe afstand':  0 
pagina's, 'op een steenworp afstand': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'een hanengekraai van hier': 0 pagina's, 'op een geringe afstand':  0 
pagina's (op geringe afstand: 1 keer) 'op een steenworp afstand': 23 pagina's  
 
hangel  
- standaardtaal: hangijzer, haardketting 
- Google BE: 'hangel': 205 pagina's, 'hangijzer': 62700 pagina's, 'haardketting': 8 
pagina's 
- Google NL: 'hangel': 480 pagina's, 'hangijzer': 22300 pagina's, 'haardketting': 30 
pagina's 
- Mediargus: 'hangel':  2 pagina's (maar enkel eigennamen), 'hangijzer':  1119 
pagina's, 'haardketting': 3 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'hangel':  0 pagina's, 'hangijzer':  46 pagina's, 'haardketting': 0 
pagina's 
 
hangmat 
- standaardtaal: de - van de sociale zekerheid, het vangnet 
- Google BE: 'de hangmat van de sociale zekerheid': 34 pagina's, 'het vangnet van de 
sociale zekerheid': 103 pagina's 
- Google NL: 'de hangmat van de sociale zekerheid': 1 pagina, 'het vangnet van de 
sociale zekerheid': 279 pagina's 
- Mediargus: 'de hangmat van de sociale zekerheid': 0 pagina's, 'het vangnet van de 
sociale zekerheid': 0 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'de hangmat van de sociale zekerheid': 0 pagina's, 'het vangnet van 
de sociale zekerheid': 8 pagina's 
 
hangschotel 
- standaardtaal: wandbord 
- Google BE: 'hangschotel': 4 pagina's, 'wandbord': 3400 pagina's 
- Google NL: 'hangschotel': 6 pagina's, 'wandbord': 45800 pagina's 
- Mediargus: 'hangschotel': 0 pagina's, 'wandbord': 2  pagina's 
- 38 milj. corpus: 'hangschotel': 0 pagina's, 'wandbord': 22  pagina's 
 
hanneke(n)snest 
- standaardtaal: de hele -, de hele troep, kliek, bende 
- Google BE: 'de hele hannekensnest': 3 pagina's, 'de hele troep': 2110 pagina's, 'de 
hele kliek': 289 pagina's 
- Google NL: 'de hele hannekensnest': 0 pagina's, 'de hele troep': 3000 pagina's, 'de 
hele kliek': 1850 pagina's 
- Mediargus: 'de hele hannekensnest': 0 pagina's, 'de hele troep': 0 pagina's, 'de hele 
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kliek':  0 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'de hele hannekensnest': 0 pagina's, 'de hele troep':  0 pagina's, 'de 
hele kliek':  0 pagina's 
 
hapering 
- standaardtaal: alles gebeurde zonder -, zonder moeilijkheden, problemen; zonder 
onderbreking. 
- Google BE: 'zonder hapering': 375 pagina's, 'zonder moeilijkheden': 2540 pagina's, 
'zonder problemen': 166000 pagina's, 'zonder onderbreking': 15300 pagina's  
- Google NL: 'zonder hapering': 1170 pagina's, 'zonder moeilijkheden': 3230 pagina's, 
'zonder problemen': 533000 pagina's, 'zonder onderbreking': 265000 pagina's  
- Mediargus: 'zonder hapering': 0  pagina's, 'zonder moeilijkheden':  0 pagina's, 'zonder 
problemen':  0 pagina's, 'zonder onderbreking':  0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zonder hapering': 0  pagina's, 'zonder moeilijkheden':  0 pagina's, 
'zonder problemen': 35 pagina's, 'zonder onderbreking':  2 pagina's  
 
haring 
- standaardtaal: droge -, bokking; wat een droge -!, wat een saaie vent!, wat een 
droogpruim!; een -, een broodmager iem.; zo mager als een -, broodmager; zijn - 
braadt daar niet, zijn voorstel slaat niet aan, niemand volgt hem, een 
toenaderingspoging heeft geen resultaat, hij heeft daar geen succes (inz. bij een 
meisje). WEL: hij is zo droog als een -, zegt nooit veel.  
- Google BE: 'droge haring': 308 pagina's, 'bokking': 425 pagina's, 'wat een droge 
haring': 0 pagina's, 'wat een saaie vent': 1 pagina, 'zo mager als een haring': 0 
pagina's, 'broodmager': 677 pagina's  
- Google NL: 'droge haring': 199 pagina's, 'bokking': 12300 pagina's, 'wat een droge 
haring': 0 pagina's, 'wat een saaie vent': 10 pagina's, 'zo mager als een haring': 5 
pagina's, 'broodmager': 9370 pagina's  
- Mediargus: 'droge haring': 53  pagina's, 'bokking': 9 pagina's, 'wat een droge haring': 
0  pagina's, 'wat een saaie vent': 0 pagina's, 'zo mager als een haring':  0 pagina's, 
'broodmager':  45 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'droge haring':  0 pagina's, 'bokking':  1 pagina, 'wat een droge 
haring': 0   pagina's, 'wat een saaie vent': 0 pagina's, 'zo mager als een haring':  0  
pagina's, 'broodmager':  3 pagina's  
 
harmoniemaatschappij 
- standaardtaal: harmonie(gezelschap) 
- Google BE: 'harmoniemaatschappij': 533 pagina's, 'harmoniegezelschap': 42 pagina's 
- Google NL: 'harmoniemaatschappij': 5 pagina's, 'harmoniegezelschap': 1140 pagina's 
- Mediargus: 'harmoniemaatschappij': 0  pagina's, 'harmoniegezelschap': 8 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'harmoniemaatschappij': 0  pagina's, 'harmoniegezelschap': 0 
pagina's 
 
harstdraad 
- standaardtaal: pekdraad 
- Google BE: 'harstdraad': 0 pagina's, 'pekdraad': 261 pagina's 
- Google NL: 'harstdraad': 3 pagina's, 'pekdraad': 158 pagina's 
- Mediargus: 'harstdraad':  0 pagina's, 'pekdraad':  2 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'harstdraad':  0 pagina's, 'pekdraad':  0 pagina's 
 
hart 
- standaardtaal: van zijn - (g)een steen maken, (niet) ongevoelig zijn voor het leed van 
anderen; iets niet aan zijn - laten komen, er zich niet druk over maken; er niet onder 
lijden; hij was (er) het - in, had er het - van in, ontmoedigd; teleurgesteld; dat ligt, 
gaat mij nauw aan het -, dat ligt, gaat mij na aan het ; zijn - opeten, opvreten, veel 
verdriet hebben, hartzeer hebben, tobben; door nijd verteerd worden; een - van 
koekenbrood hebben, heel goedhartig zijn; het - voeren, de vermetelheid hebben; op 
zijn - kloppen, op zijn borst kloppen, schuld bekennen; iets tegen zijn - doen, tegen 
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zijn zin; hij spreekt tegen zijn -, tegen zijn overtuiging; iem. in het - dragen, iem. een 
goed - toedragen; iets ter - trekken; zich iets ter -e nemen; uit ganser -e, van; geen 
levend -, geen mens, geen sterveling.  
- Google BE: 'uit ganser harte': 47 pagina's, 'van ganser harte': 14800 pagina's, 'geen 
levend hart':  0 pagina's, 'geen mens': 56300 pagina's, 'geen sterveling': 1510 pagina's  
- Google NL: 'uit ganser harte': 0 pagina's, 'van ganser harte': 18000 pagina's, 'geen 
levend hart': 3 pagina's, 'geen mens': 161000 pagina's, 'geen sterveling': 6020 
pagina's  
- Mediargus: 'uit ganser harte': 0 pagina's, 'van ganser harte':  0 pagina's, 'geen levend 
hart': 0  pagina's, 'geen mens':  0 pagina's, 'geen sterveling': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'uit ganser harte':  pagina's, 'van ganser harte':  pagina's, 'geen 
levend hart':  pagina's, 'geen mens':  pagina's, 'geen sterveling':  pagina's  
- Mediargus: 'uit ganser harte': 0 pagina's, 'van ganser harte': 2  pagina's, 'geen levend 
hart': 0   pagina's, 'geen mens': 33 pagina's, 'geen sterveling': 1 pagina 
 
p. 120 
 
huis  
- standaardtaal: huis van vertrouwen, vertrouwd adres, een uitverkocht -, een 
uitverkochte zaal 
- Google BE: 'huis van vertrouwen': 17200 pagina's, 'vertrouwd adres': 1250 pagina's, 
'een uitverkocht huis': 125 pagina's, 'een uitverkochte zaal': 1510 pagina's  
- Google NL: 'huis van vertrouwen': 6300 pagina's, 'vertrouwd adres': 43500 pagina's, 
'een uitverkocht huis': 3210 pagina's, 'een uitverkochte zaal': 5570 pagina's  
- Mediargus: 'huis van vertrouwen': 0 pagina's, 'vertrouwd adres': 306 pagina's, 'een 
uitverkocht huis':  0 pagina's, 'een uitverkochte zaal': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huis van vertrouwen': 1 pagina, 'vertrouwd adres': 3 pagina's, 'een 
uitverkocht huis':   8 pagina's, 'een uitverkochte zaal':  13 pagina's  
 
huis-aan-huisbedeling 
- standaardtaal: huis-aan-huisbezorging 
- Google BE: 'huis-aan-huisbedeling': 637 pagina's, 'huis-aan-huisbezorging': 69 
pagina's 
- Google NL: 'huis-aan-huisbedeling': 4 pagina's, 'huis-aan-huisbezorging': 441 
pagina's 
- Mediargus: 'huis-aan-huisbedeling': 1  pagina, 'huis-aan-huisbezorging':  1 pagina 
- 38 milj. corpus: 'huis-aan-huisbedeling':  0 pagina's, 'huis-aan-huisbezorging':  0 
pagina's 
 
huisdoek 
- standaardtaal: dweil 
- Google BE: 'huisdoek': 1 pagina, 'dweil': 13100 pagina's 
- Google NL: 'huisdoek': 13 pagina's, 'dweil': 73200 pagina's 
- Mediargus: 'huisdoek':  0 pagina's, 'dweil':  954 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'huisdoek':  0 pagina's, 'dweil':  3 pagina's 
 
huisduif 
- standaardtaal: huismus (= iem. die altijd thuis zit en nooit uitgaat) 
- Google BE: 'huisduif': 255 pagina's, 'huismus': 15800 pagina's 
- Google NL: 'huisduif':417 pagina's,  'huismus': 103000 pagina's 
- Mediargus: 'huisduif': 75 pagina's,  'huismus': 430 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'huisduif': 0 pagina's,  'huismus': 2 pagina's 
 
huis(houd)gerief 
- standaardtaal: huisraad, huishoudgerei, huishoudelijke voorwerpen 
- Google BE: 'huishoudgerief': 3040 pagina's, 'huisraad': 29000 pagina's, 
'huishoudgerei': 410 pagina's  
- Google NL: 'huishoudgerief': 541 pagina's, 'huisraad': 147000 pagina's, 
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'huishoudgerei': 287 pagina's  
- Mediargus: 'huishoudgerief':  45 pagina's, 'huisraad': 2141 pagina's, 'huishoudgerei': 
8  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huishoudgerief':  0 pagina's, 'huisraad': 36 pagina's, 'huishoudgerei': 
0  pagina's  
 
huishoudtoestel 
- standaardtaal: huishoudelijk apparaat 
- Google BE: 'huishoudtoestel':  265000 pagina's, 'huishoudelijk apparaat': 1030 
pagina's  
- Google NL: 'huishoudtoestel':  14800 pagina's, 'huishoudelijk apparaat': 14000 
pagina's  
- Mediargus: 'huishoudtoestel':  72 pagina's, 'huishoudelijk apparaat': 36 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huishoudtoestel':  0 pagina's, 'huishoudelijk apparaat': 0 pagina's  
 
huishoudwerk 
- standaardtaal: huishoudelijk werk  
- Google BE: 'huishoudwerk': 460 pagina's, 'huishoudelijk werk': 12800 pagina's  
- Google NL: 'huishoudwerk': 731 pagina's,  'huishoudelijk werk': 57300 pagina's  
- Mediargus: 'huishoudwerk':  20 pagina's,  'huishoudelijk werk':  1414 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'huishoudwerk':   0 pagina's,  'huishoudelijk werk': 1  pagina 
 
huiskleed 
- standaardtaal: huisjapon  
- Google BE: 'huiskleed': 4 pagina's, 'huisjapon': 7 pagina's  
- Google NL: 'huiskleed': 116 pagina's, 'huisjapon': 287 pagina's  
- Mediargus: 'huiskleed': 0  pagina's, 'huisjapon':  2 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huiskleed':  0 pagina's, 'huisjapon': 0  pagina's  
 
huiskring 
- standaardtaal: huiselijke kring 
- Google BE: 'huiskring': 4070 pagina's, 'huiselijke kring': 6870 pagina's  
- Google NL: 'huiskring': 7060 pagina's, 'huiselijke kring': 48500 pagina's  
- Mediargus: 'huiskring':  114 pagina's, 'huiselijke kring': 336 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huiskring':   0 pagina's, 'huiselijke kring': 10 pagina's  
 
huissier 
- standaardtaal: (gerechts)deurwaarder; bode, kamerbewaarder (in ministeries) 
- Google BE: 'huissier': 8370 pagina's, 'gerechtsdeurwaarder': 25900 pagina's, 'bode': 
65700 pagina's, 'kamerbewaarder': 521 pagina's  
- Google NL: 'huissier': 1060 pagina's, 'gerechtsdeurwaarder': 65200 pagina's, 'bode': 
233000 pagina's, 'kamerbewaarder': 1040 pagina's  
- Mediargus: 'huissier': 13  pagina's, 'gerechtsdeurwaarder':  2591 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huissier': 0  pagina's, 'gerechtsdeurwaarder':  18 pagina's 
 
huistaak 
- standaardtaal: huiswerk 
- Google BE: 'huistaak': 4420 pagina's, 'huiswerk': 100000 pagina's  
- Google NL: 'huistaak': 548 pagina's, 'huiswerk': 723000 pagina's  
- Mediargus: 'huistaak': 164 pagina's, 'huiswerk': 10828 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huistaak': 1 pagina, 'huiswerk': 75 pagina's  
 
huiswerk 
- standaardtaal: (geen mv.!) drie -en , - voor drie vakken; de -en ophalen, het 
huiswerk; het - indienen, inleveren  
- Google BE: 'huiswerken': 1490 pagina's, 'huiswerk': 100000 pagina's, 'huiswerken 
ophalen': 1 pagina, 'het huiswerk ophalen':0 pagina's, 'huiswerk indienen': 3 pagina's, 
'huiswerk inleveren': 18 pagina's 
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- Google NL: huiswerken':23600 pagina's, 'huiswerk': 723000 pagina's, 'huiswerken 
ophalen': 4 pagina's, 'het huiswerk ophalen': 2 pagina's, 'huiswerk indienen': 5 
pagina's, 'huiswerk inleveren': 464 pagina's  
- Mediargus: 'huiswerken': 45 pagina's, 'huiswerk': 10828 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huiswerken': 0 pagina's, 'huiswerk': 75 pagina's 
 
huldebetoging  
- standaardtaal: huldiging, huldebetoon, huldebetuiging  
- Google BE: 'huldebetoging': 132 pagina's, 'huldebetoon': 2850 pagina's, 'huldiging': 
26200  pagina's, 'huldebetuiging': 95 pagina's  
- Google NL: 'huldebetoging': 420 pagina's, 'huldebetoon': 1550 pagina's, 'huldiging': 
132000 pagina's, 'huldebetuiging': 197 pagina's  
- Mediargus: 'huldebetoging':  3 pagina's, 'huldebetoon': 468 pagina's, 'huldiging':  
6080 pagina's, 'huldebetuiging': 6 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huldebetoging':  0 pagina's, 'huldebetoon': 1 pagina, 'huldiging':  
104 pagina's, 'huldebetuiging': 0 pagina's  
 
hulde-exemplaar 
- standaardtaal: presentexemplaar 
- Google BE: 'hulde-exemplaar': 2 pagina's, 'presentexemplaar': 326 pagina's  
- Google NL: 'hulde-exemplaar': 0 pagina's, 'presentexemplaar': 2800 pagina's  
- Mediargus: 'hulde-exemplaar': 0 pagina's, 'presentexemplaar':  11 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'hulde-exemplaar': 0 pagina's, 'presentexemplaar': 0  pagina's  
 
hulte 
- standaardtaal: (v. een weg) met -n en bulten, erg hobbelig  
- Google BE: 'met hulten en bulten': 0 pagina's, 'erg hobbelig': 129 pagina's  
- Google NL: 'met hulten en bulten': 2 pagina's, 'erg hobbelig': 1870 pagina's  
- Mediargus:'met hulten en bulten': 0 pagina's, 'erg hobbelig': 221 pagina's   
- 38 milj. corpus: 'met hulten en bulten': 0 pagina's, 'erg hobbelig':  1 pagina 
 
hutsekluts 
- standaardtaal: rommel, poespas 
- Google BE: 'hutsekluts': 705 pagina's, 'rommel': 151000 pagina's, 'poespas': 29700 
pagina's  
- Google NL: 'hutsekluts': 631 pagina's, 'rommel': 487000 pagina's, 'poespas': 98300 
pagina's  
- Mediargus: 'hutsekluts':  40 pagina's, 'rommel':  7519 pagina's, 'poespas':  857 
pagina's  
- 38 milj. corpus:  'hutsekluts':  2 pagina's, 'rommel':   32 pagina's, 'poespas': 20   
pagina's  
 
hutsepot 
- standaardtaal: hutspot; rommel, poespas; aangebrande -, een belabberde boel, een 
zaak die niet in orde is  
- Google BE: 'hutsepot': 20500 pagina's, 'hutspot': 3120 pagina's, 'rommel': 136000 
pagina's, 'poespas': 30300 pagina's, 'aangebrande hutsepot': 5 pagina's, 'belabberde 
boel': 3 pagina's  
- Google NL: 'hutsepot': 10500 pagina's, 'hutspot': 65500 pagina's, 'rommel': 460000 
pagina's, 'poespas': 98100 pagina's, 'aangebrande hutsepot': 0 pagina's, 'belabberde 
boel': 12 pagina's  
- Mediargus: 'hutsepot': 1124 pagina's, 'hutspot':  51 pagina's, 'rommel':  7519 
pagina's, 'poespas':  857 pagina's, 'aangebrande hutsepot':  0 pagina's, 'belabberde 
boel':  45 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'hutsepot':  1 pagina's, 'hutspot':  8 pagina's, 'rommel':  32 pagina's, 
'poespas': 20  pagina's, 'aangebrande hutsepot': 0 pagina's, 'belabberde boel': 0  
pagina's  
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huuropzeg 
- standaardtaal: huuropzegging  
- Google BE: 'huuropzeg': 1680 pagina's, 'huuropzegging': 193 pagina's  
- Google NL: 'huuropzeg': 498 pagina's, 'huuropzegging': 14800 pagina's  
- Mediargus: 'huuropzeg':  50 pagina's, 'huuropzegging':  1 pagina 
- 38 milj. corpus: 'huuropzeg': 0  pagina's, 'huuropzegging':  0 pagina's 
 
huwcontract 
- standaardtaal: huwelijkscontract 
- Google BE: 'huwcontract': 1140 pagina's, 'huwelijkscontract': 17800 pagina's  
- Google NL: 'huwcontract': 53 pagina's, 'huwelijkscontract': 7580 pagina's  
- Mediargus: 'huwcontract': 0 pagina's, 'huwelijkscontract':  576 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huwcontract': 0 pagina's, 'huwelijkscontract':  1 pagina 
 
p.130 
 
jeugdmonitrice 
- standaardtaal: jeugdleidster 
- Google BE: 'jeugdmonitrice': 7 pagina's, 'jeugdleidster': 350 pagina's  
- Google NL: 'jeugdmonitrice': 3 pagina's, 'jeugdleidster': 531 pagina's  
- Mediargus: 'jeugdmonitrice':  0 pagina's, 'jeugdleidster':  20 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jeugdmonitrice':  0 pagina's, 'jeugdleidster':  0 pagina's  
 
jeugdreeks 
- standaardtaal: serie voor de jeugd 
- Google BE: 'jeugdreeks': 5680 pagina's, 'serie voor de jeugd': 9 pagina's  
- Google NL: 'jeugdreeks': 878 pagina's, 'serie voor de jeugd': 298 pagina's  
- Mediargus: 'jeugdreeks': 401 pagina's, 'serie voor de jeugd':  0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jeugdreeks': 401 pagina's, 'serie voor de jeugd':  0 pagina's  
 
jeugdwerking 
- standaardtaal: jeugdopleiding, jeugdafdeling, het jeugdwerk  
- Google BE: 'jeugdwerking': 76700 pagina's,  'jeugdopleiding': 12000 pagina's, 
'jeugdafdeling': 41500 pagina's, 'jeugdwerk': 123000 pagina's  
- Google NL: 'jeugdwerking': 2190 pagina's, 'jeugdopleiding': 96900 pagina's, 
'jeugdafdeling': 63200 pagina's, 'jeugdwerk': 167000 pagina's  
- Mediargus: 'jeugdwerking': 12274 pagina's, 'jeugdopleiding': 10  pagina's, 
'jeugdafdeling': 2043  pagina's, 'jeugdwerk': 2775  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jeugdwerking': 6 pagina's, 'jeugdopleiding': 37  pagina's, 
'jeugdafdeling': 66  pagina's, 'jeugdwerk': 108  pagina's  
 
jeuksel 
- standaardtaal: jeuk 
- Google BE: 'jeuksel': 108 pagina's, 'jeuk': 57800 pagina's  
- Google NL: 'jeuksel': 98 pagina's, 'jeuk': 304000 pagina's  
- Mediargus: 'jeuksel':  7 pagina's, 'jeuk':  5949 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jeuksel':  0 pagina's, 'jeuk':  7 pagina's  
 
Jezuskindje 
- standaardtaal: kindje Jezus  
- Google BE: 'Jezuskindje': 368 pagina's, 'kindje Jezus': 6060 pagina's  
- Google NL: 'Jezuskindje': 799 pagina's, 'kindje Jezus': 20300 pagina's  
- Mediargus: 'Jezuskindje':  22 pagina's, 'kindje Jezus': 650 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'Jezuskindje':  0 pagina's, 'kindje Jezus':  0 pagina's  
 
jobaanbieding 
- standaardtaal: vacature 
- Google BE: 'jobaanbieding': 11200 pagina's, 'vacature': 763000 pagina's  
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- Google NL: 'jobaanbieding': 1400 pagina's, 'vacature': 4.760.000 pagina's  
- Mediargus: 'jobaanbieding':  212 pagina's, 'vacature':  4197 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jobaanbieding':  0 pagina's, 'vacature':  140 pagina's  
 
job(b)ist(e)  
- standaardtaal: werkstudent(e) 
- Google BE: 'jobbist': 2 pagina's, 'werkstudent': 3380 pagina's  
- Google NL: 'jobbist': 0 pagina's, 'werkstudent': 17000 pagina's  
- Mediargus: 'jobbist': 0  pagina's, 'werkstudent':  88 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jobbist': 0  pagina's, 'werkstudent':  1 pagina 
 
jobstudent 
- standaardtaal: 1) werkstudent (= iem. die tijdens zijn studie gaat werken om in zijn 
levensonderhoud te voorzien en om zijn studie te bekostigen); 2) vakantiewerker (= 
jongere, meestal scholier, die in de vakantie gaat werken om wat bij te verdienen)  
- Google BE: 'jobstudent': 34600 pagina's, 'werkstudent': 3380 pagina's, 
'vakantiewerker': 961 pagina's  
- Google NL: 'jobstudent': 1700 pagina's, 'werkstudent': 17000 pagina's, 
'vakantiewerker': 37600 pagina's  
- Mediargus: 'jobstudent':  1804 pagina's, 'werkstudent': 88 pagina's, 'vakantiewerker': 
21  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jobstudent':  0 pagina's, 'werkstudent': 1 pagina, 'vakantiewerker': 0  
pagina's  
 
jode 
- standaardtaal: - lamp, (auto) jodiumlamp  
- Google BE: 'jode lamp': 0 pagina's, 'jodiumlamp': 9 pagina's 
- Google NL: 'jode lamp': 0 pagina's, 'jodiumlamp': 82 pagina's  
- Mediargus: 'jode lamp': 0  pagina's, 'jodiumlamp': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jode lamp':  0 pagina's, 'jodiumlamp':0  pagina's  
 
jongedochter  
- standaardtaal: ongehuwde, ongetrouwde vrouw  
- Google BE: 'jongedochter': 172 pagina's, 'ongehuwde vrouw': 630 pagina's, 
'ongetrouwde vrouw: 94 pagina's 
- Google NL: 'jongedochter': 5670 pagina's, 'ongehuwde vrouw': 1820 pagina's, 
'ongetrouwde vrouw: 3390 pagina's 
- Mediargus: 'jongedochter':  4 pagina's, 'ongehuwde vrouw': 629 pagina's, 
'ongetrouwde vrouw: 239  pagina's 
- 38 milj. corpus: 'jongedochter':  0 pagina's, 'ongehuwde vrouw': 0 pagina's, 
'ongetrouwde vrouw: 0  pagina's 
 
jongerengroepering 
- standaardtaal: jongerengroep 
- Google BE: 'jongerengroepering': 15000 pagina's, 'jongerengroep': 15100 pagina's  
- Google NL: 'jongerengroepering': 19400 pagina's, 'jongerengroep': 20100 pagina's  
- Mediargus: : 'jongerengroepering': 29 pagina's, 'jongerengroep':  656 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jongerengroepering': 1 pagina's, 'jongerengroep':  6 pagina's  
 
jonggezel 
- standaardtaal: vrijgezel 
- Google BE: 'jonggezel': 138 pagina's, 'vrijgezel': 94000 pagina's  
- Google NL: 'jonggezel': 649 pagina's, 'vrijgezel': 268000 pagina's  
- Mediargus: 'jonggezel':  6 pagina's, 'vrijgezel':  4712 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jonggezel':  1 pagina, 'vrijgezel':  17 pagina's  
 
jonk  
- standaardtaal: een lief -, meisje  
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- Google BE: 'een lief jonk': 2 pagina's, 'meisje': 1.510.000 pagina's  
- Google NL: 'een lief jonk': 2 pagina's, 'meisje': 4.340.000 pagina's  
- Mediargus: 'een lief jonk': 0 pagina's, 'meisje': 97205 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'een lief jonk':  0 pagina's, 'meisje':  852 pagina's  
 
jonkheid 
- standaardtaal:1) jongeman of jongevrouw; zeg eens -, jongen, jongeman; 2) in mijn 
-, in mijn jeugd   
- Google BE: 'jonkheid': 1440 pagina's, 'jongeman': 244000 pagina's, 'jongevrouw': 
116000 paigna's, 'in mijn jonkheid': 1 pagina, 'in mijn jeugd': 20400 pagina's  
- Google NL: 'jonkheid': 9190 pagina's, 'jongeman': 353000 pagina's, 'jongevrouw': 
284000 pagina's, 'in mijn jonkheid': 15 pagina's, 'in mijn jeugd': 22800 pagina's   
- Mediargus: 'jonkheid': 81 pagina's, 'jongeman':  56021 pagina's, 'jongevrouw':  61 
pagina's, 'in mijn jonkheid': 0  pagina's, 'in mijn jeugd': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jonkheid':  0 pagina's, 'jongeman':  251 pagina's, 'jongevrouw':   0 
pagina's, 'in mijn jonkheid':  0 pagina's, 'in mijn jeugd': 15 pagina's  
 
jonkman 
- standaardtaal: jongeman, vrijgezel  
- Google BE: 'jonkman': 4970 pagina's, 'jongeman': 244000 pagina's, 'jongevrouw': 
116000 pagina's  
- Google NL: 'jonkman': 116000 pagina's, 'jongeman': 353000 pagina's, 'jongevrouw': 
284000 pagina's  
- Mediargus: 'jonkman':  236 pagina's, 'jongeman':  56021 pagina's, 'jongevrouw':  61 
pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jonkman':  193 pagina's (maar alle eigennamen), 'jongeman':  251 
pagina's, 'jongevrouw':  0 pagina's  
 
jonst 
- standaardtaal: gunst 
- Google BE: 'jonst': 195 pagina's, 'gunst': 49100 pagina's  
- Google NL: 'jonst': 919 pagina's, 'gunst': 139000 pagina's  
- Mediargus: 'jonst': 0  pagina's, 'gunst':  9580 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jonst': 0  pagina's, 'gunst':  177 pagina's  
 
josemien 
- standaardtaal: sering 
- Google BE: 'josemien': 1300 pagina's, 'sering': 12000 pagina's  
- Google NL: 'josemien': 18 pagina's, 'sering': 46800 pagina's  
- Mediargus: 'josemien': 0 pagina's, 'sering':  178 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'josemien': 0 pagina's, 'sering':  3 pagina's  
 
jubeltoernooi  
- standaardtaal: jubileumtoernooi  
- Google BE: 'jubeltoernooi': 0 pagina's, 'jubileumtoernooi': 347 pagina's  
- Google NL: 'jubeltoernooi': 40 pagina's, 'jubileumtoernooi': 27500 pagina's  
- Mediargus: 'jubeltoernooi': 1 pagina, 'jubileumtoernooi': 26  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jubeltoernooi': 0 pagina's, 'jubileumtoernooi': 5  pagina's  
 
jubilee 
- standaardtaal: jubileum 
- Google BE: 'jubilee': 15200 pagina's, 'jubileum': 89400 pagina's  
- Google NL: 'jubilee': 62700 pagina's, 'jubileum': 1.330.000 pagina's  
- Mediargus: 'jubilee':  374 pagina's, 'jubileum':  11318 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jubilee':  9 pagina's, 'jubileum':  736 pagina's  
 
jubilering 
- standaardtaal: jubileumfeest 
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- Google BE:'jubilering': 5 pagina's, 'jubileumfeest': 5870 pagina's  
- Google NL: 'jubilering': 3 pagina's, 'jubileumfeest': 72800 pagina's  
- Mediargus: 'jubilering': 0 pagina's, 'jubileumfeest':  824 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'jubilering': 0 pagina's, 'jubileumfeest':  41 pagina's  
 
junior 
- standaardtaal: -s, -en; (correct voor:) lid van een bepaalde leeftijdscategorie in een 
sportvereniging  
- Google BE: 'juniors': 78100 pagina's, 'junioren': 88100 pagina's  
- Google NL: 'juniors': 88300 pagina's, 'junioren': 863000 pagina's  
- Mediargus: 'juniors':  4643 pagina's, 'junioren': 38019 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'juniors':  16 pagina's, 'junioren': 442 pagina's  
 
justitieminister 
- standaardtaal: minister van justitie  
- Google BE: 'justitieminister': 62100 pagina's, 'minister van justitie': 311000 pagina's  
- Google NL: 'justitieminister': 5250 pagina's, 'minister van justitie': 329000 pagina's  
- Mediargus: 'justitieminister':  4929 pagina's, 'minister van justitie':  0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'justitieminister':   9 pagina's, 'minister van justitie':  149 pagina's  
 
justitiepaleis 
- standaardtaal: paleis van justitie, gerechtsgebouw 
- Google BE: 'justitiepaleis': 99500 pagina's, 'paleis van justitie': 13000 pagina's, 
'gerechtsgebouw': 42400 pagina's  
- Google NL: 'justitiepaleis': 4740 pagina's, 'paleis van justitie': 29500 pagina's, 
'gerechtsgebouw': 35500 pagina's  
- Mediargus: 'justitiepaleis':  6112 pagina's, 'paleis van justitie': 77 pagina's, 
'gerechtsgebouw': 5405  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'justitiepaleis': 8 pagina's, 'paleis van justitie':  0 pagina's, 
'gerechtsgebouw': 11 pagina's  
 
p.140  
 
kleefzegel 
- standaardtaal: plakzegel 
- Google BE: 'kleefzegel': 1400 pagina's, 'plakzegel': 258 pagina's  
- Google NL: 'kleefzegel': 10 pagina's, 'plakzegel': 2150 pagina's  
- Mediargus: 'kleefzegel':  10 pagina's, 'plakzegel':  1 pagina 
- 38 milj. corpus: 'kleefzegel':  0 pagina's, 'plakzegel':  0 pagina's 
 
kleergoed 
- standaardtaal: kleren, kledingstukken; stof (voor kleren) 
- Google BE: 'kleergoed':  127 pagina's, 'kleren': 510000 pagina's, 'kledingstukken': 
37400 pagina's 
- Google NL: 'kleergoed': 148 pagina's, 'kleren': 1.160.000 pagina's, 'kledingstukken': 
181000 pagina's 
- Mediargus: 'kleergoed': 0  pagina's, 'kleren':  34566 pagina's, 'kledingstukken': 4853 
pagina's 
- 38 milj. corpus:  'kleergoed': 0  pagina's, 'kleren':  211 pagina's, 'kledingstukken': 36 
pagina's 
 
kleerstof 
- standaardtaal: stof  
- Google BE: 'kleerstof': 4 pagina's, 'stof': 871000 pagina's 
- Google NL: 'kleerstof': 2 pagina's, 'stof': 2.470.000 pagina's 
- Mediargus: 'kleerstof': 0 pagina's, 'stof':  36941 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'kleerstof': 0 pagina's, 'stof':  292 pagina's 
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kleerwaren 
- standaardtaal: kleding  
- Google BE: 'kleerwaren': 1 pagina, 'kleding': 1.800.000 pagina's  
- Google NL: 'kleerwaren': 0 pagina's, 'kleding': 8.640.000 pagina's  
- Mediargus: 'kleerwaren': 0 pagina's, 'kleding': 19536 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'kleerwaren': 0 pagina's, 'kleding': 869 pagina's  
 
kleinhout 
- standaardtaal: brandhout, gehakt hout  
- Google BE: 'kleinhout': 509 pagina's, 'brandhout': 79000 pagina's, 'gehakt hout': 270 
pagina's 
- Google NL: 'kleinhout': 9350 pagina's, 'brandhout': 82200 pagina's, 'gehakt hout': 
254 pagina's 
- Mediargus: 'kleinhout': 12 pagina's, 'brandhout': 5793 pagina's, 'gehakt hout': 59 
pagina's 
- 38 milj. corpus: 'kleinhout': 6 pagina's (maar alle eigennamen!) 'brandhout': 30 
pagina's, 'gehakt hout':  0 pagina's 
 
kleinneef 
- standaardtaal: achterneef 
- Google BE: 'kleinneef': 125 pagina's, 'achterneef': 2940 pagina's 
- Google NL: 'kleinneef': 276 pagina's, 'achterneef': 17900 pagina's  
- Mediargus: 'kleinneef':  4 pagina's, 'achterneef': 672  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'kleinneef':  0 pagina's, 'achterneef': 1  pagina' 
 
kleur 
- standaardtaal: -en en vernissen, verfwaren en vernissen; goed (slecht) uit de -(en) 
komen, uit de verf komen  
- Google BE: 'kleuren en vernissen': 84 pagina's, 'verfwaren en vernissen': 0 pagina's 
- Google NL: 'kleuren en vernissen': 8 pagina's, 'verfwaren en vernissen': 8 pagina's  
- Mediargus: 'kleuren en vernissen':  0 pagina's, 'verfwaren en vernissen':  0 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'kleuren en vernissen':   0 pagina's, 'verfwaren en vernissen':  0 
pagina's 
 
 
kleurfilm 
- standaardtaal: kleurenfilm 
- Google BE: 'kleurfilm': 163 pagina's, 'kleurenfilm': 1190 pagina's 
- Google NL: 'kleurfilm': 597 pagina's, 'kleurenfilm': 5070 pagina's  
- Mediargus: 'kleurfilm':  7 pagina's, 'kleurenfilm':  77 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'kleurfilm':  0 pagina's, 'kleurenfilm':  1 pagina  
 
kleurfoto 
- standaardtaal: kleurenfoto 
- Google BE: 'kleurfoto': 1640 pagina's, 'kleurenfoto': 11200 pagina's 
- Google NL: 'kleurfoto': 637 pagina's, 'kleurenfoto': 68000 pagina's  
- Mediargus: 'kleurfoto': 77  pagina's, 'kleurenfoto': 331 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'kleurfoto': 0  pagina, 'kleurenfoto': 5 pagina's 
 
kleurtelevisie  
- standaardtaal: kleurentelevisie 
- Google BE: 'kleurtelevisie': 681 pagina's, 'kleurentelevisie': 14900 pagina's 
- Google NL: 'kleurtelevisie': 135 pagina's, 'kleurentelevisie': 74300 pagina's  
- Mediargus: 'kleurtelevisie': 1 pagina, 'kleurentelevisie': 247 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'kleurtelevisie': 0  pagina's, 'kleurentelevisie': 12 pagina's  
 
kleutertuin 
- standaardtaal: kleuterschool 



  124 

- Google BE: 'kleutertuin': 1650 pagina's, 'kleuterschool': 112000 pagina's 
- Google NL: 'kleutertuin': 870 pagina's, 'kleuterschool': 127000 pagina's  
- Mediargus: 'kleutertuin': 103 pagina's, 'kleuterschool':  8490 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'kleutertuin': 1 pagina, 'kleuterschool':   102 pagina's  
 
kliester 
- standaardtaal: bloembol 
- Google BE: 'kliester': 3 pagina's, 'bloembol': 1870 pagina's 
- Google NL: 'kliester': 29 pagina's, 'bloembol': 13000 pagina's  
- Mediargus: 'kliester':  0 pagina's, 'bloembol': 64  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'kliester':  0 pagina's, 'bloembol': 0  pagina's  
 
kliever 
- standaardtaal: klover, diamantklover 
- Google BE: 'kliever': 1080 pagina's, 'klover': 102 pagina's, 'diamantklover': 26 
pagina's 
- Google NL: 'kliever': 482 pagina's, 'klover': 1830 pagina's, 'diamantklover': 360 
pagina's 
- Mediargus: 'kliever': 4 pagina's, 'klover':  3 pagina's, 'diamantklover': 3 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'kliever': 0 pagina's, 'klover':  0 pagina's, 'diamantklover': 0 pagina's 
 
klik 
- standaardtaal: met zijn -ken en klakken, met zijn hebben en houden, met pak en zak; 
zijn -ken en klakken (bijeen)pakken, zijn biezen pakken; de - van een plank, groef, 
gleuf  
- Google BE: 'met zijn klikken en klakken': 413 pagina's, 'met zijn hebben en houden': 
20 pagina's, 'de klik van een plank': 0 pagina's, 'de groef van een plank': 0 pagina's, 
'de gleuf van een plank': 0 pagina's  
- Google NL: 'met zijn klikken en klakken': 43 pagina's, 'met zijn hebben en houden': 
122 pagina's, 'de klik van een plank': 0 pagina's, 'de groef van een plank': 0 pagina's, 
'de gleuf van een plank': 0 pagina's  
- Mediargus: 'met zijn klikken en klakken': 0 pagina's, 'met zijn hebben en houden': 0 
pagina's,  'de klik van een plank':0  pagina's, 'de groef van een plank': 0  pagina's, 'de 
gleuf van een plank': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'met zijn klikken en klakken':  0 pagina's, 'met zijn hebben en 
houden':  pagina's,  'de klik van een plank': 0 pagina's, 'de groef van een plank':   0 
pagina's, 'de gleuf van een plank': 0 pagina's  
 
klimatisering 
- standaardtaal: airconditioning  
- Google BE: 'klimatisering': 3220 pagina's, 'airconditioning': 345000 pagina's  
- Google NL: 'klimatisering': 7970 pagina's, 'airconditioning': 1.480.000 pagina's  
- Mediargus: 'klimatisering':  33 pagina's, 'airconditioning': 2022 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'klimatisering':  0 pagina's, 'airconditioning': 17 pagina's  
 
klimkoord 
- standaardtaal: klimtouw 
- Google BE: 'klimkoord': 267 pagina's, 'klimtouw': 2880 pagina's  
- Google NL: 'klimkoord': 204 pagina's, 'klimtouw': 12600 pagina's  
- Mediargus: 'klimkoord':  11 pagina's, 'klimtouw':  80 pagina's  
- 38 milj. corpus: ' klimkoord':  0 pagina's, 'klimtouw':  0 pagina's 
 
klimsteiger 
- standaardtaal: hoogwerker (rijdend toestel met een verstelbare werkbak om hoog 
boven de grond te werken, b.v. om aan hoogspanningsmasten te werken)  
- Google BE: 'klimsteiger': 8 pagina's, 'hoogwerker': 11200 pagina's 
- Google NL: 'klimsteiger': 187 pagina's, 'hoogwerker': 117000 pagina's  
- Mediargus: 'klimsteiger':  0 pagina's, 'hoogwerker':  255 pagina's  
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- 38 milj. corpus: 'klimsteiger':  0 pagina's, 'hoogwerker':  30 pagina's  
 
klinimobiel 
- standaardtaal: ambulance (met reanimatieapparatuur)  
- Google BE: 'klinimobiel': 132 pagina's, 'ambulance': 87000 pagina's 
- Google NL: 'klinimobiel': 51 pagina's, 'ambulance': 798000 pagina's  
- Mediargus: 'klinimobiel': 144  pagina's, 'ambulance': 7702 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'klinimobiel': 0  pagina's, 'ambulance': 449 pagina's  
 
klink 
- standaardtaal: een zotte -, een dwaze vrouw. - WEL: deurkruk  
- Google BE: 'een zotte klink': 1 pagina, 'een dwaze vrouw': 20 pagina's  
- Google NL: 'een zotte klink': 0 pagina's, 'een dwaze vrouw': 76 pagina's  
- Mediargus: 'een zotte klink': 0 pagina's, 'een dwaze vrouw':  0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'een zotte klink': 0 pagina's, 'een dwaze vrouw':  0 pagina's  
 
p.150 
 
laagte 
- standaardtaal: hoogten en -, ups en downs  
- Google BE: 'hoogten en laagten': 1260 pagina's, 'ups en downs': 13300 pagina's  
- Google NL: 'hoogten en laagten': 440 pagina's, 'ups en downs':  37500 pagina's  
- Mediargus: 'hoogten en laagten':  0 pagina's, 'ups en downs':  0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'hoogten en laagten': 0 pagina's, 'ups en downs':  18 pagina's  
 
laatavondfilm 
- standaardtaal: nachtfilm, nachtvoorstelling 
- Google BE: 'laatavondfilm': 309 pagina’s, 'nachtfilm': 295 pagina’s, 
'nachtvoorstelling': 40 pagina’s  
- Google NL:'laatavondfilm': 347 pagina’s, 'nachtfilm':1960 pagina’s, 
'nachtvoorstelling': 1860 pagina’s  
- Mediargus: 'laatavondfilm': 78 pagina’s, 'nachtfilm': 11 pagina’s, 'nachtvoorstelling':  
9 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'laatavondfilm': 0 pagina’s, 'nachtfilm': 3 pagina’s, 'nachtvoorstelling':  
0 pagina’s  
 
laatavondjournaal 
- standaardtaal: journaal laat op de avond 
- Google BE: 'laatavondjournaal': 986 pagina’s, 'journaal laat op de avond': 0 pagina’s 
- Google NL: 'laatavondjournaal': 465 pagina’s, 'journaal laat op de avond': 0 pagina’s  
- Mediargus: 'laatavondjournaal': 223 pagina’s, 'journaal laat op de avond': 0 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'laatavondjournaal':  6 pagina’s, 'journaal laat op de avond': 0 
pagina’s  
 
laatavondnieuws 
- standaardtaal: nieuws laat op de avond 
- Google BE: 'laatavondnieuws': 653 pagina’s, ‘nieuws laat op de avond': 1 pagina 
- Google NL: 'laatavondnieuws': 423 pagina’s, 'nieuws laat op de avond': 2 pagina’s  
- Mediargus: 'laatavondnieuws': 105  pagina’s, 'nieuws laat op de avond': 0 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'laatavondnieuws':   0 pagina’s, 'nieuws laat op de avond': 0 pagina’s  
 
laatavondprogramma 
- standaardtaal: nachtprogramma 
- Google BE: 'laatavondprogramma': 661 pagina’s, 'nachtprogramma': 1380 pagina’s  
- Google NL: 'laatavondprogramma': 441 pagina’s, 'nachtprogramma': 8990 pagina’s 
- Mediargus: 'laatavondprogramma':  182 pagina’s, 'nachtprogramma': 91 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'laatavondprogramma': 0  pagina’s, 'nachtprogramma':  0 pagina’s 
 



  126 

laatavondvertoning 
- standaardtaal: nachtvoorstelling 
- Google BE: 'laatavondvertoning': 274 pagina’s, 'nachtvoorstelling': 40 pagina’s 
- Google NL: 'laatavondvertoning': 6 pagina’s, 'nachtvoorstelling': 1860 pagina’s  
- Mediargus: 'laatavondvertoning': 10 pagina’s, 'nachtvoorstelling':  9 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'laatavondvertoning': 0 pagina’s, 'nachtvoorstelling':  0 pagina’s  
 
p.160 
 
luxus 
- standaardtaal: luxe, weelde 
- Google BE: 'luxus': 23100 pagina’s, 'luxe': 1.090.000 pagina’s, 'weelde': 101000 
pagina’s  
- Google NL: 'luxus': 77600 pagina’s, 'luxe': 4.920.000 pagina’s, 'weelde': 127000 
pagina’s  
- Mediargus: 'luxus': 12  pagina’s, 'luxe':  18966 pagina’s, 'weelde': 10110 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'luxus': 0  pagina’s, 'luxe':  320 pagina’s, 'weelde': 29 pagina’s  
 
maaisteek 
- standaardtaal: wormsteek 
- Google BE: 'maaisteek': 1 pagina, 'wormsteek': 0 pagina’s 
- Google NL: 'maaisteek': 3 pagina’s, 'wormsteek': 62 pagina’s 
- Mediargus: 'maaisteek':  0 pagina’s, 'wormsteek': 1 pagina 
- 38 milj. corpus: 'maaisteek':  0 pagina’s, 'wormsteek':0 pagina's 
 
maal 
- standaardtaal: ieder -, elke keer, iedere keer, telkens; ieder - (als, dat), telkens als  
- Google BE: 'ieder maal': 342 pagina’s, 'elke keer': 183000 pagina’s, 'telkens': 
1.160.000 pagina’s, 'telkens als': 63400 pagina’s  
- Google NL: 'ieder maal': 345 pagina’s, 'elke keer': 1.050.000 pagina’s, 'telkens': 
1.540.000 pagina’s, 'telkens als': 123000 pagina’s  
- Mediargus: 'ieder maal': 1 pagina, 'elke keer':  0 pagina’s, 'telkens':  291164 
pagina’s, 'telkens als': 0 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'ieder maal': 0 pagina, 'elke keer': 0 pagina’s, 'telkens':  644 
pagina’s, 'telkens als':16 pagina’s  
 
maalder 
- standaardtaal: molenaar 
- Google BE: 'maalder': 1410 pagina’s, 'molenaar': 31400 pagina’s  
- Google NL: 'maalder': 364 pagina’s, 'molenaar': 379000 pagina’s  
- Mediargus: 'maalder': 23 pagina's, 'molenaar': 1633 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'maalder': 0 pagina's, 'molenaar': 260 pagina’s  
 
maalslot 
- standaardtaal: hangslot 
- Google BE: 'maalslot': 127 pagina’s, 'hangslot': 8620 pagina’s  
- Google NL: 'maalslot': 43 pagina’s, 'hangslot': 38700 pagina’s  
- Mediargus: 'maalslot':  1 pagina, 'hangslot': 6 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'maalslot':  0 pagina's, 'hangslot':  7 pagina’s  
 
p.170 
 
misdien(d)er 
- standaardtaal: misdienaar, koordienaar 
- Google BE: 'misdiener': 9 pagina’s, ‘misdiender’: 2 pagina’s, 'misdienaar': 5460 
pagina’s, 'koordienaar': 1 pagina  
- Google NL: 'misdiener': 54 pagina’s, ‘misdiender’: 62 pagina’s, 'misdienaar': 12700 
pagina’s, 'koordienaar': 3 pagina’s  
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- Mediargus: 'misdiener': 1 pagina’s, ‘misdiender’: 0  pagina’s, 'misdienaar': 700  
pagina’s, 'koordienaar':  0 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'misdiener': 0 pagina’s, ‘misdiender’: 0  pagina’s, 'misdienaar': 1  
pagina, 'koordienaar':  0 pagina’s  
 
miserie  
- standaardtaal: ellende, misère, nood, armoede; (in kaartsp.) misère; 't is een -, 't is 
ongelukkig, vervelend, naar  
- Google BE: 'miserie': 119000 pagina’s, 'ellende': 163000 pagina’s, 'misère': 23600 
pagina's, 'nood': 1.120.000 pagina's, 'armoede': 439000 pagina's  
- Google NL: 'miserie': 19400 pagina’s, 'ellende': 911000 pagina’s, 'misère': 34100 
pagina's, 'nood': 1.200.000 pagina's, 'armoede': 837000 pagina's  
- Mediargus: 'miserie': 14395 pagina’s, 'ellende':  21091 pagina’s, 'misère': 698 
pagina's, 'nood': 80691 pagina's, 'armoede':  18221 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'miserie': 17 pagina’s, 'ellende':  225 pagina’s, 'misère': 3 pagina's, 
'nood': 353 pagina's, 'armoede':  196 pagina's  
 
mismoed 
- standaardtaal: mismoedigheid, wrevel, neerslachtigheid, onstemmig, balorigheid  
- Google BE: 'mismoed': 887 pagina’s, 'mismoedigheid': 256 pagina’s, 'wrevel': 23500 
pagina’s, 'neerslachtigheid': 5700 pagina’s, 'ontstemming':4 pagina's, 'balorigheid':630 
pagina's 
- Google NL: 'mismoed': 1790 pagina’s, 'mismoedigheid': 911 pagina’s, 'wrevel': 24900 
pagina’s, 'neerslachtigheid': 24500 pagina’s, 'ontstemming':22 pagina's, 'balorigheid': 
3540 pagina's 
- Mediargus: 'mismoed': 6 pagina’s, 'mismoedigheid': 5 pagina’s, 'wrevel': 7160 
pagina’s, 'neerslachtigheid':  222 pagina’s , 'ontstemming':0  pagina's, 'balorigheid': 
167 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'mismoed': 0 pagina’s, 'mismoedigheid': 0 pagina’s, 'wrevel': 31 
pagina’s, 'neerslachtigheid':  6 pagina’s , 'ontstemming': 0  pagina's, 'balorigheid': 5 
pagina's 
 
mispelaar 
- standaardtaal: mispelboom; stok van mispelhout, mispelhouten stok  
- Google BE: 'mispelaar': 435 pagina’s, 'mispelboom': 243 pagina’s, 'stok van 
mispelhout': 0 pagina's, 'mispelhouten stok': 0 pagina's  
- Google NL: 'mispelaar': 1380 pagina’s, 'mispelboom': 928 pagina’s, 'stok van 
mispelhout': 3 pagina's, 'mispelhouten stok': 0 pagina's  
- Mediargus: 'mispelaar': 43  pagina’s, 'mispelboom': 13  pagina’s, 'stok van 
mispelhout': 0  pagina's, 'mispelhouten stok': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'mispelaar': 8  pagina’s, 'mispelboom': 0  pagina’s, 'stok van 
mispelhout': 0   pagina's, 'mispelhouten stok': 0 pagina's  
 
misse 
- standaardtaal: 't is een -, een vergissing, misgreep, het is ernaast  
- Google BE: 'een misse': 203 pagina’s, 'een vergissing': 94000 pagina’s, 'een 
misgreep': 32 pagina’s 
- Google NL: 'een misse': 381 pagina’s, 'een vergissing': 70400 pagina’s, 'een 
misgreep': 729 pagina’s  
- Mediargus: 'een misse':  0 pagina’s, 'vergissing': 10943 pagina’s, 'misgreep': 22 
pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'een misse':  0 pagina’s, 'vergissing': 68 pagina’s, 'misgreep':  2 
pagina’s  
 
missiel 
- standaardtaal: raket 
- Google BE: 'missiel': 192 pagina’s, 'raket': 241000 pagina’s  
- Google NL: 'missiel': 126 pagina’s, 'raket': 498000 pagina’s  
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- Mediargus: 'missiel':  0 pagina’s, 'raket':  4559 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'missiel':  0 pagina’s, 'raket':  64 pagina’s  
 
p.180 
 
nipperke 
- standaardtaal: op het -, op het nippertje.  
- Google BE: 'op het nipperke': 52 pagina’s, 'op het nippertje': 24100 pagina’s  
- Google NL: 'op het nipperke': 26 pagina’s, 'op het nippertje': 66000 pagina’s  
- Mediargus: 'op het nipperke':  0 pagina’s, 'op het nippertje': 10763 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'op het nipperke':  0 pagina’s, 'op het nippertje': 63  pagina’s  
 
nippertje 
- standaardtaal: op het laatste -, op het -  
- Google BE: 'op het laatste nippertje': 7420 pagina’s, 'op het nippertje': 24100 
pagina’s  
- Google NL: 'op het laatste nippertje': 8100 pagina’s, 'op het nippertje': 66000 
pagina’s  
- Mediargus: 'op het laatste nippertje':  0 pagina’s, 'op het nippertje':  10763 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'op het laatste nippertje': 2  pagina’s, 'op het nippertje':  63 pagina’s 
 
nivelleerbuis 
- standaardtaal: (flesjes)waterpas  
- Google BE: 'nivelleerbuis': 1 pagina, 'waterpas': 22300 pagina’s, 'flesjeswaterpas': 24 
pagina's  
- Google NL: 'nivelleerbuis': 0 pagina’s, 'waterpas': 81100 pagina’s, 'flesjeswaterpas': 
40 pagina's  
- Mediargus: 'nivelleerbuis': 0 pagina’s, 'waterpas':  338 pagina’s, 'flesjeswaterpas': 3 
pagina's  
- 38 milj. corpus: 'nivelleerbuis': 0 pagina’s, 'waterpas':  3 pagina’s, 'flesjeswaterpas': 0 
pagina's  
 
nivelleerwerktuig 
- standaardtaal: (flesjes)waterpas 
- Google BE: 'nivelleerwerktuig': 3 pagina’s, 'waterpas': 22300 pagina’s, 
'flesjeswaterpas': 24 pagina's 
- Google NL: 'nivelleerwerktuig': 5 pagina’s, 'waterpas': 81100 pagina’s, 
'flesjeswaterpas': 40 pagina's  
- Mediargus: 'nivelleerwerktuig':  0 pagina’s, 'waterpas': 338 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'nivelleerwerktuig':  0 pagina’s, 'waterpas': 3 pagina’s  
 
 
noega 
- standaardtaal: noga 
- Google BE: 'noega': 217 pagina’s, 'noga': 4020 pagina’s  
- Google NL: 'noega': 567 pagina’s, 'noga': 16600 pagina’s  
- Mediargus: 'noega': 4 pagina’s, 'noga':  138 pagina’s  (maar geen enkele in die 
betekenis), 'noga' near 'snoep': 1 pagina, 'noega', near 'snoep': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'noega':  0 pagina’s, 'noga': 1  pagina 
 
noen 
- standaardtaal: middag; de - eten, eten, lunchen  
- Google BE: 'noen': 9420 pagina’s, 'middag': 555000 pagina’s  
- Google NL: 'noen': 10500 pagina’s, 'middag': 3.240.000 pagina’s  
- Mediargus: 'noen':  127 pagina’s, 'middag': 45641  pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'noen':  1 pagina, 'middag': 1279  pagina’s  
 
noeneten 
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- standaardtaal: middageten, lunch 
- Google BE: 'noeneten': 256 pagina’s, 'middageten': 23200 pagina’s, 'lunch': 297000 
pagina’s 
- Google NL: 'noeneten': 9 pagina’s, 'middageten': 30200 pagina’s, 'lunch': 15.200.000 
pagina’s  
- Mediargus: 'noeneten': 0 pagina’s, 'middageten': 775  pagina’s, 'lunch': 8534 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'noeneten': 0 pagina’s, 'middageten': 3  pagina’s, 'lunch': 80 pagina’s  
 
noenetukje 
- standaardtaal: middagdutje 
- Google BE: 'noenetukje': 0 pagina’s, 'middagdutje': 11400 pagina’s 
- Google NL: 'noenetukje': 1 pagina, 'middagdutje': 24900 pagina’s  
- Mediargus: 'noenetukje': 0 pagina's, 'middagdutje': 540 pagina’s  
- 38 milj. corpus:  'noenetukje': 0 pagina's, 'middagdutje': 4 pagina’s  
 
noenmaal 
- standaardtaal: middageten, lunch 
- Google BE: 'noenmaal': 124 pagina’s, 'middageten': 23200 pagina’s, 'lunch': 297000 
pagina’s 
- Google NL: 'noenmaal': 620 pagina’s, 'middageten': 30200 pagina’s, 'lunch': 
15.200.000 pagina’s  
- Mediargus: 'noenmaal': 8  pagina’s, 'middageten': 775  pagina’s, 'lunch': 8534 
pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'noenmaal': 0 pagina’s, 'middageten': 3  pagina’s, 'lunch': 80 pagina’s  
 
noenslaap 
- standaardtaal: middagdutje 
- Google BE: 'noenslaap': 33 pagina’s, 'middagdutje': 11400 pagina’s  
- Google NL: 'noenslaap': 205 pagina’s, 'middagdutje': 24900 pagina’s  
- Mediargus: 'noenslaap': 0 pagina’s, 'middagdutje':  540 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'noenslaap': 0 pagina’s, 'middagdutje':  4 pagina’s  
 
noenstond 
- standaardtaal: middageten; de middaguren van 12 tot 14 uur (= tussen de middag) 
- Google BE: 'noenstond': 4 pagina’s, 'middageten': 23200 pagina’s  
- Google NL: 'noenstond': 239 pagina’s, 'middageten': 30200 pagina’s  
- Mediargus: 'noenstond': 0  pagina’s, 'middageten': 775 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'noenstond': 0  pagina’s, 'middageten': 3 pagina’s  
 
noentukje 
- standaardtaal: middagdutje  
- Google BE: 'noentukje': 0 pagina’s, 'middagdutje': 11400 pagina’s 
- Google NL: 'noentukje': 0 pagina’s, 'middagdutje': 24900 pagina’s  
- Mediargus: 'noentukje': 0 pagina’s, 'middagdutje': 540 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'noentukje': 0 pagina’s, 'middagdutje': 4 pagina’s  
 
nominatief 
- standaardtaal: nominatieve lijst, naamlijst. - WEL: op naam van een persoon: 
nominatieve aandelen  
- Google BE: 'nominatieve lijst': 2010 pagina’s, 'naamlijst': 5390 pagina’s 
- Google NL: 'nominatieve lijst': 243 pagina’s, 'naamlijst': 25700 pagina’s  
- Mediargus: 'nominatieve lijst': 14 pagina’s, 'naamlijst':  37 pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'nominatieve lijst':  0 pagina’s, 'naamlijst':   0 pagina’s 
 
nonk, nonkel 
- standaardtaal: oom; - pastoor, heeroom 
- Google BE: 'nonkel': 104000 pagina’s, 'oom': 106000 pagina’s, 'nonkel pastoor': 635 
pagina’s, 'heeroom': 354 pagina’s  
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- Google NL: 'nonkel': 17300 pagina’s, 'oom': 1.110.000 pagina’s, 'nonkel pastoor': 15 
pagina’s, 'heeroom': 2560 pagina’s  
- Mediargus: 'nonkel':  6863 pagina’s, 'oom': 12476 pagina’s, 'nonkel pastoor': 158 
pagina’s, 'heeroom':  34 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'nonkel':  3 pagina’s, 'oom': 161 pagina’s, 'nonkel pastoor':  0 
pagina’s, 'heeroom':1 pagina 
 
nood 
- standaardtaal: er is -, we hebben - aan goede vaklui, behoefte aan; leerlingen hebben 
- aan discipline, hebben discipline nodig; de noden van de bevolking, de behoeften 
(WEL:de nood van de bevolking); - Gods, piëta; in de - raken, in -; als het - doet, als 
het nodig is; als de - aan de man komt. - WEL: hoge - hebben (=dringend naar het 
toilet moeten)  
- Google BE: 'nood Gods': 1030 pagina', 'piëta': 2510 pagina's  
- Google NL: 'nood Gods': 357 pagina's, 'piëta': 26800 pagina's  
- Mediargus: 'nood Gods':  209 pagina's, 'piëta':  138 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'nood Gods': 0  pagina's, 'piëta':  2 pagina's  
 
noodknipperlichten 
- standaardtaal: waarschuwingsknipperlichten 
- Google BE: 'noodknipperlichten': 401 pagina’s, 'waarschuwingsknipperlichten': 314 
pagina’s  
- Google NL: 'noodknipperlichten': 842 pagina’s, 'waarschuwingsknipperlichten': 3330 
pagina’s   
- Mediargus: 'noodknipperlichten':  4 pagina’s, 'waarschuwingsknipperlichten': 5  
pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'noodknipperlichten':  0 pagina’s, 'waarschuwingsknipperlichten': 1  
pagina 
 
noodschrei 
- standaardtaal: noodkreet 
- Google BE: 'noodschrei': 0 pagina’s, 'noodkreet': 20500 pagina’s  
- Google NL: 'noodschrei': 2 pagina’s, 'noodkreet': 54800 pagina’s  
- Mediargus: 'noodschrei': 0 pagina’s, 'noodkreet': 2395  pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'noodschrei': 0 pagina’s, 'noodkreet': 34  pagina’s  
 
noodstand  
- standaardtaal: noodtoestand, nood, geval van nood  
- Google BE: 'noodstand': 50 pagina’s, 'noodtoestand': 54400 pagina’s, 'nood': 
1.120.000 pagina's, 'geval van nood': 24000 pagina's  
- Google NL: 'noodstand': 265 pagina’s, 'noodtoestand': 67100 pagina’s, 'nood': 
1.200.000 pagina's, 'geval van nood': 86100 pagina's  
- Mediargus: 'noodstand':  2 pagina’s, 'noodtoestand': 2366 pagina’s, 'nood':  80691 
pagina's, 'geval van nood': 1832 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'noodstand':  0 pagina’s, 'noodtoestand': 25 pagina’s, 'nood':  353 
pagina's, 'geval van nood': 9 pagina's  
 
noodwendigheden 
- standaardtaal: behoeften, eisen  
- Google BE: 'noodwendigheden': 9510 pagina’s, 'behoeften': 398000 pagina’s, 'eisen': 
890000 pagina’s  
- Google NL: 'noodwendigheden': 637 pagina’s, 'behoeften': 775000 pagina’s, 'eisen': 
3.810.000 pagina’s  
- Mediargus: 'noodwendigheden': 143 pagina’s, 'behoeften': 9645  pagina’s, 'eisen': 
71919 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'noodwendigheden': 0 pagina’s, 'behoeften': 94  pagina’s, 'eisen': 718 
pagina’s  
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noodzakelijkheid 
- standaardtaal: waren van eerste -, onontbeerlijke waren; levensmiddelen  
- Google BE: 'waren van eerste noodzakelijkheid': 0 pagina’s, ‘onontbeerlijke waren': 1 
pagina, 'levensmiddelen': 136000 pagina's  
- Google NL: 'waren van eerste noodzakelijkheid': 0 pagina’s, ‘onontbeerlijke waren': 0 
pagina’s, 'levensmiddelen': 967000 pagina's  
- Mediargus: 'waren van eerste noodzakelijkheid':  0 pagina’s, ‘onontbeerlijke waren': 0  
pagina’s,'levensmiddelen': 1560 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'waren van eerste noodzakelijkheid':  0 pagina’s, ‘onontbeerlijke 
waren': 0   pagina’s,'levensmiddelen': 65 pagina's  
 
p.190 
 
ontspanningsverlof 
- standaardtaal: krokusvakantie 
- Google BE: 'ontspanningsverlof': 156 pagina’s, 'krokusvakantie': 120000 pagina’s  
- Google NL: 'ontspanningsverlof': 534 pagina’s, 'krokusvakantie': 46300 pagina’s  
- Mediargus: 'ontspanningsverlof':  1 pagina, 'krokusvakantie':  4895 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'ontspanningsverlof':  0 pagina's, 'krokusvakantie':  15 pagina’s  
 
ontstekingskaars 
- standaardtaal: bougie 
- Google BE: 'ontstekingskaars': 492 pagina’s, 'bougie': 22400 pagina’s  
- Google NL: 'ontstekingskaars': 558 pagina’s, 'bougie': 137000 pagina’s  
- Mediargus: 'ontstekingskaars': 20 pagina’s, 'bougie': 182 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'ontstekingskaars': 0 pagina’s, 'bougie': 2 pagina’s  
 
ontstentenis 
- standaardtaal: bij - van de burgemeester, (bijz. stijl:) bij afwezigheid van; bij - van 
borg, van een borg  
- Google BE: 'bij ontstentenis van': 26.400 pagina’s, 'bij afwezigheid van': 118.000 
pagina’s, 'bij ontstentenis van borg': 0 pagina’s, 'bij ontstentenis van een borg': 0 
pagina's  
- Google NL: 'bij ontstentenis van': 10.300 pagina’s, 'bij afwezigheid van': 64.800 
pagina’s, 'bij ontstentenis van borg': 0 pagina’s, 'bij ontstentenis van een borg': 0 
pagina's  
- Mediargus: 'bij ontstentenis van':  0 pagina’s, 'bij afwezigheid van': 0 pagina’s, 'bij 
ontstentenis van borg': 0 pagina’s, 'bij ontstentenis van een borg': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'bij ontstentenis van':  0 pagina’s, 'bij afwezigheid van': 25 pagina’s, 
'bij ontstentenis van borg':  0 pagina’s, 'bij ontstentenis van een borg': 0 pagina's  
 
ontstopping 
- standaardtaal: ontkurking  
- Google BE: 'ontstopping': 8090 pagina’s, 'ontkurking': 48 pagina’s 
- Google NL: 'ontstopping': 10600 pagina’s, 'ontkurking': 171 pagina’s  
- Mediargus: 'ontstopping':  22 pagina’s, 'ontkurking':  10 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'ontstopping':  1 pagina, 'ontkurking':  0 pagina’s  
 
ontvangstuur 
- standaardtaal: spreekuur (bij dokter b.v.)  
- Google BE: 'ontvangstuur': 16 pagina’s, 'spreekuur': 23800 pagina’s  
- Google NL: 'ontvangstuur': 43 pagina’s, 'spreekuur': 645000 pagina’s  
- Mediargus: 'ontvangstuur': 0 pagina’s, 'spreekuur': 786 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'ontvangstuur': 0 pagina’s, 'spreekuur': 860 pagina’s 
 
ontwarkam 
- standaardtaal: grove kam (om het haar los te kammen)  
- Google BE: 'ontwarkam': 505 pagina’s, 'grove kam': 328 pagina’s  
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- Google NL: 'ontwarkam': 384 pagina’s, 'grove kam': 1760 pagina’s  
- Mediargus: 'ontwarkam': 0 pagina’s, 'grove kam':  3 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'ontwarkam': 0 pagina’s, 'grove kam': 0  pagina’s  
 
ontwikkelingszone 
- standaardtaal: ontwikkelingsgebied 
- Google BE: 'ontwikkelingszone': 751 pagina’s, 'ontwikkelingsgebied': 2440 pagina’s  
- Google NL: 'ontwikkelingszone': 2850 pagina’s, 'ontwikkelingsgebied': 18000 pagina’s  
- Mediargus: 'ontwikkelingszone':  61 pagina’s, 'ontwikkelingsgebied': 124  pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'ontwikkelingszone':  1 pagina, 'ontwikkelingsgebied': 1  pagina 
 
onverdeeldheid 
- standaardtaal: goederen in -, onverdeelde boedel; uit - raken, treden, tot verdeling 
overgaan (van nalatenschap), wegens boedelscheiding  
- Google BE: 'goederen in onverdeeldheid': 175 pagina’s, 'onverdeelde boedel': 85 
pagina’s  
- Google NL: 'goederen in onverdeeldheid': 2 pagina’s, 'onverdeelde boedel': 1410 
pagina’s  
- Mediargus: 'goederen in onverdeeldheid': 13 pagina’s, 'onverdeelde boedel':  0 
pagina’s 
- 38 milj. corpus: 'goederen in onverdeeldheid': 0 pagina’s, 'onverdeelde boedel': 0  
pagina’s 
 
onverschil 
- standaardtaal: geschil, twist, onenigheid  
- Google BE: 'onverschil': 298 pagina’s, 'geschil': 116000 pagina’s, 'twist': 74900 
pagina’s, 'onenigheid': 50800 pagina’s 
- Google NL: 'onverschil': 913 pagina’s, 'geschil': 438000 pagina’s, 'twist': 420000 
pagina’s, 'onenigheid': 173000 pagina’s  
- Mediargus: 'onverschil':  3 pagina’s, 'geschil': 5651  pagina’s, 'twist':  3197 pagina’s, 
'onenigheid':  7769 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'onverschil':  0 pagina’s, 'geschil': 87  pagina’s, 'twist':  10 pagina’s, 
'onenigheid':  95 pagina’s  
 
p.200 
 
overdrachtstaks 
- standaardtaal: omzetbelasting  
- Google BE: 'overdrachtstaks': 15 pagina’s, 'omzetbelasting': 4140 pagina’s  
- Google NL: 'overdrachtstaks': 259 pagina’s, 'omzetbelasting': 281000 pagina’s  
- Mediargus: 'overdrachtstaks': 1 pagina, 'omzetbelasting': 63 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'overdrachtstaks': 0 pagina's, 'omzetbelasting': 6 pagina’s  
 
overgooierjurk 
- standaardtaal: overgooier  
- Google BE: 'overgooierjurk': 248 pagina’s, 'overgooier': 4790 pagina’s  
- Google NL: 'overgooierjurk': 373 pagina’s, 'overgooier': 23200 pagina’s  
- Mediargus: 'overgooierjurk':  0 pagina’s, 'overgooier': 63 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'overgooierjurk':  0 pagina’s, 'overgooier': 1 pagina’ 
 
overhitting 
- standaardtaal: oververhitting 
- Google BE: 'overhitting': 1010 pagina’s, 'oververhitting': 19800 pagina’s  
- Google NL: 'overhitting': 2820 pagina’s, 'oververhitting': 78400 pagina’s  
- Mediargus: 'overhitting': 61 pagina’s, 'oververhitting': 2239 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'overhitting': 1 pagina, 'oververhitting': 20 pagina’s  
 
overhoekslijn 
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- standaardtaal: diagonaal  
- Google BE: 'overhoekslijn': 3 pagina’s, 'diagonaal': 35200 pagina’s 
- Google NL: 'overhoekslijn': 2 pagina’s, 'diagonaal': 280000 pagina’s  
- Mediargus: 'overhoekslijn':  0 pagina’s, 'diagonaal': 1026 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'overhoekslijn':  0 pagina’s, 'diagonaal': 3 pagina’s  
 
overhoop 
- standaardtaal: een - van volk, een massa volk; in - hebben, in overvloed  
- Google BE: 'een overhoop van volk': 0 pagina’s, 'een massa volk': 6610 pagina’s, 'in 
overhoop': 18 pagina’s, 'in overvloed': 45900 pagina’s 
- Google NL: 'een overhoop van volk': 0 pagina’s, 'een massa volk': 692 pagina’s, 'in 
overhoop': 51 pagina’s, 'in overvloed': 168000 pagina’s  
- Mediargus: 'een overhoop van volk':  0 pagina’s, 'een massa volk': 2924 pagina’s, 'in 
overhoop':  0 pagina’s, 'in overvloed': 0 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'een overhoop van volk':  0 pagina’s, 'een massa volk':  1 pagina, 'in 
overhoop': 0  pagina’s, 'in overvloed': 27 pagina’s  
 
overladenheid 
- standaardtaal: overlading  
- Google BE: 'overladenheid': 511 pagina’s, 'overlading': 3650 pagina’s  
- Google NL: 'overladenheid': 2020 pagina’s, 'overlading': 9940 pagina’s  
- Mediargus: 'overladenheid': 4 pagina’s, 'overlading': 180 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'overladenheid': 0 pagina’s, 'overlading': 0 pagina’s  
 
p.210 
 
petrolvuur 
- standaardtaal: petroleumstel (koken); oliekachel (verwarmen)  
- Google BE: 'petrolvuur': 142 pagina’s, 'petroleumstel': 172 pagina’s, 'oliekachel': 
1210 pagina’s  
- Google NL: 'petrolvuur': 12 pagina’s, 'petroleumstel': 4370 pagina’s, 'oliekachel': 
8790 pagina’s  
- Mediargus: 'petrolvuur': 0 pagina’s, 'petroleumstel':  0 pagina’s, 'oliekachel':  14 
pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'petrolvuur': 0 pagina’s, 'petroleumstel':  1 pagina, 'oliekachel':  0 
pagina’s  
 
pezewever 
- standaardtaal: zeurkous, kniesoor, muggenzifter, beuzelaar; sul, sufferd;femelaar, 
femel, kwezel; vrek.  
- Google BE: 'pezewever': 676 pagina’s, 'zeurkous': 1020 pagina’s, 'kniesoor': 1740 
pagina’s, 'muggenzifter': 1670 pagina’s, 'beuzelaar': 41 pagina’s, 'sul': 32600 pagina's, 
'sufferd': 841 pagina's, 'femelaar': 12 pagina's, 'femel': 43 pagina's  
- Google NL: 'pezewever': 81 pagina’s, 'zeurkous': 7410 pagina’s, 'kniesoor': 17200 
pagina’s, 'muggenzifter': 5280 pagina’s, 'beuzelaar': 93 pagina’s, 'sul': 219000 
pagina's, 'sufferd': 20600 pagina's, 'femelaar': 73 pagina's, 'femel': 80 pagina's  
- Mediargus: 'pezewever': 6  pagina’s, 'zeurkous': 109 pagina’s, 'kniesoor': 433  
pagina’s, 'muggenzifter':  42 pagina’s, 'beuzelaar':  1 pagina, 'sul':  384 pagina's, 
'sufferd': 50  pagina's, 'femelaar':  1 pagina, 'femel': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'pezewever': 0 pagina’s, 'zeurkous': 3 pagina’s, 'kniesoor': 12  
pagina’s, 'muggenzifter':  0 pagina’s, 'beuzelaar':  0 pagina's, 'sul':  3 pagina's, 
'sufferd': 0  pagina's, 'femelaar':  0 pagina's, 'femel': 0 pagina's  
 
pieke 
- standaardtaal: - de Dood, de dood, Magere Hein 
- Google BE: 'pieke de dood': 0 pagina’s, 'de dood': 520000 pagina’s, 'magere hein': 
3240 pagina’s  
- Google NL: 'pieke de dood': 1 pagina, 'de dood': 1.450.000 pagina’s, 'magere hein': 
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15600 pagina’s  
- Mediargus: 'pieke de dood': 0 pagina's, 'de dood':  0 pagina’s, 'magere hein': 125 
pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'pieke de dood': 0 pagina's, 'de dood': 425  pagina’s, 'magere hein': 6  
pagina’s  
 
piempampoentje 
- standaardtaal: lieveheersbeestje 
- Google BE: 'piempampoentje': 314 pagina’s, 'lieveheersbeestje': 16600 pagina’s  
- Google NL: 'piempampoentje': 211 pagina’s, 'lieveheersbeestje': 122000 pagina’s  
- Mediargus: 'piempampoentje':  1 pagina, 'lieveheersbeestje':  184 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'piempampoentje': 0  pagina, 'lieveheersbeestje':  3 pagina’s  
 
pierhaak 
- standaardtaal: bootshaak 
- Google BE: 'pierhaak': 6 pagina’s, 'bootshaak': 447 pagina’s  
- Google NL: 'pierhaak': 8 pagina’s, 'bootshaak': 5610 pagina’s  
- Mediargus: 'pierhaak':  1 pagina, 'bootshaak': 4 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'pierhaak':  0 pagina's, 'bootshaak': 0 pagina’s 
 
pieterstaal 
- standaardtaal: voetstuk, piëdestal  
- Google BE: 'pieterstaal': 4 pagina’s (maar geen enkele in die betekenis, veel pieter + 
taal) 'voetstuk': 25500 pagina’s, 'piëdestal': 2070 pagina’s  
- Google NL: 'pieterstaal': 153 pagina’s (idem), 'voetstuk': 87000 pagina’s, 'piëdestal': 
1580 pagina’s  
- Mediargus: 'pieterstaal':  0 pagina’s, 'voetstuk':  2304 pagina’s, 'piëdestal':  291 
pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'pieterstaal':  0 pagina’s, 'voetstuk':  23 pagina’s, 'piëdestal':  0 
pagina’s  
 
Pietje de dood 
- standaardtaal: Magere Hein  
- Google BE: 'Pietje de dood': 2830 pagina’s, 'magere Hein': 3240 pagina’s  
- Google NL: 'Pietje de dood': 587 pagina’s, 'magere Hein': 15600 pagina’s  
- Mediargus: 'Pietje de dood': 147 pagina’s, 'magere Hein':  125 pagina’s  
- 38 milj. corpus: 'Pietje de dood':  0 pagina’s, 'magere Hein':   6 pagina’s  
 
pietjesbak  
- standaardtaal: dobbelbak  
- Google BE: 'pietjesbak': 3150 pagina’s, 'dobbelbak': 91 pagina’s  
- Google NL: 'pietjesbak': 100 pagina’s, 'dobbelbak': 137 pagina’s 
- Mediargus: 'pietjesbak':  87 pagina’s, 'dobbelbak':  1 pagina 
- 38 milj. corpus: 'pietjesbak':   0 pagina’s, 'dobbelbak':  0 pagina's 
 
pijpajuin 
- standaardtaal: bosuitje, lente-uitje 
- Google BE: 'pijpajuin': 3320 pagina's, 'bosuitje': 4280 pagina's, 'lente-uitje': 1610 
pagina's  
- Google NL: 'pijpajuin': 484 pagina's, 'bosuitje': 67000 pagina's, 'lente-uitje': 3990 
pagina's  
- Mediargus: 'pijpajuin':  125 pagina's, 'bosuitje':  10 pagina's, 'lente-uitje':  0 pagina's 
- 38 milj. corpus:  'pijpajuin': 0  pagina's, 'bosuitje': 0  pagina's, 'lente-uitje':  0 
pagina's 
 
pijpenkoter 
- standaardtaal: pijpreiniger, pijpenwroeter, pijpenrager  
- Google BE: 'pijpenkoter': 4 pagina's, 'pijpreiniger': 8 pagina's, 'pijpenwroeter': 64 
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pagina's, 'pijpenrager': 47 pagina's  
- Google NL: 'pijpenkoter': 53 pagina's, 'pijpreiniger': 132 pagina's, 'pijpenwroeter': 
252 pagina's, 'pijpenrager': 738 pagina's  
- Mediargus: 'pijpenkoter': 1 pagina, 'pijpreiniger': 0 pagina's, 'pijpenwroeter': 0 
pagina's, 'pijpenrager': 1 pagina  
- 38 milj. corpus: 'pijpenkoter': 0 pagina's, 'pijpreiniger': 0 pagina's, 'pijpenwroeter': 0 
pagina's, 'pijpenrager': 0 pagina's  
 
pikkel 
- standaardtaal:1) poot (tafel, stoel); niet vast op zijn - staan, met zijn -s omhoog 
liggen, benen; 2) pukkeltje, puistje; 3) krukje  
- Google BE: 'pikkel': 3210 pagina's, 'poot': 97300 pagina's, 'pukkel': 4720 pagina's, 
'puistje': 1580 pagina's, 'krukje': 6660 pagina's 
- Google NL: 'pikkel': 1400 pagina's, 'poot': 493000 pagina's, 'pukkel': 19900 pagina's, 
'puistje':  11600 pagina's, 'krukje': 45500 pagina's  
- Mediargus: 'pikkel':  42 pagina's, 'poot': 10803 pagina's, 'pukkel': 109  pagina's, 
'puistje': 78  pagina's, 'krukje': 349 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'pikkel':  0 pagina's, 'poot': 75 pagina's, 'pukkel': 0  pagina's, 
'puistje': 0  pagina's, 'krukje': 6 pagina's  
 
pilarenbijter 
- standaardtaal: pilaarbijter 
- Google BE: 'pilarenbijter': 488 pagina's, 'pilaarbijter': 1200 pagina's  
- Google NL: 'pilarenbijter': 263 pagina's, 'pilaarbijter': 497 pagina's  
- Mediargus: 'pilarenbijter': 10 pagina's, 'pilaarbijter': 83 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'pilarenbijter': 0 pagina's, 'pilaarbijter': 0 pagina's  
 
pillamp 
- standaardtaal: zaklantaarn, zaklantaren  
- Google BE: 'pillamp': 2570 pagina's, 'zaklantaarn': 4330 pagina's, 'zaklantaren': 64 
pagina's  
- Google NL: 'pillamp': 376 pagina's, 'zaklantaarn': 66000 pagina's, 'zaklantaren': 719 
pagina's  
- Mediargus: 'pillamp':  17 pagina's, 'zaklantaarn': 296  pagina's, 'zaklantaren':  2 
pagina's 
- 38 milj. corpus: 'pillamp':  0 pagina's, 'zaklantaarn': 16  pagina's, 'zaklantaren':  0 
pagina's 
 
p.220  
 
prijsdeling 
- standaardtaal: prijsuitreiking, prijsuitdeling  
- Google BE: 'prijsdeling': 1910 pagina's, 'prijsuitreiking': 87800 pagina's, 
'prijsuitdeling': 2000 pagina's  
- Google NL: 'prijsdeling': 18 pagina's, 'prijsuitreiking': 374000 pagina's, 
'prijsuitdeling': 201 pagina's  
- Mediargus: 'prijsdeling': 57 pagina's, 'prijsuitreiking':  8875 pagina's, 'prijsuitdeling': 
134  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'prijsdeling': 0 pagina's, 'prijsuitreiking':  375 pagina's, 
'prijsuitdeling': 0  pagina's  
 
prijzenval 
- standaardtaal: plotselinge prijsverlaging, prijsval 
- Google BE: 'prijzenval': 690 pagina's, 'plotselinge prijsverlaging': 3 pagina's, 'prijsval': 
467 pagina's  
- Google NL: 'prijzenval': 177 pagina's, 'plotselinge prijsverlaging': 289 pagina's, 
'prijsval': 4130 pagina's  
- Mediargus: 'prijzenval': 6 pagina's, 'plotselinge prijsverlaging':  1 pagina, 'prijsval': 
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120  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'prijzenval': 0 pagina's, 'plotselinge prijsverlaging':  0 pagina, 
'prijsval': 2  pagina's  
 
primauteit 
- standaardtaal: voorrang, primaat 
- Google BE: 'primauteit': 1640 pagina's, 'voorrang': 292000 pagina's, 'primaat': 9220 
pagina's  
- Googe NL: 'primauteit': 39 pagina's, 'voorrang': 548000 pagina's, 'primaat': 57100 
pagina's  
- Mediargus: 'primauteit':  77 pagina's, 'voorrang':  20895 pagina's, 'primaat': 746  
pagina's  
- 38 milj. corpus: 'primauteit':  0 pagina's, 'voorrang':  464 pagina's, 'primaat': 6  
pagina's  
 
princiep 
- standaardtaal: principe 
- Google BE: 'princiep': 2700 pagina's, 'principe': 1.030.000 pagina's 
- Google NL:'princiep': 1160 pagina's, 'principe': 2.030.000 pagina's  
- Mediargus: 'princiep': 831 pagina's, 'principe':  85649 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'princiep': 122 pagina's, 'principe':  750 pagina's  
 
princieps- 
- standaardtaal: -akkoord, -beslissing, -besluit, -kwestie; principeakkoord ...  
- Google BE: 'princiepsakkoord': 6860 pagina's, 'princiepsbeslissing': 4140 pagina's, 
'princiepsbesluit': 434 pagina's, princiepskwestie': 646 pagina's, 'pincipeakkoord': 0 
pagina's, 'principebeslissing': 5490 pagina's, 'principebesluit': 935 pagina's, 
'principekwestie': 925 pagina's 
- Google NL: 'princiepsakkoord': 146 pagina's, 'princiepsbeslissing': 211 pagina's, 
'princiepsbesluit': 3 pagina's, princiepskwestie': 499 pagina's, 'pincipeakkoord': 1 
pagina, 'principebeslissing': 868 pagina's, 'principebesluit': 21300 pagina's, 
'principekwestie': 6600 pagina's  
- Mediargus: 'princiepsakkoord': 1030  pagina's, 'princiepsbeslissing':  1065 pagina's, 
'princiepsbesluit': 39  pagina's, princiepskwestie':  75 pagina's, 'pincipeakkoord': 0  
pagina's, 'principebeslissing': 582 pagina's, 'principebesluit': 111 pagina's, 
'principekwestie': 128 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'princiepsakkoord':   8 pagina's, 'princiepsbeslissing':   1 pagina, 
'princiepsbesluit':  0 pagina's, princiepskwestie':  0 pagina's, 'pincipeakkoord': 1 
pagina, 'principebeslissing': 0 pagina's, 'principebesluit':12  pagina's, 'principekwestie': 
0 pagina's  
 
privaatadres  
- standaardtaal: privé-adres  
- Google BE: 'privaatadres': 47 pagina's (maar veel los van elkaar geschreven), 
'privaatadres' (exacte woordcombinatie):  10 pagina's, 'privé-adres': 6050 pagina's  
- Google NL: 'privaatadres': 16 pagina's (idem), 'privaatadres': 0 pagina's, 'privé-
adres': 28600 pagina's  
- Mediargus: 'privaatadres':  0 pagina's, 'privé-adres':  2 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'privaatadres':  0 pagina's, 'privé-adres':  0 pagina's  
 
privaatparking  
- standaardtaal: privé-parkeerplaats  
- Google BE: 'privaatparking': 349 pagina's, 'privé-parkeerplaats': 1510 pagina's  
- Google NL: 'privaatparking': 116 pagina's, 'privé-parkeerplaats': 22300 pagina's  
- Mediargus: 'privaatparking': 0 pagina's, 'privé-parkeerplaats': 2  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'privaatparking': 0 pagina's, 'privé-parkeerplaats': 0  pagina's  
 
privaatwagen  
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- standaardtaal: eigen wagen  
- Google BE: 'privaatwagen': 9 pagina's, 'eigen wagen': 35100 pagina's  
- Google NL: 'privaatwagen': 3 pagina's, 'eigen wagen': 16000 pagina's  
- Mediargus: 'privaatwagen': 0 pagina's, 'eigen wagen':  2238 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'privaatwagen': 0 pagina's, 'eigen wagen':  2 pagina's  
 
privaatweg  
- standaardtaal: eigen weg  
- Google BE: 'privaatweg': 496 pagina's, 'eigen weg': 44400 pagina's  
- Google NL: 'privaatweg': 439 pagina's, 'eigen weg': 174000 pagina's  
- Mediargus: 'privaatweg':  39 pagina's, 'eigen weg': 0  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'privaatweg':  0 pagina's, 'eigen weg':  6 pagina's  (maar andere 
betekenissen) 
 
privaatzaak  
- standaardtaal: particuliere aangelegenheid, privé-zaak  
- Google BE: 'privaatzaak': 30 pagina's, 'particuliere aangelegenheid': 140 pagina's, 
'privé-zaak': 1330 pagina's  
- Google NL: 'privaatzaak': 105 pagina's, 'particuliere aangelegenheid': 669 pagina's, 
'privé-zaak': 4600 pagina's  
- Mediargus: 'privaatzaak':  0 pagina's, 'particuliere aangelegenheid': 5 pagina's, 'privé-
zaak': 5  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'privaatzaak':  0 pagina's, 'particuliere aangelegenheid':   0 pagina's, 
'privé-zaak': 1 pagina' 
 
probatie  
- standaardtaal: 1) proef, op -, op proef, voorlopig; 2) (jur.) proeftijd  
- Google BE: 'probatie': 7170 pagina's, 'proef': 343000 pagina's, 'op probatie': 41 
pagina's, 'op proef': 22400 pagina's, 'voorlopig': 1.100.000 pagina's, 'proeftijd': 16600 
pagina's  
- Google NL: 'probatie': 264 pagina's, 'proef': 1.280.000 pagina's, 'op probatie': 13 
pagina's, 'op proef': 182000 pagina's, 'voorlopig': 2.150.000 pagina's, 'proeftijd': 
132000 pagina's  
- Mediargus: 'probatie':  342 pagina's, 'proef':  32800 pagina's, 'op probatie':  0 
pagina's, 'op proef': 0 pagina's, 'voorlopig': 272302 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'probatie':  0 pagina's, 'proef':  362 pagina's, 'op probatie':  0 
pagina's, 'op proef': pagina's, 'voorlopig': 1377 pagina's 
 
probatoir  
- standaardtaal: op proef; - uitstel; proeftijd  
- Google BE: 'probatoir': 29 pagina's, 'op proef': 22800 pagina's, 'probatoir uitstel': 5 
pagina's, 'proeftijd': 16600 pagina's  
- Google NL: 'probatoir': 6 pagina's, 'op proef': 189000 pagina's, 'probatoir uitstel': 0 
pagina's, 'proeftijd': 132000 pagina's  
- Mediargus: 'probatoir':  1 pagina, 'op proef': 0 pagina's, 'probatoir uitstel': 0 pagina's, 
'proeftijd':  527 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'probatoir':  0 pagina's, 'op proef': 33 pagina's, 'probatoir uitstel': 0 
pagina's, 'proeftijd':  66 pagina's  
 
problema  
- standaardtaal: probleem; vraagstuk, moeilijkheid, kwestie  
- Google BE: 'problema': 9570 pagina's, 'probleem': 2.460.000 pagina's, 'vraagstuk': 
54500 pagina's, 'moeilijkheid': 56200 pagina's, 'kwestie': 864000 pagina's 
- Google NL: 'problema': 20500 pagina's, 'probleem': 6.940.000 pagina's, 'vraagstuk': 
262000 pagina's, 'moeilijkheid': 115000 pagina's, 'kwestie': 1.700.000 pagina's  
- Mediargus: 'problema': 5 pagina's, 'probleem': 250471 pagina's, 'vraagstuk': 1501 
pagina's, 'moeilijkheid':  3038 pagina's, 'kwestie':  80618 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'problema': 0 pagina's, 'probleem': 2022 pagina's, 'vraagstuk': 44 
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pagina's, 'moeilijkheid':  39 pagina's, 'kwestie':  837 pagina's  
 
p.230 
 
reisonkosten 
- standaardtaal: reiskosten 
- Google BE: 'reisonkosten': 1160 pagina's, 'reiskosten': 26600 pagina's  
- Google NL:  'reisonkosten': 359 pagina's, 'reiskosten': 282000 pagina's  
- Mediargus: 'reisonkosten':  50 pagina's, 'reiskosten': 970 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'reisonkosten':  0 pagina's, 'reiskosten': 40 pagina's  
 
reispas 
- standaardtaal: paspoort  
- Google BE: 'reispas': 21000 pagina's, 'paspoort': 152000 pagina's  
- Google NL: 'reispas': 3780 pagina's, 'paspoort': 990000 pagina's  
- Mediargus: 'reispas':  1025 pagina's, 'paspoort': 10084 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'reispas':  1 pagina, 'paspoort': 103 pagina's 
 
rekband 
- standaardtaal: elastiek  
- Google BE: 'rekband': 558 pagina's, 'elastiek': 41400 pagina's  
- Google NL: 'rekband': 1330 pagina's, 'elastiek': 407000 pagina's  
- Mediargus: 'rekband': 1 pagina, 'elastiek': 820 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'rekband': 0 pagina's, 'elastiek': 36 pagina's  
 
rekening 
- standaardtaal: er zich geen - van geven, rekenschap; op 't eind van de -, per slot van 
-, tenslotte; - houden dat, er - mee houden dat; - gehouden met, - houdend met, met 
inachtneming van; zijn zaal zit elke week vol, dat maakt echter niet de - van zijn 
vrouw, dat is echter niet in het voordeel van zijn vrouw, zijn vrouw heeft daar niets 
aan; goede -en maken goede vrienden, korte (af)rekening maakt lange vriendschap. - 
WEL: lopende -, rekening - courant.  
- Google BE: 'op 't eind van de rekening': 0 pagina's, 'per slot van rekening': 60500 
pagina's Google NL: 'op 't eind van de rekening': 1 pagina, 'per slot van rekening': 
275000 pagina's,  
- Mediargus: 'op't eind van de rekening': 0 pagina's, 'per slot van rekening': 4787 
pagina's   
- 38 milj. corpus: 'op't eind van de rekening': 0 pagina's, 'per slot van rekening': 8 
pagina's   
 
rekeninguitreksel 
- standaardtaal: rekeningafschrift, bankafschrift, dagafschrift, afschrift  
- Google BE: 'rekeninguitreksel': 186 pagina's, 'rekeningafschrift': 1590 pagina's, 
'bankafschrift': 5490 pagina's,  'dagafschrift': 560 pagina's, 'afschrift': 102000 pagina's  
- Google NL: 'rekeninguitreksel': 313 pagina's, 'rekeningafschrift': 10200 pagina's, 
'bankafschrift':  46800 pagina's, 'dagafschrift': 4770 pagina's, 'afschrift': 543000 
pagina's  
- Mediargus: 'rekeninguitreksel': 3 pagina's, 'rekeningafschrift':  9 pagina's, 
'bankafschrift': 22   pagina's, 'dagafschrift':  1 pagina, 'afschrift':  726 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'rekeninguitreksel': 0 pagina's, 'rekeningafschrift':  0 pagina's, 
'bankafschrift': 0  pagina's, 'dagafschrift':  0 pagina's, 'afschrift':  26 pagina's  
 
reklaam 
- standaardtaal: reclame; - van de week, reclameaanbieding  
- Google BE: 'reklaam': 3380 pagina's, 'reclame': 2.090.000 pagina's, 'reklaam van de 
week': 0 pagina's, 'reclameaanbieding': 125 pagina's  
- Google NL: 'reklaam': 651 pagina's, 'reclame': 8.010.000 pagina's, 'reklaam van de 
week': 0 pagina's, 'reclameaanbieding': 519 pagina's  
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- Mediargus: 'reklaam': 31 pagina's, 'reclame': 31085 pagina's, 'reklaam van de week': 
0  pagina's, 'reclameaanbieding':  1 pagina 
- 38 milj. corpus: 'reklaam': 0 pagina's, 'reclame': 318 pagina's, 'reklaam van de 
week': 0   pagina's, 'reclameaanbieding':  0 pagina's 
 
rekwisitorium  
- standaardtaal: requisitoir (rekwisitoor), strafvordering  
- Google BE: 'rekwisitorium': 186 pagina's, 'requisitoir': 1740 pagina's, 'rekwisitoor': 
1660 pagina's, 'strafvordering': 56900 pagina's  
- Google NL: 'rekwisitorium': 5 pagina's, 'requisitoir': 11000 pagina's, 'rekwisitoor': 167 
pagina's, 'strafvordering': 184000 pagina's  
- Mediargus: 'rekwisitorium': 1 pagina, 'requisitoir': 330 pagina's, 'rekwisitoor': 836  
pagina's, 'strafvordering': 885 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'rekwisitorium': 0 pagina's 'requisitoir': 11 pagina's, 'rekwisitoor': 8  
pagina's, 'strafvordering': 2 pagina's  
 
relancepolitiek  
- standaardtaal: herstelbeleid  
- Google BE: 'relancepolitiek': 170 pagina's, 'herstelbeleid': 13600 pagina's  
- Google NL: 'relancepolitiek': 8 pagina's, 'herstelbeleid': 7730 pagina's  
- Mediargus: 'relancepolitiek': 6  pagina's, 'herstelbeleid': 344  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'relancepolitiek': 0  pagina's, 'herstelbeleid': 2  pagina's  
 
relaxatieoefening 
- standaardtaal: ontspanningsoefening  
- Google BE: 'relaxatieoefening': 958 pagina's, 'ontspanningsoefening': 591 pagina's  
- Google NL: 'relaxatieoefening': 213 pagina's, 'ontspanningsoefening': 4780 pagina's  
- Mediargus: 'relaxatieoefening': 4 pagina's, 'ontspanningsoefening': 8 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'relaxatieoefening': 0 pagina's, 'ontspanningsoefening': 0 pagina's  
 
relaxzetel 
- standaardtaal: relaxstoel, - fauteuil 
- Google BE: 'relaxzetel': 5990 pagina's, 'relaxstoel':  1100 pagina's, 'relaxfauteuil': 
726 pagina's 
- Google NL: 'relaxzetel': 686 pagina's, 'relaxstoel': 13100 pagina's, 'relaxfauteuil': 
24600 pagina's  
- Mediargus: 'relaxzetel': 118 pagina's, 'relaxstoel': 29 pagina's, 'relaxfauteuil':  37 
pagina's  
- 38 milj. corpus: 'relaxzetel': 0 pagina's, 'relaxstoel': 0 pagina's, 'relaxfauteuil':  0 
pagina's  
 
rembekrachter  
- standaardtaal: rembekrachtiger, servorem  
- Google BE: 'rembekrachter': 96 pagina's, 'rembekrachtiger': 787 pagina's, 'servorem': 
328 pagina's  
- Google NL: 'rembekrachter': 1060 pagina's, 'rembekrachtiger': 42900 pagina's, 
'servorem': 117 pagina's  
- Mediargus: 'rembekrachter': 0 pagina's, 'rembekrachtiger': 18 pagina's, 'servorem': 0 
pagina's  
- 38 milj. corpus: 'rembekrachter': 0 pagina's, 'rembekrachtiger': 0 pagina's, 
'servorem': 0 pagina's  
 
remonstrans  
- standaardtaal: monstrans  
- Google BE: 'remonstrans': 0 pagina's, 'monstrans': 3610 pagina's  
- Google NL: 'remonstrans': 264 pagina's, 'monstrans': 32300 pagina's  
- Mediargus: 'remonstrans':  0 pagina's, 'monstrans':  77 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'remonstrans':  0 pagina's, 'monstrans':  0 pagina's  
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rente  
- standaardtaal: staatsfondsen; op zijn -n leven, van zijn -(n) leven, rentenieren  
- Google BE: 'rente': 474000 pagina's, 'staatsfondsen': 1540 pagina's 
- Google NL: 'rente': 1.470.000 pagina's, 'staatsfondsen': 8320 pagina's 
- Mediargus: 'rente':  26165 pagina's, 'staatsfondsen':  222 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'rente':  267 pagina's, 'staatsfondsen':  0 pagina's 
 
p.240 
 
scheepvaarttrafiek 
- standaardtaal: havenverkeer, scheepsverkeer  
- Google BE: 'scheepvaarttrafiek': 109 pagina's, 'havenverkeer': 938 pagina's, 
'scheepsverkeer': 1310 pagina's  
- Google NL: 'scheepvaarttrafiek': 4 pagina's, 'havenverkeer': 634 pagina's, 
'scheepsverkeer': 2150 pagina's   
- Mediargus: 'scheepvaarttrafiek':  18 pagina's, 'havenverkeer':  179 pagina's, 
'scheepsverkeer': 93 pagina's   
- 38 milj. corpus: 'scheepvaarttrafiek':  0 pagina's, 'havenverkeer':  0 pagina's, 
'scheepsverkeer': 1 pagina 
 
scheerbalk  
- standaardtaal: hanenbalk  
- Google BE: 'scheerbalk': 9 pagina's, 'hanenbalk': 90 pagina's  
- Google NL: 'scheerbalk': 133 pagina's, 'hanenbalk': 469 pagina's  
- Mediargus: 'scheerbalk': 0  pagina's, 'hanenbalk': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'scheerbalk': 0  pagina's, 'hanenbalk': 0 pagina's  
 
scheerborstel  
- standaardtaal: scheerkwast  
- Google BE: 'scheerborstel': 185 pagina's, 'scheerkwast': 599 pagina's  
- Google NL: 'scheerborstel': 347 pagina's, 'scheerkwast': 5160 pagina's  
- Mediargus: 'scheerborstel':  13 pagina's, 'scheerkwast': 29  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'scheerborstel':  0 pagina's, 'scheerkwast': 1  pagina 
 
scheergebint  
- standaardtaal: kapspant, dakstoel  
- Google BE: 'scheergebint': 6 pagina's, 'kapspant': 262 pagina's, 'dakstoel': 915 
pagina's  
- Google NL: 'scheergebint': 220 pagina's, 'kapspant': 336 pagina's, 'dakstoel': 1290 
pagina's  
- Mediargus: 'scheergebint':  0 pagina's, 'kapspant': 3  pagina's, 'dakstoel':  8 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'scheergebint':  0 pagina's, 'kapspant': 0  pagina's, 'dakstoel':  0 
pagina's  
 
scheergerief  
- standaardtaal: scheergerei, scheergereedschap  
- Google BE: 'scheergerief': 997 pagina's, 'scheergerei': 266 pagina's, 
'scheergereedschap': 8 pagina's 
- Google NL: 'scheergerief': 129 pagina's, 'scheergerei': 1280 pagina's, 
'scheergereedschap': 51 pagina's  
- Mediargus: 'scheergerief': 54 pagina's, 'scheergerei': 35 pagina's, 
'scheergereedschap': 0  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'scheergerief': 0 pagina's, 'scheergerei': 2 pagina's, 
'scheergereedschap': 2  pagina's  
 
scheerzolder  
- standaardtaal: vliering  
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- Google BE: 'scheerzolder': 109 pagina's, 'vliering': 1600 pagina's  
- Google NL: 'scheerzolder': 212 pagina's, 'vliering': 109000 pagina's  
- Mediargus: 'scheerzolder':  4 pagina's, 'vliering':  47 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'scheerzolder':  0 pagina's, 'vliering':  4 pagina's  
 
schel 
- standaardtaal: hard oogvlies (WEL nog in de uitdr.: de schellen vallen hem van de 
ogen); een - hesp, plak(je), sneetje ham; de - van de appel, schil  
- Google BE: 'schel': 16200 pagina's, 'hard oogvlies': 0 pagina's, 'een schel hesp': 32 
pagina's, 'een plakje ham': 474 pagina's, 'een sneetje ham': 83 pagina's, 'de schel van 
de appel': 0 pagina's, 'de schil van de appel': 12 pagina's  
- Google NL: 'schel': 66600 pagina's, 'hard oogvlies': 8 pagina's, 'een schel hesp': 7 
pagina's, 'een plakje ham': 3300 pagina's, 'een sneetje ham': 27 pagina's, 'de schel van 
de appel': 0 pagina's, 'de schil van de appel': 52 pagina's  
- Mediargus: 'een schel hesp': 5 pagina's, 'een plakje ham':  27 pagina's, 'een sneetje 
ham': 21  pagina's, 'de schel van de appel': 0 pagina's, 'de schil van de appel': 57 
pagina's  
- 38 milj. corpus: 'een schel hesp':  0 pagina's, 'een plakje ham':   0 pagina's, 'een 
sneetje ham':   0 pagina's, 'de schel van de appel':  0 pagina's, 'de schil van de appel': 
0 pagina's  
 
schelp  
- standaardtaal: uit zijn - komen, kruipen, te voorschijn komen, zich manifesteren, 
spraakzaam worden; zich met iets bemoeien; in zijn - kruipen, in zijn schulp kruipen; 
(sportt.) verdedigend spelen; (m.b.t. een vrucht) schil, peul; de - van een ei, 
(eier)schaal  
- Google BE: 'de schelp van een ei': 0 pagina's, 'eierschaal': 2850 pagina's  
- Google NL: 'de schelp van een ei': 2 pagina's, 'eierschaal': 9740 pagina's  
- Mediargus: 'de schelp van een ei': 4 pagina's (maar alle 4 hetzelfde), 'eierschaal': 73 
pagina's  
- 38 milj. corpus: ' de schelp van een ei': 0 pagina's, 'eierschaal': 1 pagina 
 
schelpslak  
- standaardtaal: huisjesslak  
- Google BE: 'schelpslak': 22 pagina's, 'huisjesslak': 4030 pagina's  
- Google NL: 'schelpslak': 32 pagina's, 'huisjesslak': 1610 pagina's  
- Mediargus: 'schelpslak': 0 pagina's, 'huisjesslak': 17 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'schelpslak': 0 pagina's, 'huisjesslak': 1 pagina 
 
schendevente  
- standaardtaal: marktbederver (door tegen te lage prijs te verkopen)  
- Google BE: 'schendevente': 1 pagina, 'marktbederver': 1 pagina 
- Google NL: 'schendevente': 3 pagina's, 'marktbederver': 11 pagina's  
- Mediargus: 'schendevente': 0 pagina's, 'marktbederver': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'schendevente': 0 pagina's, 'marktbederver': 0 pagina's  
 
schenkbank  
- standaardtaal: tapkast, buffet  
- Google BE: 'schenkbank': 107 pagina's, 'tapkast': 3160 pagina's, 'buffet': 249000 
pagina's  
- Google NL: 'schenkbank': 123 pagina's, 'tapkast': 4630 pagina's, 'buffet': 943000 
pagina's  
- Mediargus: 'schenkbank':  7 pagina's, 'tapkast':  908 pagina's, 'buffet':  3691 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'schenkbank':  0 pagina's, 'tapkast':  5 pagina's, 'buffet':  77 pagina's  
 
schenkbord  
- standaardtaal: (houten) dienblad, presenteerblad  
- Google BE: 'schenkbord': 132 pagina's, 'houten dienblad': 753 pagina's, 
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'presenteerblad': 269 pagina's 
- Google NL: 'schenkbord': 226 pagina's, 'houten dienblad': 3850 pagina's, 
'presenteerblad': 2520 pagina's  
- Mediargus: 'schenkbord': 17 pagina's, 'houten dienblad': 13  pagina's, 
'presenteerblad': 52  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'schenkbord': 0 pagina's, 'houten dienblad': 0  pagina's, 
'presenteerblad': 1 pagina 
 
schep  
- standaardtaal: 1) een - op hebben, dronken, aangeschoten zijn; 2) er een -je bijdoen, 
op doen, een verhaal enz. aandikken; 3) (paarden)-, hachee; 4) plaats waar men water 
schept  
- Google BE: 'paardenschep': 7 pagina's, 'hachee': 1770 pagina's  
- Google NL:  'paardenschep': 42 pagina's, 'hachee': 25700 pagina's  
- Mediargus: 'paardenschep':  1 pagina, 'hachee': 7 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'paardenschep':  0 pagina's, 'hachee': 7 pagina's  
 
schepenambt  
- standaardtaal: schepenkantoor  
- Google BE: 'schepenambt': 5190 pagina's, 'schepenkantoor': 137 pagina's  
- Google NL: 'schepenambt': 236 pagina's, 'schepenkantoor': 143 pagina's  
- Mediargus: 'schepenambt': 3374  pagina's, 'schepenkantoor':  6 pagina's (maar 3 x 
hetzelfde en 2x hetzelfde, dus maar 3 unieke) 
- 38 milj. corpus:  'schepenambt': 4 pagina's, 'schepenkantoor': 0 pagina's 
 
schepershond  
- standaardtaal: herdershond  
- Google BE: 'schepershond': 271 pagina's, 'herdershond': 10400 pagina's 
- Google NL: 'schepershond': 200 pagina's, 'herdershond': 92000 pagina's  
- Mediargus: 'schepershond': 5 pagina's, 'herdershond':  960 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'schepershond': 0 pagina's, 'herdershond': 10 pagina's  
 
schepzak  
- standaardtaal: schepnet  
- Google BE: 'schepzak': 358 pagina's, 'schepnet': 7550 pagina's  
- Google NL: 'schepzak': 774 pagina's, 'schepnet': 31100 pagina's  
- Mediargus: 'schepzak':  2 pagina's, 'schepnet': 170 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'schepzak':  0 pagina's, 'schepnet': 0 pagina's  
 
scheresliep  
- standaardtaal: scharensliep, schaarsliep, scharenslijper  
- Google BE: 'scheresliep': 12400 pagina's, 'scharensliep': 926 pagina's, 'schaarsliep': 
160 pagina's, 'scharenslijper': 406 pagina's  
- Google NL: 'scheresliep': 72 pagina's, 'scharensliep': 5470 pagina's, 'schaarsliep': 264 
pagina's, 'scharenslijper': 2790 pagina's  
- Mediargus: 'scheresliep':  0 pagina's, 'scharensliep':  44 pagina's, 'schaarsliep':  0 
pagina's, 'scharenslijper': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'scheresliep':  0 pagina's, 'scharensliep':  0 pagina's, 'schaarsliep':  0 
pagina's, 'scharenslijper': 4 pagina's  
 
scherfbank  
- standaardtaal: scherfblok, hakselbank  
- Google BE: 'scherfbank': 0 pagina's, 'scherfblok': 0 pagina's, 'hakselbank': 5 pagina's  
- Google NL: 'scherfbank': 1 pagina, 'scherfblok': 0 pagina's, 'hakselbank': 310 pagina's  
- Mediargus: 'scherfbank': 0 pagina's, 'scherfblok': 0 pagina's, 'hakselbank': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'scherfbank': 0 pagina's, 'scherfblok': 0 pagina's, 'hakselbank': 0 
pagina's  
 



  143 

scherfbord  
- standaardtaal: hakbord (voor groenten)  
- Google BE: 'scherfbord': 6 pagina's, 'hakbord': 95 pagina's  
- Google NL: 'scherfbord': 220 pagina's, 'hakbord': 174 pagina's  
- Mediargus: 'scherfbord':  0 pagina's, 'hakbord': 5 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'scherfbord':  0 pagina's, 'hakbord': 0 pagina's  
 
schetterbek, - buik  
- standaardtaal: schetteraar, druktemaker  
- Google BE: 'schetterbek': 2 pagina's, 'schetterbuik': 1 pagina, 'schetteraar': 2 
pagina's, 'druktemaker': 738 pagina's  
- Google NL: 'schetterbek': 295 pagina's, 'schetterbuik': 1 pagina, 'schetteraar': 111 
pagina's, 'druktemaker': 8580 pagina's  
- Mediargus: 'schetterbek': 0 pagina's, 'schetterbuik':  0 pagina's, 'schetteraar':  0 
pagina's, 'druktemaker': 32 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'schetterbek': 0 pagina's, 'schetterbuik':  0 pagina's, 'schetteraar':  0 
pagina's, 'druktemaker': 0 pagina's  
 
p.250 
 
smeerbuik, smeerder  
- standaardtaal: smulpaap, lekkerbek, schranser  
- Google BE: 'smeerbuik': 29 pagina's, 'smeerder': 199 pagina's, 'smulpaap': 4050 
pagina's, 'lekkerbek': 10900 pagina's, 'schranser': 209 pagina's  
- Google NL: 'smeerbuik': 252 pagina's, 'smeerder': 1070 pagina's, 'smulpaap': 6630 
pagina's, 'lekkerbek': 21700 pagina's, 'schranser': 106 pagina's  
- Mediargus: 'smeerbuik':  0 pagina's, 'smeerder':  5 pagina's, 'smulpaap': 80 pagina's, 
'lekkerbek': 702 pagina's, 'schranser':  10 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smeerbuik':  0 pagina's, 'smeerder':  0 pagina's, 'smulpaap': 1 
pagina, 'lekkerbek': 0 pagina's, 'schranser':  0 pagina's  
 
smetdraad, smetkoord  
- standaardtaal: smetlijn, slaglijn  
- Google BE: 'smetdraad': 11 pagina's, 'smetkoord': 151 pagina's, 'smetlijn': 125 
pagina's, 'slaglijn': 268 pagina's  
- Google NL: 'smetdraad': 10 pagina's, 'smetkoord': 379 pagina's, 'smetlijn': 0 
pagina's, 'slaglijn': 2440 pagina's  
- Mediargus: 'smetdraad': 0 pagina's, 'smetkoord':  2 pagina's, 'smetlijn': 2 pagina's, 
'slaglijn':  4 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smetdraad': 0 pagina's, 'smetkoord':  0 pagina's, 'smetlijn': 0 
pagina's, 'slaglijn':  0 pagina's  
 
smirrel  
- standaardtaal: witte duif (bruin of zwart gevlekt)  
- Google BE: 'smirrel': 490 pagina's, 'witte duif': 2640 pagina's  
- Google NL: 'smirrel': 428 pagina's, 'witte duif': 8950 pagina's  
- Mediargus: 'smirrel':  0 pagina's, 'witte duif': 78 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smirrel':  0 pagina's, 'witte duif': 0 pagina's  
 
smodder  
- standaardtaal: onsmakelijk goedje, vieze brij; motregen  
- Google BE: 'smodder': 396 pagina's, 'onsmakelijk goedje': 0 pagina's, 'vieze brij': 277 
pagina's, 'motregen': 27500 pagina's  
- Google NL: 'smodder': 98 pagina's, 'onsmakelijk goedje': 6 pagina's, 'vieze brij': 230 
pagina's, 'motregen': 113000 pagina's  
- Mediargus: 'smodder':  5 pagina's, 'onsmakelijk goedje':  2 pagina's, 'vieze brij': 38  
pagina's, 'motregen':  1240 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smodder':  0 pagina's, 'onsmakelijk goedje':   0 pagina's, 'vieze brij': 
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0   pagina's, 'motregen':  11 pagina's  
 
smodderregen  
- standaardtaal: motregen  
- Google BE: 'smodderregen': 11 pagina's, 'motregen': 27500 paginas  
- Google NL: 'smodderregen': 2 pagina's, 'motregen': 113000 pagina's  
- Mediargus: 'smodderregen': 1  pagina, 'motregen':  1240 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smodderregen': 0  pagina's, 'motregen':  11 pagina's  
 
smoelement  
- standaardtaal: smoelwerk  
- Google BE: 'smoelement': 288 pagina's, 'smoelwerk': 2690 pagina's  
- Google NL: 'smoelement': 210 pagina's, 'smoelwerk': 11600 pagina's  
- Mediargus: 'smoelement': 1 pagina, 'smoelwerk': 136  pagina's  
- 38 milj. corpus:  'smoelement': 0 pagina's, 'smoelwerk': 0  pagina's  
 
smoelentrekker  
- standaardtaal: 1) bekkentrekker; 2) huichelaar  
- Google BE: 'smoelentrekker': 1.020 pagina's, 'bekkentrekker': 338 pagina's, 
'huichelaar': 1500 pagina's  
- Google NL: 'smoelentrekker': 187 pagina's, 'bekkentrekker': 595 pagina's, 
'huichelaar': 18700 pagina's  
- Mediargus: 'smoelentrekker':  50 pagina's, 'bekkentrekker':  125 pagina's, 
'huichelaar': 53  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smoelentrekker':  0 pagina's, 'bekkentrekker':  0 pagina's, 
'huichelaar': 5  pagina's  
 
smokkelregen  
- standaardtaal: motregen  
- Google BE: 'smokkelregen': 4 pagina's, 'motregen': 27500 pagina's  
- Google NL: 'smokkelregen': 2 pagina's, 'motregen': 113000 pagina's  
- Mediargus: 'smokkelregen':  0 pagina's, 'motregen':  1240 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smokkelregen':  0 pagina's, 'motregen':  11 pagina's  
 
smokkelweer 
- standaardtaal: mistig, nevelig weer  
- Google BE: 'smokkelweer': 3 pagina's, 'mistig weer': 1760 pagina's, 'nevelig weer': 
281 pagina's  
- Google NL: 'smokkelweer': 2 pagina's, 'mistig weer': 3230 pagina's, 'nevelig weer': 
680 pagina's  
- Mediargus: 'smokkelweer':  0 pagina's, 'mistig weer':  0 pagina's, 'nevelig weer': 0 
pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smokkelweer': 0  pagina's, 'mistig weer': 0  pagina's, 'nevelig weer': 
3  pagina's 
 
smospot  
- standaardtaal: knoeier  
- Google BE: 'smospot': 301 pagina's, 'knoeier': 1850 pagina's  
- Google NL: 'smospot': 277 pagina's, 'knoeier': 6880 pagina's  
- Mediargus: 'smospot': 15 pagina's, 'knoeier': 101 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smospot': 0 pagina's, 'knoeier': 0 pagina's  
 
smout  
- standaardtaal: olie, plantenolie; gesmolten vet, reuzel  
- Google BE: 'smout': 11300 pagina's, 'olie': 658000 pagina's, 'plantenolie': 3190 
pagina's, 'gesmolten vet': 647 pagina's, 'reuzel': 3280 pagina's  
- Google NL: 'smout': 15100 pagina's, 'olie': 2.580.000 pagina's, 'plantenolie': 2440 
pagina's, 'gesmolten vet': 833 pagina's, 'reuzel': 13700 pagina's  
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- Mediargus: 'smout': 1338 pagina's, 'olie':  34532 pagina's, 'plantenolie':  121 
pagina's, 'gesmolten vet':  10 pagina's, 'reuzel': 91 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smout': 1 pagina, 'olie':  226 pagina's, 'plantenolie':  0 pagina's, 
'gesmolten vet': 1 pagina, 'reuzel': 1 pagina 
 
smoutbol  
- standaardtaal: oliebol  
- Google BE: 'smoutbol': 190 pagina's, 'oliebol': 2670 pagina's  
- Google NL: 'smoutbol': 240 pagina's, 'oliebol': 48800 pagina's  
- Mediargus: 'smoutbol':  1 pagina, 'oliebol': 64  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smoutbol':  0 pagina's, 'oliebol': 4  pagina's  
 
smoutboterham  
- standaardtaal: boterham met reuzel  
- Google BE: 'smoutboterham': 0 pagina's, 'boterham met reuzel': 7 pagina's  
- Google NL: 'smoutboterham': 0 pagina's, 'boterham met reuzel': 27 pagina's  
- Mediargus: 'smoutboterham': 0 pagina's, 'boterham met reuzel': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smoutboterham': 0 pagina's, 'boterham met reuzel': 0 pagina's  
 
smoutebol  
- standaardtaal: oliebol  
- Google BE: 'smoutebol': 406 pagina's, 'oliebol': 2670 pagina's  
- Google NL: 'smoutebol': 204 pagina's, 'oliebol': 48800 pagina's  
- Mediargus: 'smoutebol':  18 pagina's, 'oliebol': 64 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smoutebol':  0 pagina's, 'oliebol': 4 pagina's  
 
smoutslager  
- standaardtaal: olieslager  
- Google BE: 'smoutslager': 44 pagina's, 'olieslager': 1030 pagina's  
- Google NL: 'smoutslager': 45 pagina's, 'olieslager': 5890 pagina's  
- Mediargus: 'smoutslager':  0 pagina's, 'olieslager':  49 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smoutslager':  0 pagina's, 'olieslager':  1 pagina' 
 
smuik  
- standaardtaal: mist, nevel  
- Google BE: 'smuik': 59 pagina's, 'mist': 735000 pagina's, 'nevel': 71500 pagina's  
- Google NL: 'smuik': 207 pagina's, 'mist': 1.400.000 pagina's, 'nevel': 134000 pagina's  
- Mediargus: 'smuik': 0 pagina's, 'mist': 62596 pagina's, 'nevel': 5477 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'smuik': 0 pagina's, 'mist': 197 pagina's, 'nevel': 47 pagina's  
 
snaartuigen  
- standaardtaal: snaarinstrumenten  
- Google BE: 'snaartuigen': 9 pagina's, 'snaarinstrumenten': 16400 pagina's  
- Google NL: 'snaartuigen': 28 pagina's, 'snaarinstrumenten': 99000 pagina's  
- Mediargus: 'snaartuigen': 0 pagina's, 'snaarinstrumenten': 158 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'snaartuigen': 0 pagina's, 'snaarinstrumenten': 1 pagina 
 
snabbel  
- standaardtaal: bek, mond; hou je -, hou je mond  
- Google BE: 'snabbel': 714 pagina's, 'bek': 134000 pagina's, 'mond': 628000 pagina's, 
'hou je snabbel': 0 pagina's, 'hou je mond': 2060 pagina's  
- Google NL: 'snabbel': 7630 pagina's, 'bek': 999000 pagina's, 'mond': 1.720.000 
pagina's, 'hou je snabbel': 0 pagina's, 'hou je mond': 31100 pagina's  
- Mediargus: 'snabbel': 2 pagina's, 'bek': 6897 pagina's, 'mond': 49950 pagina's 
- 38 milj. corpus:  'snabbel': 0 pagina's, 'bek': 43 pagina's, 'mond': 426 pagina's 
 
snak  
- standaardtaal: een - en een beet, een bitsig antwoord  
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- Google BE: 'een snak en een beet': 36 pagina's, 'een bitsig antwoord': 9 pagina's  
- Google NL: 'een snak en een beet': 7 pagina's, 'een bitsig antwoord': 2 pagina's  
- Mediargus: 'een snak en een beet':  6 pagina's, 'een bitsig antwoord': 2 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'een snak en een beet': 0  pagina's, 'een bitsig antwoord': 0 pagina's  
 
snede, snee  
- standaardtaal: een - kaas, vlees, ham, worst, een plak(je) (WEL: v. brood); op zijn - 
zijn, op dreef; de wijn is juist op snee, goed van snee, net goed om gedronken te 
worden; (sportt.) - geven, alles geven, zich hard inspannen  
- Google BE: 'een snee kaas': 10 pagina's, 'een snede kaas': 85 pagina's, 'een plakje 
kaas': 707 pagina's, 'een plak kaas': 368 pagina's 
- Google NL: 'een snee kaas': 9 pagina's, 'een snede kaas': 9 pagina's, 'een plakje 
kaas': 3390 pagina's, 'een plak kaas': 2480 pagina's 
- Mediargus: 'een snee kaas': 2 pagina's, 'een snede kaas':  8 pagina's, 'een plakje 
kaas': 35  pagina's, 'een plak kaas': 22 pagina's 
- 38 milj. corpus:  'een snee kaas': 0 pagina's, 'een snede kaas':  0 pagina's, 'een 
plakje kaas': 2   pagina's, 'een plak kaas': 1 pagina 
 
snelboot 
- standaardtaal: motorboot, raceboot  
- Google BE: 'snelboot':  235 pagina's, 'motorboot': 12800 pagina's, 'raceboot': 555 
pagina's  
- Google NL: 'snelboot': 3120 pagina's, 'motorboot': 201000 pagina's, 'raceboot': 2670 
pagina's  
- Mediargus: 'snelboot': 41 pagina's, 'motorboot': 499 pagina's, 'raceboot': 39 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'snelboot': 1 pagina, 'motorboot': 6 pagina's, 'raceboot': 0 pagina's  
 
p.260 
 
sterkwaterplaat  
- standaardtaal: ets  
- Google BE: 'sterkwaterplaat': 5 pagina's, 'ets': 116000 pagina's  
- Google NL: 'sterkwaterplaat': 6 pagina's, 'ets': 209000 pagina's  
- Mediargus: 'sterkwaterplaat':  0 pagina's, 'ets': 872 pagina's 
- 38 milj. corpus: sterkwaterplaat':  0 pagina's, 'ets': 18 pagina's 
 
steun  
- standaardtaal: hij is de - van zijn ouder, hij is de kostwinner; gepubliceerd met de - 
van de Universitaire Stichting, met - van.  
- Google BE: 'gepubliceerd met de steun van': 90 pagina's, 'gepubliceerd met steun 
van': 60 pagina's  
- Google NL: 'gepubliceerd met de steun van': 2 pagina's, 'gepubliceerd met steun 
van': 9 pagina's  
- Mediargus: 'gepubliceerd met de steun van':  1 pagina, 'gepubliceerd met steun van': 
1  pagina 
- 38 milj. corpus: 'gepubliceerd met de steun van':  0 pagina, 'gepubliceerd met steun 
van': 0   pagina 
 
stichter  
- standaardtaal: de - van een wetenschap, de oprichting  
- Google BE: 'de stichter van': 16000 pagina's, 'de stichter van een wetenschap': 0 
pagina's, 'de oprichter van': 15900 pagina's, 'de oprichter van een wetenschap': 0 
pagina's  
- Google NL: 'de stichter van': 32100 pagina's, 'de stichter van een wetenschap': 0 
pagina's, 'de oprichter van': 72900 pagina's, 'de oprichter van een wetenschap': 0 
pagina's  
- Mediargus: 'de stichter van': 13964 pagina's, 'de stichter van een wetenschap': 0 
pagina's, 'de oprichter van': 9628 pagina's, 'de oprichter van een wetenschap': 0 
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pagina's  
- 38 milj. corpus: 'de stichter van': 24 pagina's, 'de stichter van een wetenschap':  0 
pagina's, 'de oprichter van': 49 pagina's, 'de oprichter van een wetenschap':  0 pagina's  
 
stichtersaandeel  
- standaardtaal: oprichtersaandeel  
- Google BE: 'stichtersaandeel': 515 pagina's, 'oprichtersaandeel': 125 pagina's  
- Google NL: 'stichtersaandeel': 49 pagina's, 'oprichtersaandeel': 325 pagina's  
- Mediargus: 'stichtersaandeel': 3  pagina's, 'oprichtersaandeel': 4  pagina's  
- 38 milj. corpus:  'stichtersaandeel': 0  pagina's, 'oprichtersaandeel': 0  pagina's  
 
stichting  
- standaardtaal: de - van een vennootschap, de oprichting  
- Google BE: 'de stichting van een vennootschap': 5 pagina's, 'de oprichting van een 
vennootschap': 3190 pagina's  
- Google NL: 'de stichting van een vennootschap':0 pagina's, 'de oprichting van een 
vennootschap': 1290 pagina's  
- Mediargus: 'de stichting van een vennootschap': 4 pagina's, 'de oprichting van een 
vennootschap':  118 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'de stichting van een vennootschap': 0 pagina's, 'de oprichting van 
een vennootschap': 0  pagina's  
 
stiegel  
- standaardtaal: stijgbeugel  
- Google BE: 'stiegel': 598 pagina's, (maar niet in die betekenis) 'stijgbeugel': 2030 
pagina's  
- Google NL: 'stiegel': 958 pagina's, (idem) 'stijgbeugel': 15100 pagina's  
- Mediargus: 'stiegel': 3 pagina's, 'stijgbeugel':  98 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'stiegel': 0 pagina's, 'stijgbeugel':  0 pagina's  
 
stiel  
- standaardtaal: ambacht, vak, beroep; hij is metser van -, metselaar van beroep, van 
z'n vak; op - gaan, zijn, doen, in de leer gaan, zijn, doen bij iem.; een man van -, 
vakman, man van het vak; z'n - kennen, z'n vak kennen, een man van 't vak zijn; dat 
is m'n - niet, daar ken ik niets van, dat kan ik niet; dat is niet mijn manier van doen; 
wat doet u voor uw -?, wat ben je van beroep, wat doet u voor de kost?; twaalf -en, 
dertien ongelukken, twaalf ambachten, dertien ongelukken  
- Google BE: 'stiel': 23400 pagina's, 'ambacht': 59500 pagina's, 'vak': 644000 pagina's, 
'beroep': 2.130.000 pagina's, 'metser van stiel': 1 pagina, 'metselaar van beroep': 29 
pagina's, 'een man van stiel': 2 pagina's, 'vakman': 210000 pagina's, 'man van het 
vak': 277 pagina's, 'twaalf stielen, dertien ongelukken': 53 pagina's, 'twaalf ambachten, 
dertien ongelukken': 39 pagina's  
- Google NL: 'stiel': 31900 pagina's, 'ambacht': 1.020.000 pagina's, 'vak': 8.860.000 
pagina's, 'beroep': 5.240.000 pagina's, 'metser van stiel': 0 pagina's,  'metselaar van 
beroep': 456 pagina's, 'een man van stiel': 0 pagina's, 'vakman': 625000 pagina's, 
'man van het vak': 389 pagina's, 'z'n stiel kennen': 0 pagina's,  'twaalf stielen, dertien 
ongelukken': 8 pagina's, 'twaalf ambachten, dertien ongelukken': 761 pagina's  
- Mediargus: 'stiel': 6269 pagina's, 'ambacht': 2095 pagina's, 'vak':  26951 pagina's, 
'beroep': 182805 pagina's, 'metser van stiel': 0  pagina's, 'metselaar van beroep': 7  
pagina's, 'een man van stiel': 31 pagina's, 'vakman':  2579 pagina's, 'man van het vak': 
66 pagina's, 'twaalf stielen, dertien ongelukken':  107 pagina's, 'twaalf ambachten, 
dertien ongelukken': 8  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'stiel': 15 pagina's, 'ambacht': 63 pagina's, 'vak':  392 pagina's, 
'beroep': 1431 pagina's, 'metser van stiel':  0 pagina's, 'metselaar van beroep':  0 
pagina's, 'een man van stiel': 0 pagina's, 'vakman':  44 pagina's, 'man van het vak':  0 
pagina's, 'twaalf stielen, dertien ongelukken': 1 pagina, 'twaalf ambachten, dertien 
ongelukken':   1 pagina's  
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stielkennis 
- standaardtaal: vakkennis  
- Google BE: 'stielkennis': 1930 pagina's, 'vakkennis': 56400 pagina's  
- Google NL: 'stielkennis': 146 pagina's, 'vakkennis': 267000 pagina's  
- Mediargus: 'stielkennis': 425 pagina's, 'vakkennis':  1671 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'stielkennis': 1 pagina, 'vakkennis':  23 pagina's  
 
stielman  
- standaardtaal: vakman, ambachtsman, man van het vak, geschoold arbeider  
- Google BE: 'stielman': 5040 pagina's, 'vakman': 210000 pagina's, 'ambachtsman': 
7220 pagina's, 'man van het vak': 277 pagina's, 'geschoold arbeider': 2140 pagina's  
- Google NL: 'stielman': 384 pagina's, 'vakman': 625000 pagina's, 'ambachtsman': 
15900 pagina's, 'man van het vak': 389 pagina's, 'geschoold arbeider': 108 pagina's  
- Mediargus: 'stielman': 240 pagina's, 'vakman': 2579 pagina's, 'ambachtsman': 389  
pagina's, 'man van het vak': 66 pagina's, 'geschoold arbeider':  29 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'stielman': 0 pagina's, 'vakman': 44 pagina's, 'ambachtsman': 13  
pagina's, 'man van het vak':  pagina's, 'geschoold arbeider': 0  pagina's  
 
stielmensen  
- standaardtaal: vaklui  
- Google BE: 'stielmensen': 435 pagina's, 'vaklui': 17600 pagina's  
- Google NL: 'stielmensen': 7 pagina's, 'vaklui': 27900 pagina's  
- Mediargus: 'stielmensen': 17 pagina's, 'vaklui': 1530  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'stielmensen': 0 pagina's, 'vaklui': 6  pagina's  
 
stielvaardigheid 
- standaardtaal: vakmanschap, vakbekwaamheid  
- Google BE: 'stielvaardigheid': 115 pagina's, 'vakmanschap': 111000 pagina's, 
'vakbekwaamheid': 19000 pagina's  
- Google NL: 'stielvaardigheid': 7 pagina's, 'vakmanschap': 449000 pagina's, 
'vakbekwaamheid': 129000 pagina's  
- Mediargus: 'stielvaardigheid':  3 pagina's, 'vakmanschap': 3402  pagina's, 
'vakbekwaamheid': 339 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'stielvaardigheid':  0 pagina's, 'vakmanschap': 86  pagina's, 
'vakbekwaamheid': 19 pagina's  
 
stielwerk  
- standaardtaal: vakmanschap  
- Google BE: 'stielwerk': 91 pagina's, 'vakmanschap': 111000 pagina's 
- Google NL: 'stielwerk': 3 pagina's, 'vakmanschap': 449000 pagina's  
- Mediargus: 'stielwerk': 2 pagina's, 'vakmanschap': 3402 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'stielwerk': 0 pagina's, 'vakmanschap': 86 pagina's  
 
stijgingsritme  
- standaardtaal: stijgingstempo  
- Google BE: 'stijgingsritme': 674 pagina's, 'stijgingstempo': 308 pagina's  
- Google NL: 'stijgingsritme': 81 pagina's, 'stijgingstempo': 695 pagina's  
- Mediargus: 'stijgingsritme': 114 pagina's, 'stijgingstempo': 84 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'stijgingsritme': 1 pagina, 'stijgingstempo': 0 pagina's  
 
stijverik  
- standaardtaal: houterige kerel, hark  
- Google BE: 'stijverik': 2 pagina's, 'houterige kerel': 0 pagina's, 'hark': 16700 pagina's  
- Google NL: 'stijverik': 41 pagina's, 'houterige kerel': 3 pagina's, 'hark': 91300 
pagina's  
- Mediargus: 'stijverik': 0 pagina's, 'houterige kerel': 0 pagina's, 'hark': 796 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'stijverik': 0 pagina's, 'houterige kerel': 0  pagina's, 'hark': 6 
pagina's 
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stilzwijgendheid  
- standaardtaal: - verzekerd, geheimhouding verzekerd  
- Google BE: 'stilzwijgendheid verzekerd': 0 pagina's, 'geheimhouding verzekerd': 123 
pagina's  
- Google NL: 'stilzwijgendheid verzekerd': 1 pagina,  'geheimhouding verzekerd': 427 
pagina's  
- Mediargus: 'stilzwijgendheid verzekerd': 0 pagina's, 'geheimhouding verzekerd': 6 
pagina's 
- 38 milj. corpus: 'stilzwijgendheid verzekerd':  0 pagina's,  'geheimhouding verzekerd':  
0 pagina's 
 
stinkertjes  
- standaardtaal: afrikaantjes (bloemen)  
- Google BE: 'stinkertjes': 639 pagina's, 'afrikaantjes': 2700 pagina's  
- Google NL: 'stinkertjes': 349 pagina's, 'afrikaantjes': 11800 pagina's  
- Mediargus: 'stinkertjes': 25 pagina's, 'afrikaantjes':  187 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'stinkertjes': 0 pagina's, 'afrikaantjes':  1 pagina 
 
p.270 
 
tekenbureel  
- standaardtaal: tekenkamer  
- Google BE: 'tekenbureel': 668 pagina's, 'tekenkamer': 1490 pagina's  
- Google NL: 'tekenbureel': 47 pagina's, 'tekenkamer': 39800 pagina's  
- Mediargus: 'tekenbureel': 0 pagina's, 'tekenkamer':  22 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'tekenbureel': 0 pagina's, 'tekenkamer':  2 pagina's  
 
tekengerief  
- standaardtaal: tekenmateriaal, tekenspullen, tekengerei  
- Google BE: 'tekengerief': 1810 pagina's, 'tekenmateriaal': 17200 pagina's, 
'tekenspullen': 925 pagina's, 'tekengerei': 1640 pagina's  
- Google NL: 'tekengerief': 260 pagina's, 'tekenmateriaal': 21600 pagina's, 
'tekenspullen': 4100 pagina's, 'tekengerei': 4330 pagina's  
- Mediargus: 'tekengerief': 41 pagina's, 'tekenmateriaal':  51 pagina's, 'tekenspullen': 4  
pagina's, 'tekengerei':  30 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'tekengerief': 0 pagina's, 'tekenmateriaal':  0 pagina's, 'tekenspullen': 
0  pagina's, 'tekengerei':  0 pagina's  
 
tekennaald  
- standaardtaal: borduurnaald  
- Google BE: 'tekennaald': 3 pagina's, 'borduurnaald': 147 pagina's  
- Google NL: 'tekennaald': 9 pagina's, 'borduurnaald': 3640 pagina's  
- Mediargus: 'tekennaald':  0 pagina's, 'borduurnaald': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'tekennaald':  0 pagina's, 'borduurnaald': 0 pagina's  
 
teleboetiek  
- standaardtaal: telefoonwinkel, telecomwinkel  
- Google BE: 'teleboetiek': 5270 pagina's, 'telefoonwinkel': 1790 pagina's, 
'telecomwinkel': 285 pagina's  
- Google NL: 'teleboetiek': 135 pagina's, 'telefoonwinkel': 14600 pagina's, 
'telecomwinkel': 25000 pagina's  
- Mediargus: 'teleboetiek': 76 pagina's, 'telefoonwinkel': 853 pagina's, 'telecomwinkel': 
41  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'teleboetiek': 0 pagina's, 'telefoonwinkel': 0 pagina's, 'telecomwinkel': 
0  pagina's  
 
telecard  
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- standaardtaal: telefoonkaart  
- Google BE: 'telecard': 2190 pagina's, 'telefoonkaart': 8910 pagina's  
- Google NL: 'telecard': 1240 pagina's, 'telefoonkaart': 34900 pagina's  
- Mediargus: 'telecard': 31 pagina's, 'telefoonkaart':  305 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'telecard': 0 pagina's, 'telefoonkaart':  10 pagina's  
 
teledistributie  
- standaardtaal: kabeltelevisie(net), kabelnet  
- Google BE: 'teledistributie': 19500 pagina's, 'kabeltelevisie': 38200 pagina's, 
'kabelnet': 2410 pagina's  
- Google NL: 'teledistributie': 767 pagina's, 'kabeltelevisie': 78200 pagina's, 'kabelnet': 
23700 pagina's  
- Mediargus: 'teledistributie':  115 pagina's, 'kabeltelevisie': 770 pagina's, 'kabelnet': 
390  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'teledistributie':  1 pagina, 'kabeltelevisie': 18 pagina's, 'kabelnet': 
181  pagina's  
 
teleferiek  
- standaardtaal: kabelbaan, stoeltjeslift  
- Google BE: 'teleferiek': 138 pagina's, 'kabelbaan': 14600 pagina's, 'stoeltjeslift': 5530 
pagina's  
- Google NL: 'teleferiek': 27 pagina's, 'kabelbaan': 149000 pagina's, 'stoeltjeslift': 
51000 pagina's  
- Mediargus: 'teleferiek':  2 pagina's, 'kabelbaan':  614 pagina's, 'stoeltjeslift': 128 
pagina's  
- 38 milj. corpus: 'teleferiek':  0 pagina's, 'kabelbaan':  18 pagina's, 'stoeltjeslift': 0 
pagina's  
 
telefooncabine  
- standaardtaal: telefooncel  
- Google BE: 'telefooncabine': 522 pagina's, 'telefooncel': 82400 pagina's  
- Google NL: 'telefooncabine': 507 pagina's, 'telefooncel': 61800 pagina's  
- Mediargus: 'telefooncabine': 56 pagina's, 'telefooncel': 1918 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'telefooncabine': 0 pagina's, 'telefooncel': 32 pagina's  
 
telefoontaksen  
- standaardtaal: gesprekskosten  
- Google BE: 'telefoontaksen': 0 pagina's, 'gesprekskosten': 5890 pagina's  
- Google NL: 'telefoontaksen': 0 pagina's, 'gesprekskosten': 427000 pagina's  
- Mediargus: 'telefoontaksen': 0  pagina's, 'gesprekskosten': 182  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'telefoontaksen': 0  pagina's, 'gesprekskosten': 4  pagina's  
 
telegramdrager  
- standaardtaal: telegrambesteller  
- Google BE: 'telegramdrager': 58 pagina's, 'telegrambesteller': 151 pagina's  
- Google NL: 'telegramdrager': 3 pagina's, 'telegrambesteller': 471 pagina's  
- Mediargus:'telegramdrager': 3 pagina's, 'telegrambesteller': 13  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'telegramdrager': 0 pagina's, 'telegrambesteller': 0  pagina's  
 
telekaart  
- standaardtaal: telefoonkaart  
- Google BE: 'telekaart': 464 pagina's, 'telefoonkaart': 8910 pagina's  
- Google NL: 'telekaart': 4190 pagina's, 'telefoonkaart': 34200 pagina's  
- Mediargus: 'telekaart':  5 pagina's, 'telefoonkaart': 305 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'telekaart': 0 pagina's, 'telefoonkaart': 10 pagina's  
 
teleurgang  
- standaardtaal: ondergang, achteruitgang, het verdwijnen, teloorgang (form. taal)  
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- Google BE: 'teleurgang': 2350 pagina's, 'ondergang': 256000 pagina's, 
'achteruitgang': 65000 pagina's, teloorgang': 46200 pagina's  
- Google NL: 'teleurgang': 1070 pagina's, 'ondergang': 446000 pagina's, 
'achteruitgang': 191000 pagina's, teloorgang': 76900 pagina's  
- Mediargus: 'teleurgang': 250 pagina's, 'ondergang': 7667 pagina's, 'achteruitgang': 
6819  pagina's 
- 38 milj. corpus:  'teleurgang': 3 pagina's, 'ondergang': 87 pagina's, 'achteruitgang': 
102  pagina's 
 
televisietaks  
- standaardtaal: kijkgeld  
- Google BE: 'televisietaks': 157 pagina's, 'kijkgeld': 486 pagina's  
- Google NL: 'televisietaks': 43 pagina's, 'kijkgeld': 3400 pagina's  
- Mediargus: 'televisietaks': 27 pagina's, 'kijkgeld':  131 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'televisietaks': 0 pagina's, 'kijkgeld':  4 pagina's  
 
teljoor  
- standaardtaal: bord; een grote -, een diep bord, soepbord; een platte -, een plat 
bord; hij laat het niet van z'n - pakken, hij laat de kaas niet van z'n brood eten; iets op 
zijn - krijgen, met iets geconfronteerd worden  
- Google BE: 'teljoor': 1030 pagina's, 'bord': 557000 pagina's  
- Google NL: 'teljoor': 329 pagina's, 'bord': 1.110.000 pagina's  
- Mediargus: 'teljoor': 29  pagina's, 'bord': 51004 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'teljoor': 0  pagina's, 'bord': 687 pagina's  
 
teljoorlikker  
- standaardtaal: klaploper, tafelschuimer; (iron.) bordenwasser  
- Google BE: 'teljoorlikker': 2 pagina's, 'klaploper': 6940 pagina's, 'tafelschuimer': 
17300 pagina's, 'bordenwasser': 832 pagina's  
- Google NL: 'teljoorlikker': 46 pagina's, 'klaploper': 15200 pagina's, 'tafelschuimer': 
758 pagina's, 'bordenwasser': 2570 pagina's  
- Mediargus: 'teljoorlikker':  0 pagina's, 'klaploper':  81 pagina's, 'tafelschuimer': 68  
pagina's, 'bordenwasser':  89 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'teljoorlikker':  0 pagina's, 'klaploper':  1 pagina, 'tafelschuimer': 0  
pagina's 
 
teller  
- standaardtaal: (v. water, gas, elektriciteit) meter. - WEL: kilometer-, geiger- 
- Google BE: 'waterteller': 1440 pagina's, 'gasteller': 792 pagina's, 'elektriciteitsteller': 
593 pagina's, 'watermeter': 4860 pagina's, 'gasmeter': 3130 pagina's, 
'elektriciteitsmeter': 5340 pagina's  
- Google NL: 'waterteller': 117 pagina's, 'gasteller': 213 pagina's, 'elektriciteitsteller': 
160 pagina's, 'watermeter': 26100 pagina's, 'gasmeter': 25200 pagina's, 
'elektriciteitsmeter': 16600 pagina's  
- Mediargus: 'waterteller':  34 pagina's, 'gasteller':  51 pagina's, 'elektriciteitsteller': 32 
pagina's, 'watermeter':  191 pagina's, 'gasmeter': 196 pagina's, 'elektriciteitsmeter': 
288 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'waterteller':  0 pagina's, 'gasteller':  0 pagina's, 'elektriciteitsteller': 
0 pagina's, 'watermeter':  1 pagina, 'gasmeter': 1 pagina, 'elektriciteitsmeter': 1 pagina 
 
tember  
- standaardtaal: (post)zegel  
- Google BE: 'tember': 11200 pagina's, 'postzegel': 101000 pagina's  
- Google NL: 'tember': 34600 pagina's, 'postzegel': 335000 pagina's  
- Mediargus: 'tember':  11 pagina's, 'postzegel': 2603 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'tember':  0 pagina's, 'postzegel': 16 pagina's  
 
tempeest 
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- standaardtaal: storm, onweer, stormweer; (fig.) lawaai, rumoer, herrie; woedeaanval, 
uitbarsting  
- Google BE: 'tempeest': 518 pagina's, 'storm': 655000 pagina's, 'onweer': 80200 
pagina's, 'stormweer': 25400 pagina's, 'lawaai': 166000 pagina's, 'rumoer': 15400 
pagina's, 'herrie': 28200 pagina's, 'woedeaanval': 2860 pagina's, 'uitbarsting': 83300 
pagina's  
- Google NL: 'tempeest': 2150 pagina's, 'storm': 1.050.000 pagina's, 'onweer': 305000 
pagina's, 'stormweer': 8170 pagina's, 'lawaai': 466000 pagina's, 'rumoer': 72400 
pagina's, 'herrie': 1.180.000 pagina's, 'woedeaanval': 6400 pagina's, 'uitbarsting': 
111000 pagina's  
- Mediargus: 'tempeest': 25 pagina's, 'storm':  28327 pagina's, 'onweer': 7183  
pagina's, 'stormweer': 2180 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'tempeest': 0 pagina's, 'storm':  168 pagina's, 'onweer': 69  pagina's, 
'stormweer': 4 pagina's 
 
tempel  
- standaardtaal: een joodse -, een synagoge; een protestantse -, kerk  
- Google BE: 'joodse tempel': 439 pagina's, 'synagoge': 13900 pagina's, 'protestantse 
tempel': 104 pagina's, 'kerk': 951000 pagina's  
- Google NL: 'joodse tempel': 6190 pagina's, 'synagoge': 191000 pagina's, 
'protestantse tempel': 19 pagina's, 'kerk': 3.370.000 pagina's  
- Mediargus: 'joodse tempel':  0 pagina's, 'synagoge': 1453 pagina's, 'protestantse 
tempel': 24  pagina's, 'kerk': 90707 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'joodse tempel':   0 pagina's, 'synagoge':  83 pagina's, 'protestantse 
tempel':  0 pagina's, 'kerk':  pagina's  
 
tennisplein  
- standaardtaal: tennisveld, tennisbaan  
- Google BE: 'tennisplein': 3380 pagina's, 'tennisveld': 18300 pagina's, 'tennisbaan': 
30200 pagina's  
- Google NL: 'tennisplein': 10600 pagina's, 'tennisveld': 46000 pagina's, 'tennisbaan': 
639000 pagina's  
- Mediargus: 'tennisplein': 122 pagina's, 'tennisveld':  773 pagina's, 'tennisbaan': 527 
pagina's  
- 38 milj. corpus:  'tennisplein': 0 pagina's, 'tennisveld':  8 pagina's, 'tennisbaan': 23 
pagina's 
 
tennisraket  
- standaardtaal: tennisracket  
- Google BE: 'tennisraket': 2230 pagina's, 'tennisracket': 21900 pagina's  
- Google NL: 'tennisraket': 753 pagina's, 'tennisracket': 78400 pagina's  
- Mediargus: 'tennisraket': 83 pagina's, 'tennisracket': 831 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'tennisraket': 0 pagina's, 'tennisracket': 1 pagina 
 
p.280 
 
tropen 
- standaardtaal: onder andere -, in andere omstandigheden; in andere landen 
- Google Be: 'onder andere tropen': 1 pagina, 'in andere omstandigheden': 4370 
pagina's, 'in andere landen': 76400 pagina's  
- Google NL: 'onder andere tropen': 3 pagina's, 'in andere omstandigheden': 3590 
pagina's, 'in andere landen': 335000 pagina's  
- Mediargus: 'onder andere tropen': 0 pagina's, 'in andere omstandigheden': 2 
pagina's, 'in andere landen': 4 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'onder andere tropen':  0 pagina's, 'in andere omstandigheden': 3 
pagina's, 'in andere landen':  pagina's  
 
troppel  
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- standaardtaal: groep(je), tros  
- Google BE: 'troppel': 599 pagina's, 'groep': 3.170.000 pagina's, 'tros': 40800 pagina's  
- Google NL: 'troppel': 110 pagina's, 'groep': 12.300.000 pagina's, 'tros': 974000 
pagina's  
- Mediargus: 'troppel':  0 pagina's, 'groep':  443257 pagina's, 'tros':  2109 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'troppel':  0 pagina's, 'groep':  6869 pagina's, 'tros':  36 pagina's  
 
trosbessen  
- standaardtaal: aalbessen  
- Google BE: 'trosbessen': 479 pagina's, 'aalbessen': 15000 pagina's  
- Google NL: 'trosbessen': 111 pagina's, 'aalbessen': 11500 pagina's  
- Mediargus: 'trosbessen':  10 pagina's, 'aalbessen': 78 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'trosbessen':  0 pagina's, 'aalbessen': 0 pagina's  
 
trossel  
- standaardtaal: een - druiven, bananen, een tros; een - sleutel, een sleutelbos; een - 
huizen, een groep huizen  
- Google BE: 'trossel': 102 pagina's, 'tros': 40800 pagina's, 'sleutelbos': 5460 pagina's  
- Google NL: 'trossel': 3550 pagina's, 'tros': 974000 pagina's, 'sleutelbos': 53100 
pagina's  
- Mediargus: 'trossel':  6 pagina's, 'tros': 2109 pagina's, 'sleutelbos':  887 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'trossel':  0 pagina's, 'tros': 36 pagina's, 'sleutelbos':  4 pagina's  
 
trottinet(te)  
- standaardtaal: autoped, step  
- Google BE: 'trottinet': 458 pagina's, 'trottinette': 1120 pagina's, 'autoped': 3360 
pagina's, 'step': 584000 pagina's  
- Google NL: 'trottinet': 556 pagina's, 'trottinette': 298 pagina's, 'autoped': 27500 
pagina's, 'step': 774000 pagina's  
- Mediargus: 'trottinet': 45 pagina's, 'trottinette':  57 pagina's, 'autoped': 258 pagina's, 
'step': 6571  pagina's  
- 38 milj. corpus:  'trottinet': 0 pagina's, 'trottinette':  0 pagina's, 'autoped': 4 pagina's, 
'step': 5  pagina's  
 
trouwkleed 
- standaardtaal: trouwjurk, -japon, bruidsjurk, -japon  
- Google BE: 'trouwkleed': 12200 pagina's, 'trouwjurk': 24900 pagina's, 'trouwjapon': 
450 pagina's, 'bruidsjurk': 13800 pagina's, 'bruidsjapon': 2140 pagina's  
- Google NL: 'trouwkleed': 4690 pagina's, 'trouwjurk': 118000 pagina's, 'trouwjapon': 
7740 pagina's,  'bruidsjurk': 77100 pagina's, 'bruidsjapon': 17400 pagina's  
- Mediargus: 'trouwkleed': 301 pagina's, 'trouwjurk':  719 pagina's, 'trouwjapon':  16 
pagina's,  'bruidsjurk': 817  pagina's, 'bruidsjapon':  61 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'trouwkleed': 0 pagina's, 'trouwjurk':  3 pagina's, 'trouwjapon':  3 
pagina's,  'bruidsjurk': 4  pagina's, 'bruidsjapon':  1 pagina 
 
trouwreis  
- standaardtaal: huwelijksreis  
- Google BE: 'trouwreis': 251 pagina's, 'huwelijksreis': 22100 pagina's  
- Google NL: 'trouwreis': 606 pagina's, 'huwelijksreis': 220000 pagina's  
- Mediargus: 'trouwreis': 16  pagina's, 'huwelijksreis': 3970 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'trouwreis': 0  pagina's, 'huwelijksreis': 11 pagina's  
 
truntaard   
- standaardtaal: beuzelaar, talmer, druiloor 
- Google BE: 'truntaard': 3 pagina's, 'beuzelaar': 480 pagina's, 'talmer': 100 pagina's, 
'druiloor':  248 pagina's  
- Google NL: 'truntaard': 3 pagina's, 'beuzelaar': 626 pagina's, 'talmer': 264 pagina's, 
'druiloor': 4900 pagina's  
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- Mediargus: 'truntaard':  0 pagina's, 'beuzelaar': 1  pagina, 'talmer': 1 pagina, 
'druiloor': 15  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'truntaard':  0 pagina's, 'beuzelaar': o paigna's, , 'talmer': 0 pagina's, 
'druiloor': 0  pagina's  
 
trunte  
- standaardtaal: sukkelige, futloze vrouw; bangerik, druiloor  
- Google BE: 'trunte': 0 pagina's, 'futloze vrouw': 0 pagina's, 'bangerik': 2020 pagina's, 
'druiloor': 85 pagina's  
- Google NL: 'trunte': 534 pagina's, 'futloze vrouw': 1 pagina, 'bangerik': 4480 
pagina's, 'druiloor': 4900 pagina's  
- Mediargus: 'trunte':  1 pagina, 'futloze vrouw': 2 pagina's, 'bangerik':  48 pagina's, 
'druiloor': 15  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'trunte':  0 pagina's, 'futloze vrouw':  pagina's, 'bangerik':  3 
pagina's, 'druiloor': 0  pagina's  
 
truut  
- standaardtaal: scherts, kletspraat, onzin; voor de -, voor de grap, voor de lol 
- Google BE: 'truut': 1100 pagina's, 'scherts': 1910 pagina's, 'kletspraat': 3040 
pagina's, 'onzin': 944000 pagina's, 'voor de truut': 0 pagina's, 'voor de grap': 17500 
pagina's  
- Google NL: 'truut': 413 pagina's, 'scherts': 13900 pagina's, 'kletspraat': 44600 
pagina's, 'onzin': 1.670.000 pagina's, 'voor de truut': 0 pagina's, 'voor de grap': 92100 
pagina's  
- Mediargus: 'truut':  39 pagina's, 'scherts': 101 pagina's, 'kletspraat':  46 pagina's, 
'onzin': 8107  pagina's, 'voor de truut':  0 pagina's, 'voor de grap': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'truut':  0 pagina's, 'scherts': 2 pagina's, 'kletspraat':  2 pagina's, 
'onzin': 124  pagina's, 'voor de truut':  0 pagina's, 'voor de grap': 4 pagina's  
 
tsjevenstreek 
- standaardtaal: achterbakse streek 
- Google BE: 'tsjevenstreek': 516 pagina's, 'achterbakse streek': 66 pagina's  
- Google NL: 'tsjevenstreek': 237 pagina's, 'achterbakse streek': 102 pagina's  
- Mediargus: 'tsjevenstreek': 26  pagina's, 'achterbakse streek': 1 pagina 
- 38 milj. corpus: 'tsjevenstreek': 0  pagina's, 'achterbakse streek':  0 pagina’s 
 
tuiboot  
- standaardtaal: sleepboot, sleper  
- Google BE: 'tuiboot': 6 pagina's, 'sleepboot': 4250 pagina's, 'sleper': 2030 pagina's  
- Google NL: 'tuiboot': 7 pagina's, 'sleepboot': 94700 pagina's, 'sleper': 26700 pagina's  
- Mediargus: 'tuiboot': 0 pagina's, 'sleepboot':  662 pagina's, 'sleper':  249 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'tuiboot': 0 pagina's, 'sleepboot':  28 pagina's, 'sleper':  5 pagina's  
 
tuingerief  
- standaardtaal: tuingereedschap  
- Google BE: 'tuingerief': 3180 pagina's, 'tuingereedschap': 56200 pagina's  
- Google NL: 'tuingerief': 74 pagina's, 'tuingereedschap': 349000 pagina's  
- Mediargus: 'tuingerief': 150  pagina's, 'tuingereedschap': 300 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'tuingerief': 0  pagina's, 'tuingereedschap': 12 pagina's  
 
tuinzetel  
- standaardtaal: tuinstoel  
- Google BE: 'tuinzetel': 1770 pagina's, 'tuinstoel': 6440 pagina's  
- Google NL: 'tuinzetel': 130 pagina's, 'tuinstoel': 53400 pagina's  
- Mediargus: 'tuinzetel':  58 pagina's, 'tuinstoel': 265 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'tuinzetel':  0 pagina's, 'tuinstoel': 4 pagina's  
 
tuiser  
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- standaardtaal: ruiler; handelaar; speler  
- Google BE: 'tuiser': 119 pagina's, 'ruiler': 508 pagina's, 'handelaar': 1.390.000 
pagina's, 'speler': 1.950.000 pagina's  
- Google NL: 'tuiser': 396 pagina's, 'ruiler': 7460 pagina's, 'handelaar': 323000 
pagina's, 'speler': 7.410.000 pagina's  
- Mediargus: 'tuiser':  1 pagina, 'ruiler':  6 pagina's, 'handelaar': 11193 pagina's, 
'speler': 13340  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'tuiser':  0 pagina's, 'ruiler':  0 pagina's, 'handelaar': 97 pagina's, 
'speler': 1004  pagina's  
 
turfkantoor  
- standaardtaal: wedkantoor  
- Google BE: 'turfkantoor': 284 pagina's, 'wedkantoor': 1320 pagina's  
- Google NL: 'turfkantoor': 55 pagina's, 'wedkantoor': 14300 pagina's  
- Mediargus: 'turfkantoor':  10 pagina's, 'wedkantoor': 107  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'turfkantoor':  0 pagina's, 'wedkantoor': 0  pagina's  
 
p.290 
 
vannamiddag  
- standaardtaal: vanmiddag 
- Google BE: 'vannamiddag': 4860 pagina's, 'vanmiddag': 556000 pagina's  
- Google NL: 'vannamiddag': 714 pagina's, 'vanmiddag': 1.060.000 pagina's  
- Mediargus: ' vannamiddag':  383 pagina's, 'vanmiddag': 13813 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'vannamiddag':  4 pagina's, 'vanmiddag': 301 pagina's 
 
vaporisateur  
- standaardtaal: verdamper (water-, kruiden-, lpg-verdamper ...), vaporisator; 
verstuiver  
- Google BE: 'vaporisateur': 2490 pagina's, 'verdamper': 7500 pagina's, 'vaporisator': 
69 pagina's, 'verstuiver': 12400 pagina's  
- Google NL: 'vaporisateur': 2130 pagina's, 'verdamper': 55200 pagina's, 'vaporisator': 
1170 pagina's, 'verstuiver': 37500 pagina's  
- Mediargus: 'vaporisateur': 58 pagina's, 'verdamper': 40  pagina's, 'vaporisator': 2 
pagina's, 'verstuiver':  194 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'vaporisateur': 0 pagina's, 'verdamper': 0  pagina's, 'vaporisator': 0 
pagina's, 'verstuiver':  1 pagina 
 
variante  
- standaardtaal: variant  
- Google BE: 'variante': 30400 pagina's, 'variant': 257000 pagina's  
- Google NL: 'variante': 15900 pagina's, 'variant': 1.120.000 pagina's  
- Mediargus: 'variante': 1361 pagina's, 'variant':  12801 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'variante': 11 pagina's, 'variant':  201 pagina's  
 
varicen, varices  
- standaardtaal: spataders  
- Google BE: 'varicen': 9 pagina's, 'varices': 2360 pagina's, 'spataders': 17700 pagina's  
- Google NL: 'varicen': 18 pagina's, 'varices': 6210 pagina's, 'spataders': 8210 pagina's  
- Mediargus: 'varicen':  0 pagina's, 'varices':  7 pagina's, 'spataders':  189 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'varicen':  0 pagina's, 'varices':  0 pagina's, 'spataders':  2 pagina's  
 
varkensbeenhouwer  
- standaardtaal: varkensslager  
- Google BE: 'varkensbeenhouwer': 10 pagina's, 'varkensslager': 263 pagina's  
- Google NL: 'varkensbeenhouwer': 8 pagina's, 'varkensslager': 713 pagina's  
- Mediargus: 'varkensbeenhouwer': 0 pagina's, 'varkensslager': 2  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'varkensbeenhouwer': 0 pagina's, 'varkensslager': 0  pagina's 
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varkensbeest 
- standaardtaal: pissebed  
- Google BE: 'varkensbeest': 1 pagina (in die betekenis), 'pissebed': 1670 pagina's  
- Google NL: 'varkensbeest': 4 pagina's (in die betekenis), 'pissebed': 9720 pagina's  
- Mediargus: 'varkensbeest':  1 pagina, 'pissebed':  41 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'varkensbeest':  0 pagina's, 'pissebed':  0 pagina's  
 
varkenskweker  
- standaardtaal: varkensfokker  
- Google BE: 'varkenskweker': 3860 pagina's, 'varkensfokker': 208 pagina's  
- Google NL: 'varkenskweker': 249 pagina's, 'varkensfokker': 1200 pagina's  
- Mediargus: 'varkenskweker':  288 pagina's, 'varkensfokker': 25 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'varkenskweker':  0 pagina's, 'varkensfokker': 1 pagina 
 
varkenspuist 
- standaardtaal: strontje  
- Google BE: 'varkenspuist': 1 pagina (maar op een pagina waar het over dialect gaat), 
'strontje': 514 pagina's  
- Google NL: 'varkenspuist': 0 pagina's, 'strontje': 7100 pagina's  
- Mediargus: 'varkenspuist':  0 pagina's, 'strontje':  27 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'varkenspuist':  0 pagina's, 'strontje':  0 pagina's  
 
vastenblok  
- standaardtaal: offerblok (voor dispensatiegeld)  
- Google BE: 'vastenblok': 45 pagina's, 'offerblok': 4600 pagina's  
- Google NL: 'vastenblok': 1640 pagina's, 'offerblok': 3490 pagina's  
- Mediargus: 'vastenblok': 0 pagina's, 'offerblok': 1001 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'vastenblok': 0 pagina's, 'offerblok': 1 pagina 
 
vastengeld 
- standaardtaal: dispensatiegeld 
- Google Be: 'vastengeld': 6 pagina's, 'dispensatiegeld': 0 pagina's  
- Google NL: 'vastengeld': 241 pagina's, 'dispensatiegeld': 3 pagina's  
- Mediargus: 'vastengeld': 0 pagina's, 'dispensatiegeld': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: vastengeld': 0 pagina's, 'dispensatiegeld': 0 pagina's  
 
vastheid  
- standaardtaal: - van betrekking, vaste betrekking, vaste aanstelling, (vaste 
benoeming); werkzekerheid 
- Google BE: 'vastheid van betrekking': 1510 pagina's, 'vaste betrekking': 6320 
pagina's, 'vaste aanstelling': 1090 pagina's 
- Google NL: 'vastheid van betrekking': 10 pagina's, 'vaste betrekking': 4760 pagina's, 
'vaste aanstelling': 86300 pagina's 
- Mediargus: 'vastheid van betrekking': 104 pagina's, 'vaste betrekking': 191 pagina's, 
'vaste aanstelling': 33  pagina's 
- 38 milj. corpus: 'vastheid van betrekking': 2 pagina's, 'vaste betrekking': 3 pagina's, 
'vaste aanstelling': 18 pagina's 
 
p.300 
 
verstaatsing  
- standaardtaal: nationalisering, nationalisatie (van bedrijven b.v.)  
- Google BE: 'verstaatsing': 442 pagina's, 'nationalisering': 14400 pagina's, 
'nationalisatie': 25200 pagina's  
- Google NL: 'verstaatsing': 169 pagina's, 'nationalisering': 11200 pagina's, 
'nationalisatie': 57300 pagina's  
- Mediargus: 'verstaatsing': 30 pagina's, 'nationalisering':  754 pagina's, 
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'nationalisatie': 303  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'verstaatsing': 3 pagina's, 'nationalisering':  1 pagina, 'nationalisatie': 
0  pagina's  
 
verstand  
- standaardtaal: het - hebben op te staan, zo verstandig zijn op te staan; zijn volle - 
genieten, in het volle bezig zijn van zijn verstandelijke vermogens; een mens van 
gezond -, met 
- Google BE: 'een mens van gezond verstand': 0 pagina's, 'een mens met gezond 
verstand': 349 pagina's  
- Google NL: 'een mens van gezond verstand': 2 pagina's, 'een mens met gezond 
verstand': 186 pagina's  
- Mediargus: 'een mens van gezond verstand': 0 pagina's, 'een mens met gezond 
verstand': 6890 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'een mens van gezond verstand': 0 pagina's, 'een mens met gezond 
verstand':  0 pagina's  
 
vertakking  
- standaardtaal: splitsing (van wegen)  
- Google BE: 'vertakking van wegen': 1 pagina, 'splitsing van wegen': 338 pagina's  
- Google NL: 'vertakking van wegen': 4 pagina's, 'splitsing van wegen': 3410 pagina's  
- Mediargus: 'vertakking van wegen':  0 pagina's, 'splitsing van wegen': 5  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'vertakking van wegen':  1 pagina, 'splitsing van wegen': 0  pagina's  
 
verteer 
- standaardtaal: het -, de uitgaven (m.n. voor eten en drinken); groot - maken, groot 
vertier  
- Google BE: 'het verteer': 1090 pagina's, 'de uitgaven':111000 pagina's 
- Google NL: 'het verteer': 222 pagina's, 'de uitgaven': 262000 pagina's 
- Mediargus: 'het verteer': 0 pagina's, 'de uitgaven':  0 pagina's 
- 38 milj. corpus:  'het verteer': 0 pagina's, 'de uitgaven':  357 pagina's 
 
vertrouwelijkheid  
- standaardtaal: - gewaarborgd, geheimhouding verzekerd  
- Google BE: 'vertrouwelijkheid gewaarborgd': 135 pagina's, 'geheimhouding 
verzekerd': 123 pagina's  
- Google NL: 'vertrouwelijkheid gewaarborgd': 260 pagina's, 'geheimhouding 
verzekerd': 427 pagina's  
- Mediargus: 'vertrouwelijkheid gewaarborgd':  4 pagina's, 'geheimhouding verzekerd': 
6  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'vertrouwelijkheid gewaarborgd':  0 pagina's, 'geheimhouding 
verzekerd': 0   pagina's  
 
vertrouwen 
- standaardtaal: huis van -, vertrouwde zaak, firma  
- Google BE: 'huis van vertrouwen': 83000 pagina's, 'vertrouwde zaak': 125 pagina's, 
'vertrouwde firma': 74 pagina's  
- Google NL: 'huis van vertrouwen': 11400 pagina's, 'vertrouwde zaak': 169 pagina's, 
'vertrouwde firma': 198 pagina's  
- Mediargus: 'huis van vertrouwen':  335 pagina's, 'vertrouwde zaak': 107 pagina's, 
'vertrouwde firma': 2 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'huis van vertrouwen': 1 pagina, 'vertrouwde zaak': 0 pagina's, 
'vertrouwde firma': 0  pagina's  
 
p.310 
 
voorplaats 
- standaardtaal: voorkamer  
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- Google BE: 'voorplaats': 4600 pagina's, 'voorkamer': 4850 pagina's  
- Google NL: 'voorplaats': 1550 pagina's, 'voorkamer': 53400 pagina's  
- Mediargus: 'voorplaats':  85 pagina's, 'voorkamer':  342 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'voorplaats':  0 pagina's, 'voorkamer':  6 pagina's  
 
voorplan 
- standaardtaal: voorgrond; op het - treden, stellen, op de voorgrond  
- Google BE: 'voorplan': 15700 pagina's, 'voorgrond': 82100 pagina's  
- Google NL: 'voorplan': 1650 pagina's, 'voorgrond': 321000 pagina's  
- Mediargus: 'voorplan':  3207 pagina's, 'voorgrond': 4458  pagina's 
- 38 milj. corpus:  'voorplan':  7 pagina's, 'voorgrond': 134  pagina's 
 
voorschrijfformulier  
- standaardtaal: doktersrecept  
- Google BE: 'voorschrijfformulier': 41 pagina's, 'doktersrecept': 524 pagina's  
- Google NL: 'voorschrijfformulier': 5 pagina's, 'doktersrecept': 41600 pagina's  
- Mediargus: ''voorschrijfformulier': 0 pagina's, 'doktersrecept': 21 pagina's  
- 38 milj. corpus: ''voorschrijfformulier': 0 pagina's, 'doktersrecept': 2 pagina's  
 
voorsmaakje  
- standaardtaal: voorproefje  
- Google BE: 'voorsmaakje': 45200 pagina's, 'voorproefje': 34000 pagina's 
- Google NL: 'voorsmaakje': 4580 pagina's, 'voorproefje': 352000 pagina's 
- Mediargus: 'voorsmaakje':  3521 pagina's, 'voorproefje': 2631  pagina's 
- 38 milj. corpus: 'voorsmaakje':  2 pagina's, 'voorproefje': 52  pagina's 
 
voorstelling  
- standaardtaal: de - van het jaarverslag, presentatie  
- Google BE: 'de voorstelling van het jaarverslag': 1720 pagina's, 'de presentatie van 
het jaarverslag': 675 pagina's  
- Google NL: 'de voorstelling van het jaarverslag': 8 pagina's, 'de presentatie van het 
jaarverslag': 5010 pagina's  
- Mediargus: 'de voorstelling van het jaarverslag': 606 pagina's, 'de presentatie van het 
jaarverslag': 107 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'de voorstelling van het jaarverslag':  2 pagina's, 'de presentatie van 
het jaarverslag':  4 pagina's  
 
voortbrengst  
- standaardtaal: productie, opbrengst  
- Google BE: 'voortbrengst': 320 pagina's, 'productie':1.500.000 pagina's,  'opbrengst': 
345000 pagina's  
- Google NL: 'voortbrengst': 93 pagina's, 'productie': 2.930.000 pagina's, 'opbrengst': 
975000 pagina's  
- Mediargus: 'voortbrengst': 4 pagina's, 'productie': 91708  pagina's, 'opbrengst': 
73361 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'voortbrengst': 4 pagina's, 'productie': 80  pagina's, 'opbrengst': 
1081 pagina's  
 
voortractie  
- standaardtaal: voorwielaandrijving  
- Google BE: 'voortractie': 335 pagina's, 'voorwielaandrijving': 17200 pagina's  
- Google NL: 'voortractie': 460 pagina's, 'voorwielaandrijving': 111000 pagina's  
- Mediargus: 'voortractie': 4 pagina's, 'voorwielaandrijving': 182 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'voortractie': 0 pagina's, 'voorwielaandrijving': 1 pagina 
 
voortverkoper  
- standaardtaal: wederverkoper, doorverkoper, dealer  
- Google BE: 'voortverkoper': 766 pagina's, 'wederverkoper': 4560 pagina's, 
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'doorverkoper': 787 pagina's, 'dealer': 375000 pagina's  
- Google NL: 'voortverkoper': 41 pagina's, 'wederverkoper': 32400 pagina's, 
'doorverkoper': 597 pagina's, 'dealer': 1.180.000 pagina's  
- Mediargus: 'voortverkoper':  12 pagina's, 'wederverkoper': 14  pagina's, 
'doorverkoper': 158  pagina's, 'dealer':  5631 pagina's  
- 38 milj. corpus: voortverkoper':  0 pagina's, 'wederverkoper': 3  pagina's, 
'doorverkoper': 0  pagina's, 'dealer':  49 pagina's  
 
vooruitzetting  
- standaardtaal: bewering, stelling, mening  
- Google BE: 'vooruitzetting': 35 pagina's, 'bewering': 57000 pagina's, 'stelling': 
302000 pagina's, 'mening': 2.240.000 pagina's  
- Google NL: 'vooruitzetting': 489 pagina's, 'bewering': 147000 pagina's, 'stelling': 
1.530.000 pagina's, 'mening': 10.700.000 pagina's  
- Mediargus: 'vooruitzetting': 0 pagina's, 'bewering': 6242 pagina's, 'stelling': 33168 
pagina's, 'mening': 76128 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'vooruitzetting': 0 pagina's, 'bewering': 52 pagina's, 'stelling': 555 
pagina's, 'mening': 2552 pagina's  
 
vooruitzicht  
- standaardtaal: de -en van de kosten, raming  
- Google BE: 'de vooruitzichten van de kosten': 1 pagina, 'raming van de kosten': 4900 
pagina's  
- Google NL: 'de vooruitzichten van de kosten': 0 pagina's, 'raming van de kosten': 
7460 pagina's  
- Mediargus: 'de vooruitzichten van de kosten': 0 pagina's, 'raming van de kosten':  
208 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'de vooruitzichten van de kosten':  0 pagina's, 'raming van de 
kosten': 1   pagina 
 
p.320 
 
wervingsstop  
- standaardtaal: vacaturestop  
- Google BE: 'wervingsstop': 1850 pagina's, 'vacaturestop': 69 pagina's  
- Google NL: 'wervingsstop': 257 pagina's, 'vacaturestop': 11200 pagina's  
- Mediargus: 'wervingsstop':  306 pagina's, 'vacaturestop':  20 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'wervingsstop':  1 pagina, 'vacaturestop':  21 pagina's  
 
westergrens  
- standaardtaal: westgrens  
- Google BE: 'westergrens': 185 pagina's, 'westgrens': 737 pagina's  
- Google NL: 'westergrens': 129 pagina's, 'westgrens': 6740 pagina's  
- Mediargus: 'westergrens':0 pagina's, 'westgrens':  36 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'westergrens':0 pagina's, 'westgrens':  1 pagina 
 
westerwind  
- standaardtaal: westenwind  
- Google BE: 'westerwind': 135 pagina's, 'westenwind': 9580 pagina's  
- Google NL: 'westerwind': 1350 pagina's, 'westenwind': 41500 pagina's  
- Mediargus: 'westerwind': 3  pagina's, 'westenwind': 890 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'westerwind': 0  pagina's, 'westenwind': 13 pagina's  
 
westerzijde  
- standaardtaal: westzijde  
- Google BE: 'westerzijde': 200 pagina's, 'westzijde': 5700 pagina's  
- Google NL: 'westerzijde': 115 pagina's, 'westzijde': 179000 pagina's  
- Mediargus: 'westerzijde': 5 pagina's, 'westzijde': 515  pagina's  
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- 38 milj. corpus: 'westerzijde': 0 pagina's, 'westzijde': 27  pagina's  
 
wetens 
- standaardtaal: - en willens, willens en - 
- Google BE: 'wetens en willens': 5730 pagina's, 'willens en wetens': 4250 pagina's 
- Google NL: 'wetens en willens': 608 pagina's, 'willens en wetens': 60100 pagina's  
- Mediargus: 'wetens en willens':  453 pagina's, 'willens en wetens': 311 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'wetens en willens': 2 pagina's, 'willens en wetens': 8 pagina's 
 
wetenschappen 
- standaardtaal: - en kunsten, kunsten en -; afdeling Latijn-Wetenschappen, Latijn-
natuurwetenschappen; faculteit der -, faculteit der natuurwetenschappen; dr. in de -, in 
de natuurwetenschappen  
- Google BE: 'wetenschappen en kunsten': 3720 pagina's, 'kunsten en wetenschappen': 
798 pagina's, 'Latijn-wetenschappen': 6490 pagina's, 'Latijn-natuurwetenschappen': 2 
pagina's, 'faculteit der wetenschappen': 33 pagina's, 'faculteit der 
natuurwetenschappen': 32 pagina's, 'dr. in de wetenschappen': 37 pagina's, 'dr. in de 
natuurwetenschappen': 0 pagina's 
- Google NL: 'wetenschappen en kunsten': 1940 pagina's, 'kunsten en wetenschappen': 
20600 pagina's, 'Latijn-wetenschappen': 327 pagina's, 'Latijn-natuurwetenschappen': 0 
pagina's, 'faculteit der wetenschappen': 16 pagina's, 'faculteit der 
natuurwetenschappen': 81700 pagina's, 'dr. in de wetenschappen': 5 pagina's, 'dr. in de 
natuurwetenschappen': 3 pagina's  
- Mediargus: 'wetenschappen en kunsten':  64 pagina's, 'kunsten en wetenschappen': 
35  pagina's, 'Latijn-wetenschappen':   8 pagina's, 'Latijn-natuurwetenschappen': 0  
pagina's, 'faculteit der wetenschappen':  2 pagina's, 'faculteit der 
natuurwetenschappen':  0 pagina's, 'dr. in de wetenschappen': 0 pagina's, 'dr. in de 
natuurwetenschappen': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'wetenschappen en kunsten': 0  pagina's, 'kunsten en 
wetenschappen':0    pagina's, 'Latijn-wetenschappen':  0  pagina's, 'Latijn-
natuurwetenschappen': 0  pagina's, 'faculteit der wetenschappen':  0 pagina's, 'faculteit 
der natuurwetenschappen':  0 pagina's, 'dr. in de wetenschappen': 0 pagina's, 'dr. in de 
natuurwetenschappen': 0 pagina's  
 
wetsdienaar 
- standaardtaal: politiedienaar (=politieagent)  
- Google BE: 'wetsdienaar': 840 pagina's, 'politiedienaar': 338 pagina's  
- Google NL: 'wetsdienaar': 12900 pagina's, 'politiedienaar': 651 pagina's  
- Mediargus: 'wetsdienaar': 106  pagina's, 'politiedienaar': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'wetsdienaar':  0 pagina's, 'politiedienaar': 0 pagina's  
 
wetsgeneeskunde 
- standaardtaal: gerechtelijke geneeskunde  
- Google BE: 'wetsgeneeskunde': 116 pagina's, 'gerechtelijke geneeskunde': 5030 
pagina's  
- Google NL: 'wetsgeneeskunde': 9 pagina's, 'gerechtelijke geneeskunde': 1380 
pagina's  
- Mediargus: 'wetsgeneeskunde': 3 pagina's, 'gerechtelijke geneeskunde':  91 pagina's 
- 38 milj. corpus: 'wetsgeneeskunde': 0 pagina's, 'gerechtelijke geneeskunde': 0  
pagina's 
 
wezenhuis  
- standaardtaal: weeshuis  
- Google BE: 'wezenhuis': 476 pagina's, 'weeshuis': 25100 pagina's  
- Google NL: 'wezenhuis': 370 pagina's, 'weeshuis': 167000 pagina's  
- Mediargus: 'wezenhuis':  29 pagina's, 'weeshuis': 3088 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'wezenhuis':  0 pagina's, 'weeshuis': 45 pagina's  
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wijnappelsien 
- standaardtaal: bloedsinaasappel  
- Google BE: 'wijnappelsien': 177 pagina's, 'bloedsinaasappel': 1630 pagina's  
- Google NL: 'wijnappelsien': 169 pagina's, 'bloedsinaasappel': 5570 pagina's  
- Mediargus: 'wijnappelsien': 7 pagina's, 'bloedsinaasappel':  41 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'wijnappelsien': 0 pagina's, 'bloedsinaasappel':  0 pagina's  
 
wijnpokken  
- standaardtaal: windpokken, waterpokken  
- Google BE: 'wijnpokken': 185 pagina's, 'windpokken': 5740 pagina's, 'waterpokken': 
13900 pagina's  
- Google NL: 'wijnpokken': 96 pagina's, 'windpokken': 799 pagina's, 'waterpokken': 
53000 pagina's  
- Mediargus: 'wijnpokken':  13 pagina's, 'windpokken':  164 pagina's, 'waterpokken': 93 
pagina's  
- 38 milj. corpus:'wijnpokken': 0 pagina's, 'windpokken': 0 pagina's, 'waterpokken': 1 
pagina' 
 
wijnpot 
- standaardtaal: smeergeld  
- Google BE: 'wijnpot': 23 pagina's, 'smeergeld': 6650 pagina's  
- Google NL: 'wijnpot': 134 pagina's, 'smeergeld': 22500 pagina's  
- Mediargus: 'wijnpot':  1 pagina, 'smeergeld': 2286 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'wijnpot':  0 pagina's, 'smeergeld': 35 pagina's  
 
wijnsinaasappel  
- standaardtaal: bloedsinaasappel  
- Google BE: 'wijnsinaasappel': 177 pagina's, 'bloedsinaasappel': 1630 pagina's  
- Google NL: 'wijnsinaasappel': 169 pagina's, 'bloedsinaasappel': 5570 pagina's  
- Mediargus: 'wijnsinaasappel': 2 pagina's, 'bloedsinaasappel':  41 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'wijnsinaasappel': 0 pagina's, 'bloedsinaasappel':  0 pagina's  
 
wijsbegeerte  
- standaardtaal: - en letteren, letteren en -  
- Google BE: 'wijsbegeerte en letteren': 883 pagina's, 'letteren en wijsbegeerte': 22000 
pagina's  
- Google NL: 'wijsbegeerte en letteren': 553 pagina's, 'letteren en wijsbegeerte': 3100 
pagina's  
- Mediargus: 'wijsbegeerte en letteren':  513 pagina's, 'letteren en wijsbegeerte': 2300 
pagina's 
- 38 milj. corpus:  'wijsbegeerte en letteren':   1 pagina, 'letteren en wijsbegeerte': 2 
pagina's 
 
wijsheidstand  
- standaardtaal: verstandskies  
- Google BE: 'wijsheidstand': 1440 pagina's, 'verstandskies': 647 pagina's  
- Google NL: 'wijsheidstand': 414 pagina's, 'verstandskies': 29300 pagina's  
- Mediargus: 'wijsheidstand':  221 pagina's, 'verstandskies':  10 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'wijsheidstand':  0  pagina's, 'verstandskies':   3 pagina's  
 
p. 330 
 
zorgenaanbod 
- standaardtaal: zorgaanbod 
- Google Be: 'zorgenaanbod': 149 pagina's, 'zorgaanbod': 18700 pagina's  
- Googe NL: 'zorgenaanbod': 112 pagina's, 'zorgaanbod': 91900 pagina's  
- Mediargus: 'zorgenaanbod': 7  pagina's, 'zorgaanbod':  402 pagina's  
- 38 milj. corpus: zorgenaanbod': 0  pagina's, 'zorgaanbod':  9 pagina's  



  162 

 
zorgenstaking  
- standaardtaal: zorgstaking 
- Google Be: 'zorgenstaking': 14 pagina's, 'zorgstaking': 10 pagina's  
- Googe NL: 'zorgenstaking': 2 pagina's, 'zorgstaking': 1080 pagina's  
- Mediargus: 'zorgenstaking': 21 pagina's, 'zorgstaking': 14 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zorgenstaking': 0 pagina's, 'zorgstaking': 0 pagina's  
 
zorgenverstrekker  
- standaardtaal: zorgverlener, hulpverlener, gezondheidswerker  
- Google Be: 'zorgenverstrekker': 1150 pagina's, 'zorgverlener': 14500 pagina's, 
'hulpverlener' : 36600 pagina's, 'gezondheidswerker': 22000 pagina's  
- Googe NL: 'zorgenverstrekker': 102 pagina's, 'zorgverlener': 156000 pagina's, 
'hulpverlener': 257000 pagina's, 'gezondheidswerker': 10200 pagina's  
- Mediargus: 'zorgenverstrekker':  1 pagina, 'zorgverlener':  154 pagina's, 
'hulpverlener': 1612  pagina's, 'gezondheidswerker': 31  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zorgenverstrekker':  0 pagina's, 'zorgverlener':  1 pagina, 
'hulpverlener': 41  pagina's, 'gezondheidswerker': 0  pagina's  
 
zot 
- standaardtaal: (subst.) een glorieuze -, een verwaande gek; de (het) zot met iem. 
houden, iem. voor de gek houden; iem. voor de - houden, iem. voor de gek houden; 
het - in de kop krijgen, gek worden, dwaasheden begaan; het oud -, de speelsheid van 
oude mensen; (kaartspel) boer  
- Google Be: 'een glorieuze zot': 0 pagina's, 'een verwaande gek': 1 pagina, 'het oud 
zot': 565 pagina's, 'de speelsheid van oude mensen': 0 pagina's  
- Googe NL: 'een glorieuze zot': 0 pagina's, 'een verwaande gek': 8 pagina's, 'het oud 
zot': 362 pagina's, 'de speelsheid van oude mensen': 0 pagina's  
- Mediargus: 'een glorieuze zot': 0 pagina's, 'een verwaande gek': 0 pagina's, 'het oud 
zot': 23  pagina's, 'de speelsheid van oude mensen': 0 pagina's  
- 38 milj. corpus: een glorieuze zot': 0 pagina's, 'een verwaande gek': 0 pagina's, 'het 
oud zot': 0  pagina's, 'de speelsheid van oude mensen': 0  pagina's  
 
zothuis  
- standaardtaal: gekkenhuis, krankzinnigengesticht, psychiatrisch ziekenhuis, 
psychiatrische inrichting, psychiatrische kliniek  
- Google Be: 'zothuis': 2410 pagina's, 'gekkenhuis': 7470 pagina's, 
'krankzinnigengesticht': 794 pagina's, 'psychiatrisch ziekenhuis':22200 pagina's, 
'psychiatrische inrichting': 4270 pagina's 'psychiatrische kliniek': 5430 pagina's  
- Googe NL:' zothuis': 769 pagina's, 'gekkenhuis': 98400 pagina's, 
'krankzinnigengesticht': 4530 pagina's, 'psychiatrisch ziekenhuis':131000 pagina's, 
'psychiatrische inrichting': 32200 pagina's, 'psychiatrische kliniek': 16500 pagina's  
- Mediargus: 'zothuis':  83 pagina's, 'gekkenhuis': 481 pagina's, 
'krankzinnigengesticht': 68  pagina's, 'psychiatrisch ziekenhuis': 1983 pagina's, 
'psychiatrische inrichting':  327 pagina's, 'psychiatrische kliniek': 650  pagina's  
- 38 milj. corpus: zothuis':  0 pagina's, 'gekkenhuis': 13 pagina's, 
'krankzinnigengesticht': 0  pagina's, 'psychiatrisch ziekenhuis': 22 pagina's, 
'psychiatrische inrichting': 8  pagina's, 'psychiatrische kliniek':  11 pagina's  
 
zottekensspel  
- standaardtaal: gekkenwerk  
- Google Be: 'zottekensspel': 233 pagina's, 'gekkenwerk': 3780 pagina's  
- Googe NL: 'zottekensspel': 160 pagina's, 'gekkenwerk': 24500 pagina's  
- Mediargus: 'zottekensspel':  28 pagina's, 'gekkenwerk':  384 pagina's  
- 38 milj. corpus: zottekensspel':  0 pagina's, 'gekkenwerk':  10 pagina's  
 
zuidergrens 
- standaardtaal: zuidgrens  
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- Google Be: 'zuidergrens': 333 pagina's, 'zuidgrens': 2640 pagina's  
- Googe NL: 'zuidergrens': 208 pagina's, 'zuidgrens': 13500 pagina's  
- Mediargus: 'zuidergrens':  25 pagina's, 'zuidgrens': 118  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zuidergrens':  1 pagina, 'zuidgrens': 4  pagina's  
 
zuiderkant  
- standaardtaal: zuidkant  
- Google Be: 'zuiderkant': 665 pagina's, 'zuidkant': 15800 pagina's  
- Googe NL: 'zuiderkant': 123 pagina's, 'zuidkant': 118000 pagina's  
- Mediargus: 'zuiderkant': 5 pagina's, 'zuidkant': 1851  pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zuiderkant': 0 pagina's, 'zuidkant': 88  pagina's  
 
 
zuidervruchten 
- standaardtaal:  zuidvruchten  
- Google Be: 'zuidervruchten': 10 pagina's, 'zuidvruchten': 1640 pagina's  
- Googe NL: 'zuidervruchten': 7 pagina's, 'zuidvruchten': 109000 pagina's  
- Mediargus: 'zuidervruchten': 1 pagina's, 'zuidvruchten':  3 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zuidervruchten': 0 pagina's, 'zuidvruchten':  2 pagina's  
 
zuiderwind 
- standaardtaal:  zuidenwind  
- Google Be: 'zuiderwind': 761 pagina's, 'zuidenwind': 3230 pagina's  
- Googe NL: 'zuiderwind': 1800 pagina's, 'zuidenwind': 11200 pagina's  
- Mediargus: 'zuiderwind': 24 pagina's, 'zuidenwind': 251 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'zuiderwind': 0 pagina's, 'zuidenwind': 10 pagina's  
 
zuidstatie  
- standaardtaal:  Brussel -, (station) Brussel-Zuid  
- Google Be: 'Brussel zuidstatie': 0 pagina's, 'Brussel-Zuid': 91800 pagina's  
- Googe NL:  'Brussel zuidstatie': 0 pagina's, 'Brussel-Zuid': 19100 pagina's  
- Mediargus: 'Brussel zuidstatie':  0 pagina's, 'Brussel-Zuid': 266 pagina's  
- 38 milj. corpus:  'Brussel zuidstatie': 0 pagina's, 'Brussel-Zuid': 0 pagina's  
 
zuipzak  
- standaardtaal: zuiglap  
- Google Be: 'zuipzak': 131 pagina's, 'zuiplap': 1030 pagina's  
- Googe NL: 'zuipzak': 203 pagina's, 'zuiplap': 8510 pagina's  
- Mediargus: 'zuipzak':  1 pagina, 'zuiplap': 56 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zuipzak':  0 pagina's, 'zuiplap': 1 pagina 
 
zurkel, zuurkruid  
- standaardtaal:  zuring  
- Google Be: 'zurkel': 2320 pagina's, 'zuurkruid': 6 pagina's, 'zuring': 24000 pagina's  
- Googe NL: 'zurkel': 464 pagina's, 'zuurkruid': 135 pagina’s, 'zuring': 19200 pagina's  
- Mediargus: 'zurkel': 195  pagina's, 'zuurkruid':  0 pagina’s, 'zuring': 254 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zurkel': 0 pagina's, 'zuurkruid':  0 pagina’s, 'zuring': 0 pagina's  
 
zuurmoes  
- standaardtaal:  zuurkool 
- Google Be: 'zuurmoes': 4 pagina's, 'zuurkool': 16000 pagina's  
- Googe NL: 'zuurmoes': 7 pagina's, 'zuurkool': 148000 pagina's  
- Mediargus: 'zuurmoes':  0 pagina's, 'zuurkool': 445 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zuurmoes':  0 pagina's, 'zuurkool': 3 pagina's  
 
zwaaideur  
- standaardtaal: draaideur  
- Google Be: 'zwaaideur': 219 pagina's, 'draaideur': 6220 pagina's  
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- Googe NL: 'zwaaideur':  3950 pagina's, 'draaideur': 62900 pagina's  
- Mediargus: 'zwaaideur':  8  pagina's, 'draaideur': 287 pagina's  
- 38 milj. corpus: 'zwaaideur':  8  pagina's, 'draaideur': 2 pagina's  
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Bijlage 2: onderzoek in percentages, Google België en Google Nederland  
 
 

lemma Google BE: 
ST 

Google BE: NT-
ST 

Google NL: ST Google NL: NT-
ST 

aalbezen  99,97% 0,02% 100,00% 0,00% 

aanbreng  99,78% 0,22% 99,91% 0,09% 

aanbrengst   100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

aanduiding  76,11% 23,89% 47,53% 44,29% 

afgevaardigde  2,10% 97,89% 99,71% 0,29% 

afhaling 100,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

afhangen 98,55% 1,45% 100,00% 0,00% 

afhankelijkheden 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

afhouding 75,70% 24,30% 99,68% 0,32% 

artisanaat 94,51% 5,49% 99,93% 0,07% 

ascendentenverdeling 66,23% 33,77% 99,92% 0,08% 

asdag 98,70% 1,30% 99,42% 0,58% 

asem 99,37% 0,63% 99,41% 0,59% 

asemgat 99,87% 0,13% 99,86% 0,14% 

aspergie 99,96% 0,04% 99,88% 0,12% 

assistent(e) 39,52% 60,48% 98,11% 1,89% 

audiëntie 71,17% 28,83% 77,86% 22,14% 

auspiciën  59,74% 40,26% 99,30% 0,70% 

austeriteit 99,82% 0,18% 99,98% 0,02% 

beliefte 99,56% 0,44% 99,78% 0,22% 

belommering 99,67% 0,33% 100,00% 0,00% 

bemerking 98,95% 1,05% 99,98% 0,02% 

benauwderik 99,89% 0,11% 99,98% 0,02% 

benedictijnenwerk 99,78% 0,22% 99,98% 0,02% 

benevelaar 98,69% 1,31% 100,00% 0,00% 

benjamin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

blaastuigen 99,99% 0,01% 100,00% 0,00% 

bladje 95,54% 4,46% 99,02% 0,98% 

blageur 97,98% 2,02% 99,84% 0,16% 

bleekhof 82,71% 17,29% 80,90% 19,10% 

bleekschijter 99,64% 0,36% 99,00% 1,00% 

bliekje 99,69% 0,31% 100,00% 0,00% 

bliksemlamp 99,98% 0,02% 99,66% 0,34% 

blindekalle 99,79% 0,21% 99,97% 0,03% 

blindekoe 100,00% 0,00% 99,97% 0,03% 

blinkborstel 99,65% 0,35% 98,95% 1,41% 
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lemma Google BE: 
ST 

Google BE: NT-
ST 

Google NL: ST Google NL: NT-
ST 

blinkdoos 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

bloedblein 20,89% 79,11% 94,55% 5,45% 

caféuitbater 94,71% 5,29% 99,73% 0,27% 

calavarietocht 87,35% 12,65% 99,68% 0,32% 

camionage 99,89% 0,11% 99,97% 0,03% 

camionette 91,03% 8,97% 99,39% 0,61% 

camioneur 98,90% 1,10% 99,32% 0,68% 

captatiewagen 25,09% 74,91% 98,70% 1,30% 

capucien 96,26% 3,74% 99,65% 0,35% 

carbuur 34,11% 65,89% 90,22% 9,78% 

dampkap 22,10% 77,90% 81,08% 18,92% 

dank 98,69% 1,31% 99,82% 0,18% 

danskleed 98,28% 1,72% 97,86% 2,14% 

danskot 99,84% 0,16% 99,92% 0,08% 

datum 98,37% 1,63% 98,01% 1,99% 

dauwworm 85,15% 14,85% 82,47% 17,53% 

davering 99,01% 0,99% 99,87% 0,13% 

doos  99,20% 0,80% 99,99% 0,01% 

doosopener 97,71% 2,29% 99,38% 0,62% 

dop  0,25% 99,75% 0,09% 99,91% 

dopgeld, -kaart, -
lokaal 

92,49% 7,51% 99,30% 0,70% 

dopper 33,36% 66,64% 23,43% 76,57% 

dormter 98,72% 1,28% 99,39% 0,61% 

dorp  94,38% 5,62% 94,32% 5,68% 

dorsdu(i)vel 99,68% 0,42% 99,97% 0,03% 

douaneagentschap 22,32% 77,68% 64,02% 35,98% 

draagberrie 62,22% 37,78% 98,78% 1,22% 

draaglamp 95,49% 4,51% 97,54% 2,46% 

erwtenteller 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

estheticienne 95,19% 4,81% 95,79% 4,21% 

esthetieker 98,47% 1,53% 100,00% 0,00% 

étalagist 97,87% 2,13% 99,88% 0,12% 

etatisatie, etatisering 98,33% 1,67% 98,98% 1,02% 

evenredigheid 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

excedent 96,49% 3,51% 98,15% 1,85% 

garnierder 90,48% 9,52% 99,79% 0,21% 

garniersel 99,98% 0,02% 100,00% 0,00% 

gasbedeling 95,48% 4,52% 99,96% 0,04% 
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lemma Google BE: 
ST 

Google BE: NT-
ST 

Google NL: ST Google NL: NT-
ST 

gasbek 98,34% 1,66% 99,61% 0,39% 

gaslegger 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gaslimonade 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gasreuk 14,99% 85,01% 88,62% 11,38% 

gasthof 98,75% 1,25% 99,29% 0,71% 

gasvuur 76,56% 23,44% 99,66% 0,44% 

gauwte 94,86% 5,14% 93,29% 6,71% 

gazet  97,31% 2,69% 98,64% 1,36% 

gazetdrager 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gazet(ten)papier 97,37% 2,63% 99,43% 0,57% 

gazettenpraat 88,44% 11,56% 99,07% 0,93% 

gazettentoer 99,68% 0,32% 100,00% 0,00% 

gazettenverkoop 99,86% 0,14% 100,00% 0,00% 

gazettenwinkel 98,13% 1,87% 94,96% 5,04% 

getuigschrift 84,84% 15,16% 99,61% 0,49% 

getweeën 99,22% 0,78% 99,41% 0,59% 

geus  47,56% 52,44% 19,76% 80,24% 

geut  99,93% 0,07% 99,99% 0,01% 

geutijzer 99,98% 0,02% 100,00% 0,00% 

gevaardriehoek 97,82% 2,18% 99,43% 0,57% 

geval 99,44% 0,56% 99,98% 0,02% 

gevolg 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gewaffel 100,00% 0,00% 99,59% 0,41% 

gewan 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

geweefsel 99,99% 0,01% 100,00% 0,00% 

handhaaf 96,83% 3,17% 96,12% 3,88% 

haardroger 9,84% 90,16% 29,26% 70,74% 

handlichting 61,54% 38,46% 100,00% 0,00% 

handmanivel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

handschoengeld 100,00% 0,00% 99,97% 0,03% 

handschrift 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

handsvol 99,64% 0,36% 89,54% 10,46% 

handteken 98,70% 1,30% 99,81% 0,19% 

handwerk 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

hanengekraai 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

hangel 99,67% 0,33% 97,90% 2,10% 

hangmat 75,18% 24,82% 99,64% 0,36% 

hangschotel 99,88% 0,12% 99,99% 0,01% 
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lemma Google BE: 
ST 

Google BE: NT-
ST 

Google NL: ST Google NL: NT-
ST 

hanneke(n)snest  99,88% 0,12% 100,00% 0,00% 

hapering 99,80% 0,20% 99,85% 0,15% 

haring 78,17% 21,83% 99,09% 0,91% 

harmoniemaatschappij 7,30% 92,70% 99,66% 0,44% 

harstdraad 100,00% 0,00% 98,14% 1,86% 

hart 99,94% 0,06% 100,00% 0,00% 

huis  13,74% 86,26% 83,77% 16,23% 

huis-aan-huisbedeling 9,77% 90,23% 99,10% 0,90% 

huisdoek 99,99% 0,01% 99,98% 0,02% 

huisduif 98,41% 1,59% 99,60% 0,40% 

huis(houd)gerief 90,63% 9,37% 99,63% 0,37% 

huishoudtoestel 0,39% 99,61% 48,61% 51,39% 

huishoudwerk 96,53% 3,47% 98,74% 1,26% 

huiskleed 63,64% 36,36% 71,22% 28,78% 

huiskring 62,80% 37,20% 87,29% 12,71% 

huissier 91,67% 8,33% 65,00% 0,35% 

huistaak 95,77% 4,23% 99,92% 0,08% 

huiswerk 98,53% 1,47% 96,84% 3,16% 

huldebetoging 95,45% 4,55% 99,69% 0,31% 

hulde-exemplaar 99,39% 0,61% 100,00% 0,00% 

hulte 100,00% 0,00% 99,89% 11,00% 

hutsekluts 99,61% 0,39% 99,89% 0,11% 

hutsepot 89,20% 10,80% 98,34% 1,66% 

huuropzeg 10,30% 89,70% 96,74% 3,26% 

huwcontract 93,98% 6,02% 99,31% 0,69% 

jeugdmonitrice 98,04% 1,96% 99,44% 0,56% 

jeugdreeks 0,16% 99,84% 25,34% 74,66% 

jeugdwerking 69,71% 30,29% 99,33% 0,67% 

jeuksel 99,81% 0,19% 99,97% 0,03% 

jezuskindje 94,28% 5,72% 96,21% 3,79% 

jobaanbieding 98,55% 1,45% 99,97% 0,03% 

job(b)ist(e) 99,94% 0,06% 100,00% 0,00% 

jobstudent 11,15% 88,85% 96,98% 3,02% 

jode 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

jongedochter 80,80% 19,20% 47,89% 52,11% 

jongerengroepering 50,17% 49,83% 50,89% 49,11% 

jonggezel 99,85% 0,15% 99,76% 0,24% 

jonk  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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jonkheid 99,62% 0,38% 98,62% 1,38% 

jonkman 98,64% 1,36% 84,59% 15,41% 

jonst 99,96% 0,04% 99,44% 0,66% 

josemien 90,23% 9,77% 99,96% 0,04% 

jubeltoernooi 100,00% 0,00% 99,85% 0,15% 

jubilee 85,47% 14,53% 95,50% 4,50% 

jubilering 99,91% 0,09% 100,00% 0,00% 

junior 53,01% 46,99% 90,72% 9,28% 

justitieminister 83,36% 16,64% 98,43% 1,57% 

justitiepaleis 35,77% 64,23% 93,20% 6,80% 

kleefzegel 15,56% 84,44% 99,54% 0,46% 

kleergoed 99,95% 0,05% 99,99% 0,01% 

kleerstof 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

kleerwaren 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

kleinhout 99,36% 0,64% 89,92% 10,18% 

kleinneef 95,92% 4,08% 98,48% 1,52% 

klets  87,77% 12,23% 87,76% 12,24% 

kleur  0,00% 100,00% 50,00% 50,00% 

kleurfilm 87,22% 12,05% 87,70% 12,30% 

kleurfoto 97,56% 12,70% 99,07% 0,93% 

kleurtelevisie 95,63% 4,37% 99,82% 0,18% 

kleutertuin 95,63% 4,37% 99,82% 3,04% 

kliester 99,84% 0,16% 99,78% 0,22% 

kliever 10,60% 89,40% 81,96% 18,04% 

klik  56,98% 43,02% 98,56% 1,44% 

klimatisering  99,08% 0,92% 99,95% 0,54% 

klimkoord 91,52% 8,48% 98,41% 1,59% 

klimsteiger  99,93% 0,72% 99,84% 0,16% 

klinimobiel 99,85% 0,15% 99,99% 0,01% 

klink  95,24% 4,76% 100,00% 0,00% 

laagte 91,35% 8,65% 98,84% 1,16% 

laatavondfilm 52,02% 47,98% 91,67% 8,33% 

laatavondjournaal 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

laatavondnieuws  0,15% 99,85% 0,47% 99,53% 

laatavondprogramma 67,61% 32,39% 95,32% 4,68% 

laatavondvertoning 12,74% 87,26% 99,68% 0,32% 

luxus 98,10% 1,90% 98,49% 1,51% 

maaisteek 0,00% 100,00% 95,38% 4,62% 
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maal  99,98% 0,02% 99,99% 0,01% 

maalder 95,70% 4,30% 99,90% 0,10% 

maalslot 98,55% 1,45% 99,89% 0,11% 

misdien(d)er 99,80% 0,20% 99,10% 0,90% 

miserie 93,62% 6,38% 99,35% 0,65% 

mismoed  97,14% 2,86% 96,78% 3,22% 

mispelaar 35,84% 64,16% 40,29% 59,71% 

misse 99,78% 0,22% 99,47% 0,53% 

missiel 99,92% 0,08% 99,97% 0,03% 

nipperke 99,78% 0,22% 99,96% 0,04% 

nippertje 76,46% 23,54% 89,07% 10,93% 

nivelleerbuis  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

nivelleerwerktuig 99,99% 0,01% 99,99% 0,01% 

noega 94,88% 5,12% 96,70% 3,30% 

noen  98,33% 1,67% 99,68% 0,32% 

noeneten 99,92% 0,08% 100,00% 0,00% 

noenetukje 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noenmaal 99,96% 0,04% 100,00% 0,00% 

noenslaap 99,71% 0,29% 99,18% 0,82% 

noenstond 99,98% 0,02% 99,21% 0,79% 

noentukje 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

nominatief 72,84% 27,16% 99,06% 0,94% 

nonk, nonkel 10,86% 89,14% 86,67% 13,33% 

nood  70,90% 29,10% 98,69% 1,31% 

noodknipperlichten 43,92% 56,08% 79,82% 20,18% 

noodschrei 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noodstand 100,00% 0,00% 99,98% 0,02% 

noodwendigheden 99,27% 0,73% 99,99% 0,01% 

noodzakelijkheid 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

ontspanningsverlof  99,87% 0,13% 98,86% 1,14% 

ontstekingskaars 98,12% 1,88% 99,59% 0,41% 

ontstentenis  81,72% 18,28% 86,28% 13,72% 

ontstopping 0,59% 99,41% 1,59% 98,41% 

ontvangstuur 99,93% 0,07% 99,99% 0,01% 

ontwarkam 39,38% 60,62% 82,09% 17,91% 

ontwikkelingszone 76,47% 23,53% 86,33% 13,67% 

onverdeeldheid  32,69% 67,31% 99,86% 0,14% 

onverschil 99,84% 0,16% 99,91% 0,09% 
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overdrachtstaks 99,64% 0,36% 99,91% 0,09% 

overgooierjurk 95,08% 4,92% 98,42% 1,58% 

overhitting 95,15% 4,85% 96,53% 3,47% 

overhoekslijn 99,99% 0,01% 100,00% 0,00% 

overhoop 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

overladenheid 87,72% 12,28% 83,11% 16,89% 

petrolvuur 90,68% 9,32% 99,91% 0,09% 

pezewever 98,25% 1,75% 99,97% 0,03% 

pieke 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

piempampoentje 98,14% 1,86% 99,83% 0,17% 

pierhaak 98,68% 1,32% 99,86% 0,14% 

pieterstaal 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pietje de dood 53,38% 46,62% 96,37% 3,50% 

pietjesbak 2,18% 97,19% 57,81% 42,19% 

pijpajuin 63,95% 36,05% 99,32% 0,68% 

pijpenkoter 96,75% 3,25% 95,49% 4,51% 

pikkel 97,17% 2,83% 99,75% 0,25% 

pilarenbijter 71,09% 28,91% 65,39% 34,61% 

pillamp 63,10% 36,90% 99,44% 0,56% 

prijsdeling 97,92% 2,08% 100,00% 0,01% 

prijzenval 40,52% 59,48% 96,15% 3,85% 

primauteit  99,46% 0,54% 99,99% 0,01% 

princiep  99,74% 0,26% 99,94% 0,06% 

princieps- 37,83% 62,17% 97,10% 2,90% 

privaatadres  99,83% 0,17% 100,00% 0,00% 

privaatparking 81,23% 18,77% 99,48% 0,52% 

privaatwagen 99,97% 0,03% 99,98% 0,02% 

privaatweg 98,90% 1,11% 99,75% 0,25% 

privaatzaak  98,00% 2,00% 98,05% 1,95% 

probatie 99,51% 0,49% 99,99% 0,01% 

probatoir  99,91% 0,09% 100,00% 0,00% 

problema 99,72% 0,28% 99,77% 0,23% 

reisonkosten 95,82% 4,18% 99,87% 0,13% 

reispas 87,86% 12,14% 99,62% 0,38% 

rekband 98,67% 1,33% 99,67% 0,33% 

rekening  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

rekeninguitreksel 99,83% 0,17% 99,95% 0,05% 

reklaam 99,84% 0,16% 99,99% 0,01% 
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rekwisitorium 99,69% 0,31% 100,00% 0,00% 

relancepolitiek 98,77% 1,23% 99,90% 0,10% 

relaxatieoefening 38,15% 61,85% 95,73% 4,27% 

relaxzetel 23,36% 76,64% 98,21% 1,79% 

rembekrachter 92,07% 7,93% 97,60% 2,40% 

remonstrans 100,00% 0,00% 99,19% 0,81% 

rente 0,32% 99,68% 0,56% 99,44% 

scheepvaarttrafiek 95,38% 4,62% 99,86% 0,04% 

scheerbalk 90,91% 9,09% 77,91% 22,09% 

scheerborstel 89,14% 10,86% 98,30% 1,70% 

scheergebint 99,49% 0,51% 88,08% 11,92% 

scheergerief  21,56% 78,44% 91,16% 8,84% 

scheerzolder 93,62% 6,38% 99,81% 0,19% 

schel  94,68% 5,32% 99,79% 0,21% 

schelp  100,00% 0,00% 99,98% 0,02% 

schelpslak  99,46% 0,54% 98,05% 1,95% 

schendevente 50,00% 50,00% 78,57% 21,43% 

schenkbank  99,96% 0,04% 99,99% 0,01% 

schenkbord  88,56% 11,44% 96,57% 3,43% 

schep  99,61% 0,39% 99,84% 0,16% 

schepenambt 2,57% 97,43% 37,73% 62,27% 

schepershond  97,64% 2,54% 99,78% 0,22% 

schepzak  95,47% 4,53% 97,57% 2,43% 

scheresliep 10,74% 89,26% 99,16% 0,84% 

scherfbank 100,00% 0,00% 99,68% 0,32% 

scherfbord 94,06% 5,94% 44,16% 55,84% 

schetterbek, - buik 99,60% 0,40% 96,72% 3,28% 

smeerbuik, smeerder  98,25% 1,48% 95,56% 4,44% 

smetdraad, 
smetkoord  

70,81% 29,19% 86,25% 13,75% 

smirrel 84,35% 15,65% 95,44% 4,56% 

smodder  98,59% 1,41% 99,91% 0,09% 

smodderregen 99,96% 0,04% 100,00% 0,00% 

smoelement 90,33% 9,67% 98,22% 1,78% 

smoelentrekker 64,31% 35,69% 99,04% 0,96% 

smokkelregen 99,99% 0,01% 100,00% 0,00% 

smokkelweer 99,85% 0,15% 99,95% 0,05% 

smospot 86,01% 13,99% 96,13% 3,87% 

smout  98,33% 1,67% 99,42% 0,58% 
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smoutbol 93,36% 6,64% 99,51% 0,49% 

smoutboterham 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

smoutebol 86,80% 13,20% 99,58% 0,42% 

smoutslager 95,90% 4,10% 99,24% 0,76% 

smuik 99,99% 0,01% 99,99% 0,01% 

snaartuigen 99,95% 0,05% 99,97% 0,03% 

snabbel 99,91% 0,09% 99,24% 0,76% 

snak 20,00% 80,00% 22,22% 77,78% 

snede, snee 91,88% 8,12% 99,69% 0,31% 

snelboot 98,27% 1,73% 98,49% 1,51% 

sterkwaterplaat 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

steun  40,00% 60,00% 50,00% 50,00% 

stichter  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

stichtersaandeel 19,53% 80,47% 86,90% 13,10% 

stichting 99,84% 0,16% 100,00% 0,00% 

stiegel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

stiel  99,24% 0,76% 99,80% 0,20% 

stielkennis 96,69% 3,31% 99,95% 0,05% 

stielman 97,75% 2,25% 99,94% 0,06% 

stielmensen 97,59% 2,41% 99,97% 0,03% 

stielvaardigheid 99,91% 0,09% 100,00% 0,00% 

stielwerk 99,92% 0,08% 100,00% 0,00% 

stijgingsritme 31,36% 68,64% 89,56% 10,44% 

stijverik 99,99% 0,01% 99,96% 0,04% 

stilzwijgendheid 100,00% 0,00% 99,77% 0,23% 

stinkertjes 80,86% 19,14% 97,13% 2,87% 

tekenbureel 69,05% 30,95% 99,88% 0,12% 

tekengerief 91,61% 8,39% 99,14% 0,86% 

tekennaald 98,00% 2,00% 99,75% 0,25% 

teleboetiek 28,25% 71,75% 99,66% 0,34% 

telecard 80,27% 19,73% 96,57% 3,43% 

teledistributie 67,56% 32,44% 99,25% 0,75% 

teleferiek 99,32% 0,68% 99,99% 0,01% 

telefooncabine 99,37% 0,63% 99,19% 0,81% 

telefoontaksen 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

telegramdrager 72,25% 27,75% 99,37% 0,63% 

telekaart 95,05% 4,95% 89,09% 10,91% 

teleurgang 99,27% 0,73% 99,83% 0,17% 
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televisietaks 75,58% 24,42% 98,75% 1,25% 

teljoor  99,82% 0,18% 99,97% 0,03% 

teljoorlikker 99,99% 0,01% 99,75% 0,25% 

teller 82,51% 17,49% 99,28% 0,72% 

tember 90,02% 9,98% 90,64% 9,36% 

tempeest 99,93% 0,07% 99,84% 0,16% 

tempel 99,94% 0,06% 99,83% 0,17% 

tennisplein 93,48% 6,52% 98,48% 1,52% 

tennisraket 90,76% 9,24% 99,05% 0,95% 

tropen 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

troppel 99,98% 0,02% 100,00% 0,00% 

trosbessen 96,91% 3,09% 99,04% 0,96% 

trossel 99,78% 0,22% 99,22% 0,78% 

trottinet(te) 99,73% 0,27% 99,89% 0,11% 

trouwkleed 77,19% 22,81% 97,91% 2,09% 

trouwreis 98,88% 1,12% 99,73% 0,27% 

truntaard 99,64% 0,36% 99,94% 0,06% 

trunte 100,00% 0,00% 94,61% 5,39% 

truut 99,89% 0,11% 99,98% 0,02% 

tsjevenstreek 11,34% 88,66% 30,09% 69,91% 

tuilboot 99,90% 0,10% 99,99% 0,01% 

tuingerief 94,64% 5,36% 99,98% 0,02% 

tuinzetel 78,44% 21,56% 99,76% 0,24% 

tuiser 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

turfkantoor 82,29% 17,71% 99,62% 0,38% 

vannamiddag 99,13% 0,87% 99,93% 0,00% 

vaporisateur 88,91% 11,09% 97,78% 2,22% 

variante 89,42% 10,58% 98,60% 1,40% 

varicen, varices  88,20% 11,80% 56,86% 43,14% 

varkensbeenhouwer 96,34% 3,66% 98,89% 1,11% 

varkensbeest 99,94% 0,06% 99,96% 0,04% 

varkenskweker 5,11% 94,89% 82,82% 17,18% 

varkenspuist 99,80% 0,20% 100,00% 0,00% 

vastenblok 99,03% 0,97% 68,03% 31,97% 

vastengeld 0,00% 100,00% 1,23% 98,77% 

vastheid 83,07% 16,93% 99,99% 0,01% 

verstaatsing 98,90% 1,10% 99,75% 0,25% 

verstand 100,00% 0,00% 98,84% 1,06% 
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vertakking 99,71% 0,29% 99,88% 0,12% 

verteer 99,03% 0,97% 99,92% 0,08% 

vertrouwelijkheid 47,66% 52,34% 62,15% 37,85% 

vertrouwen 0,24% 99,76% 3,12% 96,88% 

voorplaats 51,32% 48,68% 97,18% 2,82% 

voorplan 83,95% 16,05% 99,49% 0,51% 

voorschrijfformulier 92,74% 7,26% 99,99% 0,01% 

voorsmaakje 42,93% 57,07% 98,72% 1,28% 

voorstelling 28,18% 71,82% 99,84% 0,16% 

voortbrengst 99,98% 0,02% 100,00% 0,00% 

voortractie 98,09% 1,91% 99,59% 0,41% 

voortverkoper 99,80% 0,20% 100,00% 0,00% 

vooruitzetting 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

vooruitzicht 99,98% 0,02% 100,00% 0,00% 

wervingsstop 3,60% 96,40% 97,76% 2,24% 

westergrens 79,93% 20,07% 98,12% 1,88% 

westerwind 84,52% 15,48% 96,85% 3,15% 

westerzijde 96,61% 3,39% 99,94% 0,06% 

wetens  42,59% 57,41% 99,00% 1,00% 

wetenschappen 7,49% 92,51% 97,81% 2,19% 

wetsdienaar 28,69% 71,31% 4,80% 95,20% 

wetsgeneeskunde 97,75% 2,25% 99,35% 0,65% 

wezenhuis 98,14% 1,86% 99,78% 0,22% 

wijnappelsien 90,20% 9,80% 97,06% 2,94% 

wijnpokken 99,07% 0,93% 99,82% 0,18% 

wijnpot 99,66% 0,34% 99,41% 0,59% 

wijnsinaasappel 90,20% 9,80% 97,06% 2,94% 

wijsbegeerte 96,14% 3,86% 84,86% 15,14% 

wijsheidstand 31,00% 69,00% 98,61% 1,39% 

zorgenaanbod 99,21% 0,79% 99,88% 0,12% 

zorgenstaking 41,67% 58,33% 99,82% 0,18% 

zorgenverstrekker 98,45% 1,55% 99,98% 0,02% 

zot 0,18% 99,82% 2,16% 97,84% 

zothuis 94,34% 5,66% 99,73% 0,27% 

zottekensspel 94,19% 5,81% 99,91% 0,65% 

zuidergrens 88,80% 11,20% 98,48% 1,52% 

zuiderkant 95,96% 4,04% 99,90% 0,10% 

zuidervruchten 99,39% 0,61% 99,99% 0,01% 
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zuiderwind 80,93% 19,07% 86,15% 13,85% 

zuidstatie 100% 0,00% 100% 0,00% 

zuipzak 88,72% 11,28% 97,67% 2,33% 

zurkel, zuurkruid 91,16% 8,84% 96,97% 3,03% 

zuurmoes 99,98% 0,02% 100,00% 0,01% 

zwaaideur 96,60% 3,40% 94,01% 5,91% 

 
 
Bijlage 3: onderzoek in procenten, Mediargus en 38 Miljoen Woorden Corpus  
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aalbezen  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

aanbreng  99,85% 0,15% 100,00% 0,00% 

aanbrengst   0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

aanduiding  53,13% 46,87% 93,40% 6,60% 

afgevaardigde  6,85% 93,15% 0,00% 100,00% 

afhaling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

afhangen 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

afhankelijkheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

afhouding 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

artisanaat 89,06% 10,94% 100,00% 0,00% 

ascendentenverdeli
ng 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

asdag 99,68% 0,32% 100,00% 0,00% 

asem 99,36% 0,64% 100,00% 0,00% 

asemgat 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

aspergie 1000,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

assistent(e) 33,29% 66,71% 60,00% 40,00% 

audiëntie 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

auspiciën  0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

austeriteit 99,91% 0,09% 100,00% 0,00% 

beliefte 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

belommering 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

bemerking 99,00% 1,00% 99,22% 0,78% 

benauwderik 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

benedictijnenwerk 99,50% 0,50% 100,00% 0,00% 

benevelaar 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

benjamin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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blaastuigen 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

bladje 98,89% 1,11% 100,00% 0,00% 

blageur 99,36% 0,64% 100,00% 0,00% 

bleekhof 92,31% 7,69% 0,00% 0,00% 

bleekschijter 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

bliekje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

bliksemlamp 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

blindekalle 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

blindekoe 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

blinkborstel 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

blinkdoos 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

bloedblein 86,96% 13,04% 0,00% 0,00% 

caféuitbater 86,45% 13,55% 100,00% 0,00% 

calavarietocht 92,05% 7,95% 100,00% 0,00% 

camionage 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

camionette 92,90% 7,10% 98,85% 1,15% 

camioneur 99,99% 0,01% 100,00% 0,00% 

captatiewagen 24,66% 75,34% 100,00% 0,00% 

capucien 76,76% 23,24% 100,00% 0,00% 

carbuur 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

dampkap 21,61% 78,39% 100,00% 0,00% 

dank 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

danskleed 98,91% 1,09% 100,00% 0,00% 

danskot 99,99% 0,01% 100,00% 0,00% 

datum 100,00% 0,00% 99,97% 0,03% 

dauwworm 97,70% 2,30% 100,00% 0,00% 

davering 99,86% 0,14% 100,00% 0,00% 

doos  99,99% 0,01% 100,00% 0,00% 

doosopener 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

dop  99,55% 0,45% 0,00% 0,00% 

dopgeld, -kaart, -
lokaal 94,16% 5,84% 100,00% 0,00% 

dopper 83,27% 16,73% 100,00% 0,00% 

dormter 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

dorp  0,00% 0,00% 99,05% 0,95% 

dorsdu(i)vel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

douaneagentschap 34,21% 65,79% 0,00% 0,00% 

draagberrie 44,67% 55,33% 100,00% 0,00% 

draaglamp 76,60% 23,40% 0,00% 0,00% 
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erwtenteller 99,21% 0,79% 100,00% 0,00% 

estheticienne 99,26% 0,74% 100,00% 0,00% 

esthetieker 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

étalagist 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

etatisatie, 
etatisering 

98,82% 1,18% 100,00% 0,00% 

evenredigheid 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

excedent 99,98% 0,02% 100,00% 0,00% 

garnierder 98,28% 1,72% 100,00% 0,00% 

garniersel 99,89% 0,11% 100,00% 0,00% 

gasbedeling 99,96% 0,04% 100,00% 0,00% 

gasbek 72,53% 27,47% 100,00% 0,00% 

gaslegger 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

gaslimonade 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gasreuk 17,76% 82,24% 100,00% 0,00% 

gasthof 97,37% 2,63% 99,75% 0,25% 

gasvuur 68,59% 31,41% 100,00% 0,00% 

gauwte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

gazet  83,02% 16,98% 99,61% 0,39% 

gazetdrager 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gazet(ten)papier 99,09% 0,91% 100,00% 0,00% 

gazettenpraat 94,43% 5,57% 100,00% 0,00% 

gazettentoer 71,43% 28,57% 100,00% 0,00% 

gazettenverkoop 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gazettenwinkel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

getuigschrift 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

getweeën 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

geus  43,87% 56,13% 28,00% 72,00% 

geut  100,00% 0,00% 90,00% 10,00% 

geutijzer 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gevaardriehoek 98,35% 1,65% 100,00% 0,00% 

geval 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gevolg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

gewaffel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

gewan 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

geweefsel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

handhaaf 94,17% 5,83% 89,66% 10,34% 

haardroger 16,86% 83,14% 11,11% 88,89% 

handlichting 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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handmanivel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

handschoengeld 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

handschrift 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

handsvol 99,97% 0,03% 100,00% 0,00% 

handteken 99,91% 0,09% 100,00% 0,00% 

handwerk 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

hanengekraai 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

hangel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

hangmat 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

hangschotel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

hanneke(n)snest  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

hapering 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

haring 50,47% 49,53% 100,00% 0,00% 

harmoniemaatschappij 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

harstdraad 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

hart 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

huis  100,00% 0,00% 64,00% 36,00% 

huis-aan-
huisbedeling 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

huisdoek 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

huisduif 85,15% 14,85% 100,00% 0,00% 

huis(houd)gerief 97,95% 2,05% 100,00% 0,00% 

huishoudtoestel 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

huishoudwerk 98,61% 1,39% 100,00% 0,00% 

huiskleed 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

huiskring 74,67% 25,33% 100,00% 0,00% 

huissier 99,50% 0,50% 100,00% 0,00% 

huistaak 98,51% 1,49% 98,68% 1,32% 

huiswerk 99,59% 0,41% 100,00% 0,00% 

huldebetoging 99,95% 0,05% 100,00% 0,00% 

hulde-exemplaar 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

hulte 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

hutsekluts 99,52% 0,48% 96,30% 3,70% 

hutsepot 88,29% 11,71% 98,36% 1,64% 

huuropzeg 1,96% 98,04% 100,00% 0,00% 

huwcontract 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

jeugdmonitrice 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

jeugdreeks 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

jeugdwerking 18,49% 81,51% 97,24% 2,76% 
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jeuksel 99,88% 0,12% 100,00% 0,00% 

jezuskindje 96,73% 3,27% 0,00% 0,00% 

jobaanbieding 95,19% 4,81% 100,00% 0,00% 

job(b)ist(e) 100,00% 0%% 100,00% 0,00% 

jobstudent 5,70% 94,30% 100,00% 0,00% 

jode 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

jongedochter 99,54% 0,46% 0,00% 0,00% 

jongerengroepering 95,77% 4,23% 85,71% 14,29% 

jonggezel 99,87% 0,13% 94,44% 5,56% 

jonk  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

jonkheid 99,86% 0,14% 100,00% 0,00% 

jonkman 99,58% 0,42% 100,00% 0,00% 

jonst 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

josemien 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

jubeltoernooi 96,30% 3,70% 100,00% 0,00% 

jubilee 96,80% 3,20% 98,79% 1,21% 

jubilering 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

junior 89,12% 10,88% 96,51% 3,49% 

justitieminister 0,00% 100,00% 94,30% 5,70% 

justitiepaleis 47,28% 52,72% 57,89% 42,11% 

kleefzegel 9,09% 90,91% 0,00% 0,00% 

kleergoed 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

kleerstof 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

kleerwaren 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

kleinhout 99,80% 0,20% 100,00% 0,00% 

kleinneef 99,41% 0,59% 100,00% 0,00% 

klets  97,78% 2,22% 100,00% 0,00% 

kleur  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

kleurfilm 91,67% 8,33% 100,00% 0,00% 

kleurfoto 81,13% 18,87%% 100,00% 0,00% 

kleurtelevisie 99,60% 0,40% 100,00% 0,00% 

kleutertuin 98,80% 1,20% 99,03% 0,97% 

kliester 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

kliever 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 

klik  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

klimatisering  98,39% 1,61% 100,00% 0,00% 

klimkoord 87,91% 12,09% 0,00% 0,00% 

klimsteiger  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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klinimobiel 98,16% 1,84% 100,00% 0,00% 

klink  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

laagte 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

laatavondfilm 20,41% 79,59% 100,00% 0,00% 

laatavondjournaal 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

laatavondnieuws  0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

laatavondprogram
ma 

33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 

laatavondvertoning 47,37% 52,63% 0,00% 0,00% 

luxus 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

maaisteek 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

maal  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

maalder 98,61% 1,39% 100,00% 0,00% 

maalslot 85,71% 14,29% 100,00% 0,00% 

misdien(d)er 99,86% 0,14% 100,00% 0,00% 

miserie 89,34% 10,66% 97,86% 2,14% 

mismoed  99,92% 0,08% 100,00% 0,00% 

mispelaar 23,21% 76,79% 0,00% 100,00% 

misse 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

missiel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

nipperke 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

nippertje 100,00% 0,00% 96,92% 3,08% 

nivelleerbuis  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

nivelleerwerktuig 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noega 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noen  99,72% 0,28% 99,92% 0,08% 

noeneten 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noenetukje 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noenmaal 99,91% 0,09% 100,00% 0,00% 

noenslaap 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noenstond 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noentukje 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

nominatief 72,55% 27,45% 0,00% 0,00% 

nonk, nonkel 64,05% 35,95% 98,18% 1,82% 

nood  39,77% 60,23% 100,00% 0,00% 

noodknipperlichten 55,56% 44,44% 100,00% 0,00% 

noodschrei 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noodstand 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

noodwendigheden 99,82% 0,18% 100,00% 0,00% 
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noodzakelijkheid 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

ontspanningsverlof  99,98% 0,02% 100,00% 0,00% 

ontstekingskaars 90,10% 9,90% 100,00% 0,00% 

ontstentenis  0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

ontstopping 31,25% 68,75% 0,00% 100,00% 

ontvangstuur 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

ontwarkam 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ontwikkelingszone 67,03% 32,97% 50,00% 50,00% 

onverdeeldheid  0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

onverschil 99,98% 0,02% 100,00% 0,00% 

overdrachtstaks 98,44% 1,56% 100,00% 0,00% 

overgooierjurk 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

overhitting 97,35% 2,65% 95,24% 4,76% 

overhoekslijn 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

overhoop 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

overladenheid 97,83% 2,17% 0,00% 0,00% 

petrolvuur 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

pezewever 99,42% 0,58% 100,00% 0,00% 

pieke 100,00% 0,00% 100% 0,00% 

piempampoentje 99,46% 0,54% 100,00% 0,00% 

pierhaak 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

pieterstaal 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Pietje de dood 49,96% 50,04% 100,00% 0,00% 

pietjesbak 1,64% 98,36% 0,00% 0,00% 

pijpajuin 7,41% 92,59% 0,00% 0,00% 

pijpenkoter 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

pikkel 99,63% 0,37% 0,00% 0,00% 

pilarenbijter 89,25% 10,75% 100,00% 0,00% 

pillamp 94,60% 5,40% 100,00% 0,00% 

prijsdeling 99,37% 0,63% 100,00% 0,00% 

prijzenval 95,28% 4,72% 100,00% 0,00% 

primauteit  99,65% 0,35% 100,00% 0,00% 

princiep  99,04% 0,96% 86,01% 13,99% 

princieps- 27,10% 72,90% 50,09% 40,91% 

privaatadres  100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

privaatparking 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

privaatwagen 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

privaatweg 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
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privaatzaak  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

probatie 99,91% 0,09% 100,00% 0,00% 

probatoir  99,81% 0,19% 100,00% 0,00% 

problema 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

reisonkosten 95,10% 4,90% 100,00% 0,00% 

reispas 90,77% 9,23% 99,04% 0,96% 

rekband 99,88% 0,12% 100,00% 0,00% 

rekening  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

rekeninguitreksel 99,61% 0,39% 100,00% 0,00% 

reklaam 99,90% 0,10% 100,00% 0,00% 

rekwisitorium 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

relancepolitiek 98,29% 1,71% 100,00% 0,00% 

relaxatieoefening 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 

relaxzetel 35,87% 64,13% 0,00% 0,00% 

rembekrachter 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

remonstrans 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

rente 0,84% 99,16% 0,00% 100,00% 

scheepvaarttrafiek 93,79% 6,21% 100,00% 0,00% 

scheerbalk 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

scheerborstel 69,05% 30,95% 0,00% 0,00% 

scheergebint 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

scheergerief  39,33% 60,67% 100,00% 0,00% 

scheerzolder 92,16% 7,84% 100,00% 0,00% 

schel  95,45% 4,55% 0,00% 0,00% 

schelp  98,65% 1,35% 100,00% 0,00% 

schelpslak  100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

schendevente 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

schenkbank  99,85% 0,15% 100,00% 0,00% 

schenkbord  79,27% 20,73% 100,00% 0,00% 

schep  87,50% 12,50% 100,00% 0,00% 

schepenambt 0,09% 99,91% 0,00% 100,00% 

schepershond  99,41% 0,59% 100,00% 0,00% 

schepzak  98,84% 1,16% 0,00% 0,00% 

scheresliep 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

scherfbank 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

scherfbord 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

schetterbek, - buik 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

smeerbuik, 
smeerder  

99,37% 0,63% 100,00% 0,00% 
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smetdraad, 
smetkoord  

75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

smirrel 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

smodder  99,61% 0,39% 100,00% 0,00% 

smodderregen 99,92% 0,08% 100,00% 0,00% 

smoelement 99,27% 0,73% 0,00% 0,00% 

smoelentrekker 78,07% 21,93% 100,00% 0,00% 

smokkelregen 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

smokkelweer 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

smospot 87,07% 12,93% 0,00% 0,00% 

smout  96,29% 3,71% 99,56% 0,44% 

smoutbol 98,46% 1,54% 100,00% 0,00% 

smoutboterham 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

smoutebol 78,05% 21,95% 100,00% 0,00% 

smoutslager 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

smuik 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

snaartuigen 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

snabbel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

snak 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

snede, snee 85,07% 14,93% 100,00% 0,00% 

snelboot 92,92% 7,08% 85,71% 14,29% 

sterkwaterplaat 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

steun  50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

stichter  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

stichtersaandeel 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 

stichting 96,72% 3,28% 0,00% 0,00% 

stiegel 97,03% 2,97% 0,00% 0,00% 

stiel  97,10% 2,90% 99,18% 0,82% 

stielkennis 79,72% 20,28% 95,83% 4,17% 

stielman 92,73% 7,27% 100,00% 0,00% 

stielmensen 98,90% 1,10% 100,00% 0,00% 

stielvaardigheid 99,92% 0,08% 100,00% 0,00% 

stielwerk 99,94% 0,06% 100,00% 0,00% 

stijgingsritme 42,42% 57,58% 0,00% 100,00% 

stijverik 100,00% 0,00% 100% 0,00% 

stilzwijgendheid 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

stinkertjes 98,68% 1,32% 100,00% 0,00% 

tekenbureel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

tekengerief 67,46% 32,54% 0,00% 0,00% 
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tekennaald 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

teleboetiek 92,16% 7,84% 0,00% 0,00% 

telecard 90,77% 9,23% 100,00% 0,00% 

teledistributie 90,98% 9,02% 99,95% 0,50% 

teleferiek 99,73% 0,27% 100,00% 0,00% 

telefooncabine 97,16% 2,84% 100,00% 0,00% 

telefoontaksen 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

telegramdrager 81,25% 18,75% 0,00% 0,00% 

telekaart 98,39% 1,61% 100,00% 0,00% 

teleurgang 98,30% 1,70% 98,44% 1,56% 

televisietaks 82,91% 17,09% 100,00% 0,00% 

teljoor  99,94% 0,06% 100,00% 0,00% 

teljoorlikker 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

teller 85,23% 14,77% 100,00% 0,00% 

tember 99,58% 0,42% 100,00% 0,00% 

tempeest 99,95% 0,05% 100,00% 0,00% 

tempel 99,97% 0,03% 100,00% 0,00% 

tennisplein 91,42% 8,58% 100,00% 0,00% 

tennisraket 90,92% 9,08% 100,00% 0,00% 

tropen 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

troppel 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

trosbessen 88,64% 11,36% 0,00% 0,00% 

trossel 99,80% 0,20% 100,00% 0,00% 

trottinet(te) 98,53% 1,47% 100,00% 0,00% 

trouwkleed 84,27% 15,73% 100,00% 0,00% 

trouwreis 99,60% 0,40% 100,00% 0,00% 

truntaard 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

trunte 98,48% 1,52% 100,00% 0,00% 

truut 99,53% 0,47% 100,00% 0,00% 

tsjevenstreek 3,70% 96,30% 0,00% 0,00% 

tuilboot 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

tuingerief 66,67% 33,33% 100,00% 0,00% 

tuinzetel 82,04% 17,96% 100,00% 0,00% 

tuiser 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

turfkantoor 91,45% 8,55% 0,00% 0,00% 

vannamiddag 97,30% 2,70% 98,69% 1,31% 

vaporisateur 80,27% 19,73% 100,00% 0,00% 

variante 90,39% 9,61% 94,81% 5,19% 
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varicen, varices  96,43% 3,57% 100,00% 0,00% 

varkensbeenhouwer 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

varkensbeest 97,62% 2,38% 100,00% 0,00% 

varkenskweker 7,98% 92,02% 100,00% 0,00% 

varkenspuist 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

vastenblok 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

vastengeld 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

vastheid 68,29% 31,71% 91,30% 8,70% 

verstaatsing 97,24% 2,76% 25,00% 75,00% 

verstand 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

vertakking 100,00% 0,00% 0,00% 100% 

verteer 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

vertrouwelijkheid 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 

vertrouwen 24,55% 75,45% 0,00% 100% 

voorplaats 80,09% 19,91% 100,00% 0,00% 

voorplan 58,16% 41,84% 95,04% 4,96% 

voorschrijfformulier 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

voorsmaakje 42,77% 57,23% 96,30% 3,70% 

voorstelling 15,01% 84,99% 66,67% 33,33% 

voortbrengst 100,00% 0,00% 99,66% 0,34% 

voortractie 97,85% 2,15% 100,00% 0,00% 

voortverkoper 99,79% 0,21% 100,00% 0,00% 

vooruitzetting 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

vooruitzicht 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

wervingsstop 6,13% 93,87% 95,45% 4,55% 

westergrens 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

westerwind 99,66% 0,34% 100,00% 0,00% 

westerzijde 99,04% 0,96% 100,00% 0,00% 

wetens  40,71% 59,29% 80,00% 20,00% 

wetenschappen 32,11% 67,89% 0,00% 0,00% 

wetsdienaar 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

wetsgeneeskunde 96,81% 3,19% 0,00% 0,00% 

wezenhuis 99,07% 0,93% 100,00% 0,00% 

wijnappelsien 85,42% 14,58% 0,00% 0,00% 

wijnpokken 95,19% 4,81% 100,00% 0,00% 

wijnpot 99,96% 0,04% 100,00% 0,00% 

wijnsinaasappel 95,35% 4,65% 0,00% 0,00% 

wijsbegeerte 86,49% 13,51% 66,67% 33,33% 
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lemma Mediargus ST Mediargus NT-
ST 

38 mlj corpus: 
ST 

38 milj.corpus: 
NT-ST 

wijsheidstand 4,33% 95,67% 100,00% 0,00% 

zorgenaanbod 98,29% 1,71% 100,00% 0,00% 

zorgenstaking 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

zorgenverstrekker 99,94% 0,06% 100,00% 0,00% 

zot 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

zothuis 96,80% 3,20% 100,00% 0,00% 

zottekensspel 93,20% 6,80% 100,00% 0,00% 

zuidergrens 82,52% 17,48% 80,00% 20,00% 

zuiderkant 99,73% 0,27% 100,00% 0,00% 

zuidervruchten 75,00% 25,00% 100,00% 0,00% 

zuiderwind 91,27% 8,73% 100,00% 0,00% 

zuidstatie 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

zuipzak 98,25% 1,75% 100,00% 0,00% 

zurkel, zuurkruid 56,57% 43,43% 0,00% 0,00% 

zuurmoes 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

zwaaideur 97,29% 2,71% 20,00% 80,00% 

 
 
 
Bijlage 4: absolute cijfers van de procenten, Google België en Google 
Nederland  
 
 

 Google BE ST Google BE NT-
ST 

Google NL ST Google NL NT-
ST 

0,00% 6 51 3 73 

0,00-1% 8 119 3 196 

1%-5% 5 83 5 78 

5%-10% 5 36 0 12 

10%-15% 9 19 0 17 

15-20% 2 15 1 10 

20%-25% 6 11 2 4 

25%-30% 4 6 2 1 

30%-35% 5 5 1 3 

35%-40% 6 7 2 2 

40%-45% 6 2 2 2 

45%-50% 2 5 3 1 

50%-55% 6 3 3 4 

55%-60% 2 5 1 2 

60%-65% 7 7 2 2 

65%-70% 5 5 4 1 
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 Google BE ST Google BE NT-
ST 

Google NL ST Google NL NT-
ST 

70%-75% 6 4 1 2 

75%-80% 11 5 4 2 

80%-85% 15 3 10 1 

85%-90% 18 9 16 0 

90%-95% 35 5 12 0 

95%-100% 204 13 272 8 

100,00% 49 4 73 1 

Totaal: 422 422 422 422 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 5: absolute cijfers van de procenten, Mediargus en 38 Miljoen Woorden 
Corpus  
 

 Mediargus ST Mediargus NT-
ST 

Corpus 38 
milj.ST 

Corpus 38 mlj 
NT-ST 

0,00% 42 162 117 358 

0,00-1% 2 72 0 12 

1%-5% 4 55 0 17 

5%-10% 6 23 0 5 

10%-15% 0 17 1 6 

15-20% 4 10 0 0 

20%-25% 5 7 1 2 

25%-30% 2 6 2 0 

30%-35% 5 7 0 2 

35%-40% 4 1 0 1 

40%-45% 6 6 0 3 

45%-50% 3 2 0 0 

50%-55% 5 6 2 1 

55%-60% 4 5 1 0 

60%-65% 3 5 2 0 

65%-70% 7 5 2 0 

70%-75% 4 1 0 1 

75%-80% 8 6 0 1 

80%-85% 11 4 2 1 

85%-90% 17 0 5 1 

90%-95% 23 6 6 0 
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 Mediargus ST Mediargus NT-
ST 

Corpus 38 
milj.ST 

Corpus 38 mlj 
NT-ST 

95%-100% 126 6 29 0 

100,00% 131 10 252 11 

Totaal: 422 422 422 422 
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Bijlage 6: Printscreen Mediasearch, het zoekprogramma van Mediargus  
 

Bijlage 7: Booleaanse operatoren in Mediasearch 
 
 
Betekenis Boleaanse operatoren 

Alle woorden, en '+', 'and', 'AND' 

één van de woorden, of ',' 'or' 'OR' 

Maar niet 'NOT' 

Nabijheid tussen termen 'NEAR(term1, term2, cijfer)' 

Meerdere karakters ongekend, trunceren * 

Eén karakter ongekend ? 

Gelijkaardige termen ~ 

Exacte zin "term term" 
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Bijlage 8: Printscreen subcorpus 38 Miljoen Woorden Corpus  
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Bijlage 9: 38 Miljoen Woorden Corpus: menu 'zoek woordvormen via 

woordvormentekst' 

 

 

 

 

 

Bijlage 10: 38 Miljoen Woorden Corpus: aantal resultaten 'gaslucht' 

 

 

 

Bijlage 11: 38 Miljoen Woorden Corpus: concordanties 'gaslucht' 
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Bijlage 12: Google 
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Bijlage 13: Woorden die zowel op Google België als in Mediargus tussen 10% 

en 20% voorkomen 

 

Afgekeurd Goedgekeurd  Google 
België NT-
ST 

Mediargus 
NT-ST 

bloedblein bloedblaar 79,11% 13,04% 

hutsepot, aangebrande hutsepot rommel, poespas, een 
belabberde boel  

10,80% 11,71% 

juniors junioren 46,99% 10,88% 

justitieminister minister van justitie 16,64% 100,00% 

kleurfoto kleurenfoto 12,70% 18,87% 

schenkbord houten dienblad, presenteerblad 11,44% 20,73% 

smoutbol oliebol 13,20% 21,95% 

smospot knoeier 13,99% 12,93% 

telegramdrager telegrambesteller 27,75% 18,75% 

televisietaks kijkgeld 24,42% 17,09% 

waterteller, gasteller 
elektriciteitsteller 

watermeter, gasmeter, 
elektriciteitsmeter 

17,49% 14,77% 

trouwkleed trouwjurk, trouwjapon, 
bruidsjurk, bruidsjapon 

22,81% 15,73% 

tuinzetel tuinstoel 21,56% 17,96% 

vaporisateur verdamper, vaporisator, 
verstuiver 

11,09% 19,73% 

vastheid van betrekking vaste betrekking, vaste 
aanstelling  

16,93% 31,71% 

voorplan voorgrond 16,05 41,84% 

zuidergrens zuidgrens  11,20% 17,48% 

 
 
 
 


