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de

ho·te·me·toot (m, v; -toten) [spott] hoge

de

hot·line /hotlajn/ (m; -s) directe telefoon-

piet, hoge baas

klemtoonaanduiding

vette en blauwe
gidswoorden voor
snelle navigatie

lidwoord voor het
zelfstandig naamwoord voor duidelijk
woordbeeld

werkwoordsvervoegingen

verbinding tussen belangrijke personen
de hot·spot (m; -s) 1 plaats waar belangrijke
dingen gebeuren 2 plaats waar je draadloos
kunt internetten
houd·baar (bn) 1 verdedigbaar; te handhaven: de toestand is niet meer ~ 2 te bewaren, goed te houden: melk is niet lang ~
1
hou·den (hield, heeft gehouden) 1 blijvend bezitten; behouden: je mag het boek ~
2 vasthouden: het ijs houdt nog niet is nog
niet sterk genoeg om mensen te dragen
3 gestand doen: zijn woord ~ 4 (+ aan) verplichten na te komen: iem. ~ aan de gemaakte
afspraken 5 in een toestand (laten) blijven:
rechts ~ aan de rechterkant van de weg rijden; iets staande ~ beweren; ~ zo! zorgen
dat het zo blijft!; iets vóór zich ~ er niets van
zeggen 6 (+ van) liefhebben: van iem. ~ 7 (+
voor) aanzien voor: iem. voor een ander ~
8 [wederkerend] de schijn aannemen van,
zich gedragen: zich doof ~ 9 hebben voor
werk of plezier: een café ~; cavia’s ~ 10 uithouden 11 vastgrijpen, bedwingen, tegenhouden: houd de dief!; zijn mond ~ zwijgen;
hij was niet meer te ~; er is geen ~ meer aan het
genoemde doet zich steeds vaker voor, is
onbeheersbaar geworden || een rede(voering)
~ uitspreken; het met iem. ~ a) de partij kiezen van; b) een verhouding hebben met;
opruiming ~ verrichten; het ~ op a) de voorkeur geven aan; b) schatten
2
het hou·den (o) zie 2hebben
de hou·der (m, v; -s) 1 iem. die een stuk in
handen heeft en er rechten aan kan ontlenen: aandeel~ 2 iem. die recht heeft op dat
wat is vermeld: de ~ van het wereldrecord
3 beheerder, exploitant: camping~, garage~
de houd·greep (m) judogreep waarbij je de
tegenstander op de grond moet houden
de hou·ding (v; -en) 1 manier van houden van
het lichaam 2 manier van doen; gedrag(slijn)
de house /haus/ (m) elektronische dansmuziek
met een snel, monotoon ritme
hou·sen (housete, heeft gehouset) op
house dansen
de house·par·ty /hauspa:rtie/ (v(m); -’s) feest
waar op house wordt gedanst
de house·war·ming /hauswo:rming/ (v(m); -s)
feest om een nieuwe woning in te wijden
het hout (o) 1 de harde stof waaruit bomen
bestaan: die opmerking snijdt geen ~ bewijst
niets; uit het goede ~ gesneden zijn geschikt
zijn; van dik ~ zaagt men planken gezegd als
iets op een voortvarende maar grove manier
wordt aangepakt; [Belg] niet meer weten van
welk ~ pijlen te maken wanhopig zijn, geen
raad meer weten 2 een stuk hout || geen ~
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horizontaal

142

			ho·ri·zon·taal (bn) recht van links naar

de 		ho·te·me·toot (m, v; -toten) [spott] hoge
rechts; waterpas (tgov verticaal): een ~ vlak 			piet, hoge baas
de 		hork (m; -en) lomp, onhandig iem.
de 		hot·line /hotlajn/ (m; ‑s) directe telefoonhet 		hor·lo·ge /horloozje/ (o; ‑s) om de pols of in
verbinding tussen belangrijke personen
de 		hot·spot (m; ‑s) 1 plaats waar belangrijke
een zak gedragen klokje
			hor·mo·naal (bn) van, m.b.t. de hormonen 			dingen gebeuren 2 plaats waar je draadloos
het 		hor·moon (o; -monen) stof die wordt
			kunt internetten
afgescheiden door klieren en die van groot 			houd·baar (bn) 1 verdedigbaar; te handhaven: de toestand is niet meer ~ 2 te bewabelang is voor het organisme
de 		ho·ro·scoop (m; -scopen) voorspelling van
ren, goed te houden: melk is niet lang ~
1
hou·den (hield, heeft gehouden) 1 blijiemands toekomst uit de stand van de ster- 		
vend bezitten; behouden: je mag het boek ~
ren tijdens zijn geboorte
de 		hor·rel·voet (m; -en) op bep. manier mis2 vasthouden: het ijs houdt nog niet is nog
vormde voet
			niet sterk genoeg om mensen te dragen
de 		hor·ror (m; ‑s) griezelfilms, griezelverhalen 			3 gestand doen: zijn woord ~ 4 (+ aan) verenz. als genre
plichten na te komen: iem. ~ aan de gemaakte
de 		hor·ror·film (m; ‑s) griezelfilm
afspraken 5 in een toestand (laten) blijven:
het 		hors-d’oeu·vre /o:rdu:vre/ (o; ‑s) voor			rechts ~ aan de rechterkant van de weg rijgerecht dat uit allerlei koude gerechtjes
den; iets staande ~ beweren; ~ zo! zorgen
bestaat
			dat het zo blijft!; iets vóór zich ~ er niets van
de 		hort (m; -en): met ~en en stoten op onregel- 			zeggen 6 (+ van) liefhebben: van iem. ~ 7 (+
			voor) aanzien voor: iem. voor een ander ~
matige manier; de ~ op zijn op stap
de 		hor·ten·sia (v(m); -’s) bep. sierheester
			8 [wederkerend] de schijn aannemen van,
de 		hor·tus (m; -sen) universitaire plantentuin 			zich gedragen: zich doof ~ 9 hebben voor
voor plantkundig onderzoek
			werk of plezier: een café ~; cavia’s ~ 10 uitde 		hor·zel (v(m); ‑s) 1 tweevleugelig insect 2
houden 11 vastgrijpen, bedwingen, tegeniem. die een ander voortdurend lastig valt;
houden: houd de dief!; zijn mond ~ zwijgen;
kwelgeest
			hij was niet meer te ~; er is geen ~ meer aan het
			ho·san·na (tw) overwinningskreet: heil,
genoemde doet zich steeds vaker voor, is
voorspoed!
			onbeheersbaar geworden || een rede(voering)
de 		hos·pes (m; -sen, hospites), de hos·pi·ta (v;
~ uitspreken; het met iem. ~ a) de partij kie-’s) man, vrouw bij wie je op kamers woont
zen van; b) een verhouding hebben met;
het 		hos·pi·taal (o; -talen) ziekenhuis
opruiming ~ verrichten; het ~ op a) de voorde 		hos·pi·tant (m, v; -en) iem. die hospiteert
keur geven aan; b) schatten
2
			hos·pi·te·ren (hospiteerde, heeft gehospihet hou·den (o) zie 2hebben
de 		hou·der (m, v; ‑s) 1 iem. die een stuk in
teerd) als a.s. docent lessen bijwonen of bij
			handen heeft en er rechten aan kan ontlewijze van proef zelf geven
			hos·sen (hoste, heeft gehost) zich dansend
nen: aandeel~ 2 iem. die recht heeft op dat
en zingend voortbewegen
wat is vermeld: de ~ van het wereldrecord
de 		host /hoost/ (m; ‑s), de host·com·pu·ter
3 beheerder, exploitant: camping~, garage~
de houd·greep (m) judogreep waarbij je de
(m; ‑s) computer met gegevens die door andere computers via een modem of netwerk 			tegenstander op de grond moet houden
de 		hou·ding (v; -en) 1 manier van houden van
te benaderen zijn
de 		hos·tess /hoostes/ (v; -es) vrouwelijke
			het lichaam 2 manier van doen; gedrag(slijn)
de 		house /haus/ (m) elektronische dansmuziek
bediende in vliegtuigen, kantines enz.
de 		hos·tie (v; ‑s, -tiën) [r‑k] het voor de mis
			met een snel, monotoon ritme
bestemde offerbroodje, de gewijde ouwel 			hou·sen (housete, heeft gehouset) op
de 		hos·ting /hoosting/ (v(m)) het fungeren als
house dansen
de 		house·par·ty /hauspa:rtie/ (v(m); -’s) feest
host(computer)
de 		hot·dog /hoddo:k/ (m; ‑s) warm worstje in
waar op house wordt gedanst
de 		house·war·ming /hauswo:rming/ (v(m); ‑s)
een broodje
het 		ho·tel (o; ‑s; -letje) gebouw waarin reizigers
feest om een nieuwe woning in te wijden
het 		hout (o) 1 de harde stof waaruit bomen
tegen betaling op een kamer kunnen overbestaan: die opmerking snijdt geen ~ bewijst
nachten
			ho·tel·de·bo·tel (bn) 1 van streek 2 verniets; uit het goede ~ gesneden zijn geschikt
rukt van iets; verliefd
zijn; van dik ~ zaagt men planken gezegd als
de 		hô·te·lier /hooteljee/ (m, v; ‑s) eigenaar of
iets op een voortvarende maar grove manier
exploitant van een hotel
wordt aangepakt; [Belg] niet meer weten van
de 		ho·tel·school (v(m); -scholen) opleiding
welk ~ pijlen te maken wanhopig zijn, geen
voor leidende functies in horeca- en aanverraad meer weten 2 een stuk hout || geen ~
wante bedrijven
		niets
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hout·duif (v(m); -duiven) grote, wilde duif
hou·ten (bn) van hout
hou·te·rig (bn, bw) stijf, onhandig, onbe-

de

holpen

de

hout·hak·ker (m, v; -s) 1 iem. die beroepshalve hout hakt 2 lomp iem.
hout·je (o; -s) stukje hout: op een ~ bijten
niets te eten hebben; iets op (zijn) eigen ~
doen op eigen gezag
hout·schroef (v(m); -schroeven) schroef
die bestemd is om in hout gedraaid te worden
houts·kool (v(m); -kolen) verkoold hout als
brandstof, tekenmateriaal enz.
hout·sne·de (v(m); -s, -n) 1 in hout gesneden tekening 2 afdruk daarvan
hout·snij·werk (o; -en) uit hout gesneden
figuren enz.
hout·ves·ter (m, v; -s) iem. die bossen
beheert
hout·wol (v(m)) fijne houten krullen (als
pakmiddel)
hout·worm (m; -en) in hout levende insectenlarve
hout·za·ge·rij (v; -en) bedrijf waar hout
gezaagd wordt
hou·vast (o; -en) iets waaraan je je of
waaraan je iets vast kunt houden: ergens
geen ~ aan hebben
houw·de·gen (m, v; -s) vechtersbaas
hou·weel (o; -welen) werktuig om in steen
te hakken
hou·wen (hieuw, heeft gehouwen) 1 slaan
(met een scherp voorwerp) 2 door houwen
laten ontstaan
hou·wit·ser (m; -s) kort, rijdend kanon
ho·vaar·dig (bn, bw) [form] hoogmoedig,
trots
ho·vaar·dij (v) [form] hoogmoed, trots
ho·ve·nier (m, v; -s) 1 tuinder 2 tuinman
ho·ver·craft /hovverkra:ft hoeverkra:ft/ (m;
-s) vaartuig waaronder lucht wordt samengeperst, waardoor het kan zweven
ho·zen (hoosde, heeft gehoosd) 1 water uit
een boot scheppen 2 hard regenen
hsl (v(m); -’s) afk van hogesnelheidslijn
hso (o) [Belg] afk van hoger secundair
onderwijs
hst (m; -’s) afk van hogesnelheidstrein
HTML (o) afk van hypertext markup language; computertaal waarin internetpagina’s zijn opgebouwd
hts (v(m); -’en) afk van hogere technische
school
huf·ter (m, v; -s) [min] lomp, grof iem.
huf·ter·proof /-proe:f/ (bn, bw) bestand
tegen vandalisme
hu·ge·noot (m, v; -noten) sedert 1560 de
benaming van de protestanten in Frankrijk
hug·gen /huĝĝe(n)/ (hugde, heeft gehugd)
knuffelen door te omhelzen en tegen zich
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aan te drukken
hui·che·laar (m, v; -s) iem. die huichelt;
schijnheilige
hui·che·la·rij (v; -en) schijnheiligheid
hui·che·len (huichelde, heeft gehuicheld)
1 zich anders voordoen dan je bent 2 voorwenden
huid (v(m); -en) 1 [anat] natuurlijk bekleedsel van het menselijk of dierlijk lichaam; vel:
met ~ en haar helemaal; iem. op de ~ zitten
a) hem hinderlijk volgen; b) iem. hevig aansporen; een dikke ~ hebben ongevoelig zijn
voor kritiek, toespelingen e.d.; iem. de ~ vol
schelden heel erg uitschelden; in iemands ~
kruipen zich indenken in zijn plaats te zijn;
zijn ~ duur verkopen zich zeer dapper verdedigen; je moet de ~ niet verkopen voor de beer
geschoten is je moet geen toezeggingen
doen over iets waarover je nog niet beschikt
2 [van planten] vlies 3 [van een schip]
buitenbekleding
huid·arts (m, v; -en) arts voor huidziekten;
dermatoloog
hui·dig (bn) van nu; hedendaags: de ~e
mode
huid·kan·ker (m) kanker aan de huid
huids·kleur (v(m); -en) kleur van de huid
van mensen
huid·uit·slag (m) vlekken, pukkeltjes enz.
op de huid
huif (v(m); huiven) linnen doek dat over
hoepels is gespannen als overdekking
huif·kar (v(m); -ren) kar met een huif
huig (v(m); -en) kegelvormig aanhangsel
van het week verhemelte
huil·ba·by (m, v; -’s) baby die abnormaal
veel huilt
huil·bui (v(m); -en) korte periode waarin
iem. huilt
hui·le·balk (m, v; -en) kind dat voortdurend huilt
hui·len (huilde, heeft gehuild) 1 [van
honden, wolven] een gerekt, hoog, klagend
geluid laten horen 2 [van mensen] een klagend geluid laten horen dat gepaard gaat
met uitstorting van tranen: het is om (van) te
~ in hoge mate bedroevend, ergerlijk; het is
~ met de pet op volkomen waardeloos 3 [van
de wind] gieren
huis (o; huizen) 1 gebouw om in te wonen:
~ aan ~ achtereenvolgens bij alle huizen; dat
staat zo vast als een ~ dat is helemaal zeker;
het is niet om over naar ~ te schrijven het is
niet zo best; [Belg] daar komt niets van in ~ a)
het gebeurt niet; b) het lukt niet; het Witte
Huis ambtswoning van de president van de
VS 2 huisgezin, familie: van goeden huize zijn
(of: komen) zeer deskundig zijn; van ~ uit in
oorsprong; ~ en haard de eigen familie 3
bedrijf, fabriek, politieke partij enz.: veel deskundigheid in ~ hebben; een drankje van het ~
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