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wooRDENulsT rEs 1

chauvinistisch
het compromis
inpolderen

karakteristiek
de klederdracht
het lendschap
de moedertaal
nostalgisch
oer-Hollands
onderhandelen
opmerkclijk
plat
polderen
represcntaticf

het Standaardnederlands
de strcektaal
typisch
het vaderland
dc waterwerken
de zeespiegel

wooRDENt UST tES 5

beihvloedcn
democratisch

direct
emigrercn
cxportercn
de godrdienstvrijheid
handel drijven
immigrcren
de kolonie
de levensovertuiging
de normen en wlarden
nuchter
ongeacht
het overzees gebied
de samenleving

Stemm€n
tolerant
voormalig
de vrijheid van meningsuiting

wereldwijd

Overdreven rross op je vaderland.
Een besluit of oplossing waarbij beide parrijen een beetje roegeven.
Land maken door (een deel van) een meer of zee droog te maken en er dijken omheen te
leggen.

Waaraan je iets of iemand meteen herkent.
De kleren die mensen ín een bepaalde srreek of ín een bepaald land dragen.
De aanblik die een bepaald stuk land biedq bi,ivoorbeeld heuvelachrig.
De taal die je her eerst hebt geleerd (van je ouders).
Verlangend naar vroeger.
Heel erg Nederlands.

Over iets praten en proberen het eens te worden.
Opvallend aandachr vragend.
Met dialecq of met een accent waaíaan je kunt horen uit welke streek iemand komt.
Onderhandelen tor er een besluit valt waar iedereen tevreden mee is.

Dit zeg je van mensen of dingen die een goed beeld geven van de groep waar ze bij
horen.

Het officiële woord voor de Nederlandse taal.
Het dialect.

Speciaal bij iemand of iets passend.

Het land waarin je geboren bena.

Bouwsels om het water tegen te houden of de warerstand te regelen, bijvoorbeeld dijken.
De hoogte van hetzeewaier.

lnvloed hebben, waardoor mengen en dingen veranderen.
Zo noem je een land waar het volk veel invloed heeft op hoe her land
geregeerd wordt.
Rechtstreekt meteen zeggen waar het om gaat.
Verhuizen naar een ander land, her tegengestelde van immigreren.
lets naar een ander land brengenlverkopen aan het buitenland.
Je mag geloven wat je wilt, zonder dat je daarvoor gestraft of gevangengezet wordt.
Zaken doen, kopen en verkopen.
ln een land komen wonen, het tegengestelde van emigreren.
Een land dar door een ander land veroverd is en bestuurd wordc
Een mening over hoe je moet leven.

De regels en ideeën over wat er goed en slecht is.

Praktisch, zakelijk
Zonder te letten op.

Een gebied of land aan de andere kant van een oceaan.
Alle mensen samen bínnen een land of cultuur en de manier waarop ze leven en met
elkaar omgaan.

Kiezen voor iemand van een politieke partij.
Verdraagzaam. Je vindr het geen probleem als mensen anders denken.
Vroeger.

Je mag zeggen watje denkt en vindt, zonder datje diarvoor gesrraft ofgevangengezer
wordt.
Over de hele wereld.
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