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à Raymond Queneau

Woord vooraf

De vorm waarin ik deze 51 gedichten geschreven heb, heet morale élémentaire 
en is bedacht door Raymond Queneau. Hij gebruikte deze vorm in zijn laatste 
boek Morale élémentaire (Gallimard, 1975). In zijn aantekeningen1, die postuum 
zijn uitgegeven, bleek hij er zelf de naam lipolepse aan gegeven te hebben, maar 
in de praktijk wordt die naam niet gebruikt. Volgens de genoemde aantekeningen 
bestaat een morale  élémentaire uit 3x3+1 woordparen die gevormd worden door 
een zelfstandig naamwoord voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord, dit 
alles voorzien van herhaling, rijm, alliteratie en vrije associaties.  Dan volgt er 
een tussenstuk van 7 regels met een verslengte van 1-5 lettergrepen (het Franse 
vers werkt niet met voeten maar met lettergrepen). Het geheel wordt afgesloten 
met 3+1 woordparen. Als basis voor het schrijven van een morale élémentaire 
gebruikte Queneau een bestaande tekst zoals een roman of een gedicht om daar-
mee die bron samen te vatten en/of van een bepaald gezichtspunt te voorzien. 
Latere auteurs gebruikten andere bronnen zoals films of kranten.

Utrecht, 2016

------------------------------------------------
1 Raymond Queneau, Œuvres complètes, Tome I, Bibliothèque de la Pléiade,1989
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Bekende naam

Potentiometrische sensor

Automatische wapens

Mooiste vak

Europese beurzen

Stabiel botvolume

Verschillende expertises

Satirisch tijdschrift

De moraal van de dag 
7 januari 2015

Positieve cijfers
Nieuwe hoogten

Chinees bedrijf
Keramische dakpannen

Gemaskerde mannen
Gezellige avond

Hoe
moet
je
reageren
op
asymmetrische
oorlogvoering?

Landelijke verkoop
Dodelijke bijwerking
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Lange files

Verzorgde tuin

Twee generaties

Grote verbouwing

Geen treinen 

Eerste bewoners 

Simpele manier

Anderhalve liter

De moraal van de dag 
14 januari 2015

Directe omgeving 
Dagelijkse zorgen

Amsterdamse wijk 
Groen vinkje

Virtuele munt 
Nieuw tijdperk

We worden 
dagelijks 
blootgesteld 
aan diverse 
vormen
van 
tijdsdruk.

Sterke focus 
Volgend slachtoffer
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Arabische regio 

Laatste stand 

Oude versies

Onderlinge discussies

Diverse plekken 

Griezelig oor 

Goedkopere euro

Twee medeverdachten

De moraal van de dag 
21 januari 2015

Jouw gemeente 
Radicale duik

Grote telling 
Centrale vraag

Alle fondsen 
Tweede editie

Slecht nieuws: 
ze 
hebben ontdekt 
dat spinnen
het vermogen 
hebben om te 
kunnen tellen.

Voormalig wethouder 
Dodelijk ongeval
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Extra features 

Gezamenlijke patrouilles 

Onterechte afschrijvingen

Genetisch defect

Nieuwe update 

Opgelopen conflict 

Aanverwante producten

Eerste reeks

De moraal van de dag 
28 januari 2015

Second opinion 
Best practices

Enorme neerslag 
Leuke vakantiefoto’s

Speciale kortingen 
Slechte kant

En hiervan vindt 
85 
procent dat de 
elite
daarvoor 
verantwoordelijk 
is.

Historisch perspectief 
Gerenoveerde soort
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Warme trui 

Sexy selfie 

Grieks voorbeeld

Overvolle sporthal

Sommige mensen 

Gigantische piemel 

Grote uitdaging

Antisemitische incidenten

De moraal van de dag 
4 februari 2015

Dubbel gevoel 
Huishoudelijke zorg

Sociale media 
Mooie link

Nieuwe ranglijst 
Grootste schip

Het lichaam 
van een dode 
werd gevonden 
bij de kust
van Ierland. 
Het betrof 
een vrouwtje.

Directe omgeving 
Islamitische Staat
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Vrijgezelle vrouw 

Grote vondst 

Onrealistisch beeld

Stotterende mensen

Zeven mensen 

Verplichte test 

Rechthoekig scherm

Religieuze overtuiging

De moraal van de dag 
11 februari 2015

Korte verhalen 
Eigen boek

Gestolen kitten 
Dode man

Goedkope productie 
Groen licht

Het aantal 
in Nederland 
is voor het 
vijfde jaar 
op 
rij 
gedaald.

Harde woorden 
Stoere verkiezingspraat
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Gouden oplossing 

Harde stomp 

Simpelere regels

Wraakzuchtige echtgenote

Nieuwe pop 

Dichte mist 

Recente incidenten

Dunne jurkjes

De moraal van de dag 
18 februari 2015

Hoge kosten 
Betalende ouders

Asociale toerist 
Geschokte toeschouwers

Radicale gedachten 
Directe protocollen

Ik was 
erg geraakt 
toen 
ze mij 
dat uit 
de doeken 
deed.

Chagrijnige kop  
Rustige relatie
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Grote condooms 

Grote schade 

Grote minderheid

Grootste afname

Gratis feest 

Onbekende drones 

Interne partijcommissie

Alle fraudegevallen

De moraal van de dag 
25 februari 2015

Eerste ontmoeting 
Nieuw lek

Gepikeerde reactie 
Beruchte oehoe

Consistente manier 
Beloofde privatisering

Wij strijden 
al jaren tegen 
het voorkomen 
van jongeren 
bijvoorbeeld 
door middel van 
huiswerk.

Ongefundeerde vraag 
Maximale opbrengst
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Tientallen vermisten 

Mysterieuze stippen 

Kritisch gasrapport

Botanische tuin

Zwarte bevolking 

Verouderde schachten 

Hongerlijdende koala’s

Vaste verblijfplaats

De moraal van de dag 
4 maart 2015

Zeldzame haai 
Drie punten

Verloren stad 
Dertig doden

Geheime actie 
Kortere levensduur

Vandaag 
is een 
landelijke 
dag
tegen 
het denken 
in het onderwijs.

Oudste wijngaarden 
Noodlottig ongeval
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Verkeerde afweging 

Dodelijk gas 

Drie agenten

Haarscherpe foto’s

Verleende vergunning 

Dodelijke injecties 

Dreigend tekort

Historische komeetlander

De moraal van de dag 
11 maart 2015

Eerste signaal 
Ernstig ongeluk

Extreme scenario’s 
Emotionele schade

Twee incidenten 
Moorddadige vloedgolf

Uit de studie 
blijkt dat 
gezonde mensen 
gemiddeld 
genomen hoog 
scoren op 
intelligentie.

Waarnemend fenomeen 
Diepere laag
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Rechts beleid 

Laatste familielid 

Geladen deeltjes

Gekruld haar

Linkse campagne 

Gezamenlijke lachbui 

Oude handgranaten

Mysterieuze dame

De moraal van de dag 
18 maart 2015

Grote zoektocht 
Eerste kamer

Dramatische gebeurtenis 
Geen toekomst

Zwarte dozen 
Criminele trucs

Bij het opbouwen 
is het 
namelijk 
minder belangrijk 
dat je
zelf 
een idee hebt.

Misvormde linkerhand 
Continu nachtwerk
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Volledige stad 

Moordlustige wezens 

Fysieke ruzie

Harde bewaarplicht

Invallende duisternis 

Twee zussen 

Eerste incident

Racistische grappen

De moraal van de dag 
25 maart 2015

Slecht moment 
Nieuw horroravontuur

Crimineel duo 
Tweede beeldroman

Stevig gevecht 
Haar schuld

We plaatsen 
vraagtekens. 
Mogelijk 
worden 
mensen 
dubbel 
geteld.

Menselijke ontlasting 
Groter exemplaar
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Ondergrondse bierleiding 

Open gulp 

Onbemande bezorgdienst

Slechtste 1 aprilgrappen

Digitale gezichtsbruiner 

Losse veter 

Serieuze melding

Beste 1 aprilgrappen

De moraal van de dag 
1 april 2015

Slimme pandabeer 
Beste 1 aprilgrappen

Harde wind 
Flauwe grappen

Derde vliegtuig 
Slechtste 1 aprilgrappen

Tijd voor 
flauwe grappen. 
Wij voorzien 
in die behoefte. 
Er is al 
zoveel 
eenheidsworst.

Flauwe grappen 
Verplichte bankierseed
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Machtige drugsbende 

Nieuw windpark 

Foute aanslag

Grote stiltes

Britse gasreus 

Doorweekte plaats 

Eerste asperges

Eerste afspraakje

De moraal van de dag 
8 april 2015

Ware liefde 
Enorme groei

Historische stad 
Leefbare zones

Onbemand vliegtuigje 
Afgelaste proeverij

We hebben 
laatst een 
document 
gemaakt, 
daarna bleef 
het stil.
Te stil.

Anatomische kenmerken 
Ongewenste terugtrekking
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Rotterdamse konijnen 

Taiwanese jongetjes 

Foute beslissing

Massale vechtpartij

Donkere mannen 

Chinese leerlingen 

Verboden experiment

Goede arbiter

De moraal van de dag 
15 april 2015

Knappe mannen 
Twaalf keer

Marokkaanse kinderen 
Mannelijke strippers

Eerste fase 
Brandende sneeuwpop

Elke keer 
als we 
samen naakt 
in bed 
liggen
als verouderde 
windmolens.

Benutte penalty 
Menselijke resten
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Ideaal vriendje 

Zeldzame kip 

Mogelijke val

Gedroomd doel

Zestienjarig meisje 

Vijf poten 

Gigantische leeuw

Mogelijke ontmoeting

De moraal van de dag 
22 april 2015

Gebruikte condooms 
Nieuw ondergoed

Vreemde genen 
Japanse dierentuin

Normaal lammetje 
Mooie ontsnapping

De manager 
lijkt niet 
veel voordeel 
van zijn bonus 
te hebben, 
maar ook
niet veel last.

Steile beklimming 
Zestienjarig meisje
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Aanhoudende problemen 

Christelijke kolonisten 

Onze trouwplannen

Nieuw uitbetalingssysteem

Zinkende auto’s 

Jonge overvallers 

Belangrijke levenslessen

Failliete bank

De moraal van de dag 
29 april 2015

Geparkeerde auto’s 
Speciale snelwegpolitie

Iraanse militairen 
Vermoorde mannen

Periodieke invloed 
Verloren machtsstrijd

De verschillen 
dienen 
mogelijk 
ook
als een 
sociaal 
signaal.

Verloren spaargeld 
Roze varken
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Duitse media 

Duitse copiloot 

Duitse mannen

Duitse autofabrikant

Oostenrijks magazine 

Canadese premier 

Russische mannen

Franse bank

De moraal van de dag 
6 mei 2015

Frans weekblad 
Culturele arrogantie

Argentijnse captain 
Complete mislukking

Afghaanse mannen 
Onschuldige burgers

“Ik denk 
dat het 
wel 
een film 
is, ja”, 
aldus
de actrice.

Amerikaanse stad 
Ernstig ongeval
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Onontdekt scheepswrak 

Gewapende mannen 

Verouderde techniek

Woeste vrouw

Geparkeerde auto 

Sjiitische moslims 

Gekweekte embryo’s

Getrouwde vrouw

De moraal van de dag 
13 mei 2015

Vermist vliegtuig 
Belangrijke kunstwerken

Minderjarige drinkers 
Bizarre personages

Genetische modificatie 
Apocalyptische wereld

Ik bewonder 
mensen die 
dit hebben 
gedaan
en nog maar aan 
het begin van 
hun loopbaan staan.

Seksuele identiteit 
Complete verrassing
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Wijdvallende jumpsuit 

Volle teugen 

Ware kijkcijferhit

Onzalig plan

Eerste jurk 

Naveldiep decolleté 

Begenadigd zangeres

Overdreven gekkenhuis

De moraal van de dag 
20 mei 2015

Zwart broekpak 
Haar keuze

Mooie borsten 
Haar zangstem

Goed optreden 
Haar aftocht

Ik kon 
niet 
gelukkiger 
zijn dan 
hier langer 
mogen te 
verblijven.

Hysterische flow 
Volgend jaar
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Seksueel misbruik 

Neerwaartse spiraal 

Ernstige bedreiging

Gevonden botten

Klassiek huwelijk 

Monumentale steden 

Groeiende onderklasse

Zevende etappe

De moraal van de dag 
27 mei 2015

Dertig vrouwen 
Vermeende slachtoffers

Grote brand 
Limburgse steden

Ongezond gedrag 
Drijvende mestbom

Verder 
zijn we 
er in geslaagd 
de groep 
mensen met honger 
te 
halveren.

Verborgen commissies 
Zwitserse justitie
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Complete verrassing 

Qatarese voetbalbond 

Plotseling vertrek

Eerlijke bedrijfsvoering

Zwitserse justitie 

Engelse bond 

Aankomend weekeinde

Fair play

De moraal van de dag 
3 juni 2015

Amerikaanse aanklagers 
Frauduleuze handelingen

79-jarige Zwitser 
Jordaanse uitdager

Goed besluit 
Laatste fluitsignaal

Het is niet 
iets wat we 
eerder hebben 
gedaan, maar alles 
wat we nu dus 
kunnen doen is 
beginnen.

Nieuwe samenstelling 
Laatste mogelijkheid
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Sommige slachtoffers 

Spannendste momenten 

Gestolen kabouters

Fors geweld

Brandend busje 

Grote evenementen 

Illegale bezemfabriek

Geheime vragen

De moraal van de dag 
10 juni 2015

Alle inzittenden 
Eventuele tuinkabouters

Terroristische aanvallen 
Laatste optreden

Lokale opslag 
Russische musea

Dit komt omdat 
informatie 
snel 
kan worden 
doorgegeven 
via de 
bevelstructuur.

Aanvullende testen 
Geen bewijzen
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Verlaten kamp 

Gevaarlijke stoffen 

Verdachte bankrelatie

Onschuldige muggenbeet

Hoog hek 

Nieuwe planeet 

Uitvoerende seks

Mannelijke collega’s

De moraal van de dag 
17 juni 2015

Onverwachte uitbraak 
Ontsnapte tijger

Extreme droogte 
Gedupeerde passagiers

Erotische toerist 
Seksueel misbruik

Hij 
meldde dat het 
de eerste maal in 
de geschiedenis 
van de krant is 
dat iemand 
hem heeft gebruikt.

Terugkerend probleem 
Fysiek geweld
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Zwarte wouw 

Zwarte specht 

Zwarte stern

Zwarte spreeuw

Zwarte roodstaart 

Zwarte mees 

Zwarte kraai

Zwarte ooievaar

De moraal van de dag 
24 juni 2015

Blauwe reiger 
Groene specht

Witte kwikstaart 
Rode wouw

Bruine kiekendief 
Gele kwikstaart

Dat betekent: 
zon, fluitende 
vogels 
en genieten 
van een (nu nog) 
frisse 
zomerbries.

Blauwe ekster 
Grijze wouw
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Vermiste man 

Hogere straf 

Jonge moslims

Nieuwe zweefmolen

Eerste vraag 

Geasfalteerde wegen 

Jonge violisten

Lucky Ajax

De moraal van de dag 
1 juli 2015

Minimale levensvorm 
Oudste persoon

Poolse doodrijder 
Gebakken scampi’s

Jonge vissers 
Jonge honden

Was de komkommer, 
snijd over de 
lengte in tweeën, 
verwijder de 
zaadlijsten en snijd 
de komkommer
in halve maantjes.

Laatste schaatsnieuws 
Zomerse temperaturen
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Griekse overheid 

Griekse economie 

Griekse schuld

Europese top

Griekse premier 

Grieks belastingsysteem 

Griekse voorstellen

Beslissende EU-top

De moraal van de dag 
8 juli 2015

Griekse minister 
Griekse volk

Griekse banken 
Grieks probleem

Griekse steunaanvraag 
Grieks vertrek

Daarop was 
de boot direct 
omgeven door 
haaien 
die 
bloed 
roken.

Grote Eurotop 
Finale deadline
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Derde keer 

Omstreden kleurstoffen 

Komende nacht

Frisse fruitstukjes

Eerste missie 

Sombere buien 

Blinde grottenvis

Menselijke wekkers

De moraal van de dag 
15 juli 2015

Tweede scanner 
Vierde dag

Nieuwe medicijnen 
Agressieve patiënten

Witte haai 
Volle zalen

Als je 
erover 
nadenkt, 
hangt er 
een vreemd 
luchtje 
rond de zaak.

Antieke kassa’s 
Vrouwelijk brein
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Opwindende werking 

Genetische veranderingen 

Grootste drukte

Wederzijdse instemming

Onwelwillende vrouw 

Koud voorjaar 

Belangrijke brug

Alleenstaande vrouw

De moraal van de dag 
22 juli 2015

Gezochte crimineel 
Nieuwe liefde

Onwenselijk effect 
Alle bloemen

Beide richtingen 
Gestrande reizigers

De pony was al 
eens vastgebonden 
aangetroffen 
en daarom waren 
er camera’s 
opgehangen 
in de stal.

Biologische klok 
Kunstmatige bevruchting
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Toekomstig pand 

Herziene methode 

Vals geld

Britse amazone

Voormalig klooster 

Japanse kwekers 

Gestolen fiets

Zijn zus

De moraal van de dag 
29 juli 2015

Leegstaande ruimten 
Illegale handel

Gevaarlijke stoffen 
Hun kuddes

Frauduleuze crashmelding 
Bayesiaanse statistiek

Rust zacht. 
Veel te jong. 
Wij gedenken 
allen die 
zochten.
Het verdriet van 
een groot publiek.

Defecte kaartlezer 
Driftende cultuur
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Getroffen gebied

Twee kinderen 

Grijze wolf

Nieuwe ontdekking

Hele dorpen 

Twee schepen 

Kruidenrijke hooilanden

Zware overtreding

De moraal van de dag 
5 augustus 2015

Groot offensief 
Omgevallen kranen

Twee fronten 
Zwangere moeder

Fraai zomerweer 
Zes kinderlijkjes

Ze zijn 
allen 
waarschijnlijk 
met een bijl 
in 
stukken 
gehakt.

Domme fouten 
Twintig slachtoffers
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Digitale wereldkaart 

Franse regering 

Grotere scheidingswand

Internationale sancties

Onbekende deuren 

Duitse automaker 

Russisch aardgas

Natuurlijke processen

De moraal van de dag 
12 augustus 2015

Onontdekte velden 
Bekende velden

Britse autoriteiten 
Nederlandse fabriekshal

Grote brand 
Gigantisch gebied

Berichten 
over 
de dood 
gaan 
rond
op 
Twitter.

Negatieve emoties 
Koreaanse troostmeisjes
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Grootste bouwer 

Verkeerde kant 

Lange parade

Zorgelijke bijwerkingen

Oude ruïnes 

Lage bloeddruk 

Onontgonnen gebied

Lange wurgslang

De moraal van de dag 
19 augustus 2015

Nieuw steunpakket 
Romeinse zuil

Bekende pil 
Emotionele stress

Negende editie 
Oude flessenpost

Groningers 
poepen 
meerdere 
keren per dag. 
Friezen niet. 
Friezen zijn hiermee 
uitschieters.

Hete chilipeper 
Onthoofde man
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Laatste reisinformatie 

Giftige dampen 

Laatste wisent

Digitale therapie

Tweede man 

Grote stromen 

Opmerkelijke vondst

Zomerse hitte

De moraal van de dag 
26 augustus 2015

Snelste tijd 
Nieuwe leider

Grote hagelstenen 
Vreemde situatie

Grootste landzoogdier 
Amerikaans rundergehakt

De armoede en 
hongersnood 
in Hoorn 
zet mensen aan 
om naar het 
welvarende 
Alkmaar te reizen.

Creatief niveau  
Hoogopgeleide vrouwen
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Braziliaanse wesp 

Kolderieke wijze 

Gehoornde mascotte

Zijn zusje

Britse leger 

Braziliaanse wesp 

Zijn vrouw

Zijn oma

De moraal van de dag 
2 september 2015

Duitse politie 
Immorele gewoonten

Serieuze signalen 
Strategisch Comité

Braziliaanse wesp 
Hoge hartslag

Deense kinderen 
moeten slaven 
aan boord 
van een schip 
drijven
en dan 
stapelen.

Zijn moeder 
Dode vrouw
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Amerikaans dichter 

Eigen hand 

Huishoudelijke apparaten

Landelijk actiecentrum

Aziatisch dichter 

Opgerookte sigaret 

Gesprongen waterleiding

Zijn uitgeverij

De moraal van de dag 
9 september 2015

Spaanse prijsvechter 
Bejubelde auteur

Vals licht 
Fijne seks

Papieren centrale 
Ernstige schade

Er hangen 
camera’s en 
we gaan 
bekijken
of er iets 
opstaat 
wat er is gebeurd.

Franse gevangenis 
Depressieve mensen
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Geschikte locatie 

Boze agenten 

Romantisch plekje

Intensieve verhoren

Brandend pand 

Nieuwe jongeren 

Vergeten sleutels

Crimineel milieu

De moraal van de dag 
16 september 2015

Extra opvang 
Gesloten kist

Tientallen meisjes 
Luie denkers

Verwarde man 
Helse pijnen

Gesprek 
niet 
reanimeren 
vaak
te 
laat 
gevoerd.

Misgelopen miljoenen 
Algemene beschouwingen
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Elitaire club 

Indirect grapje 

Rode Kruis

Hoogst opgeleiden

Witte Huis 

Eerste foto 

Witte Huis

Hoge medewerker

De moraal van de dag 
23 september 2015

Steriele kamer 
Bizarre verhalen

Negatieve discussie 
Bijzonder zelfportret

Geelwitte vlaggen 
Duizenden vluchtelingen

Snelle 
lezers 
zijn 
niet 
per se 
goede 
lezers.

Hogere opleiding 
Zwarte Piet
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Decoratieve oplossing 

Gewapende mannen 

Cruciaal moment

Dodelijke injectie

Jonge kat 

Ingeblikte bommen 

Kleine deeltjes

Grote werkdruk

De moraal van de dag 
30 september 2015

Jonge kinderen 
Stalinistisch bewind

Slimme handschoenen 
Zware ongevallen

Elektrische SUV 
Grote explosies

Je kan ze 
wel trainen 
maar als 
er niemand is 
die ze fatsoenlijk 
kan aansturen 
heb je er niks aan.

Verkeerde brandstof 
Laatste moment
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Onbetrouwbare partners 

Spitse punt 

Natuurlijke drijfveer

Grootste bierbrouwer

Witte bloem 

Wettelijke ruimte 

Drukke ochtendspits

Gekantelde vrachtwagen

De moraal van de dag 
7 oktober 2015

Grote grazers 
Schrijnende verhalen

Slechtste chauffeur 
Beschadigde vangrail

Verdachte reisroutes 
Sociale spanning

Het aantal 
kinderen dat 
gewond raakt 
door een 
ongeluk is 
veel te
hoog.

Giftige kubuskwal 
Grote dingen
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Teleurstellend resultaat 

Tegenvallende resultaten 

Korte hoek

Grote mislukking

Verloren thuisduel 

Verloren wedstrijd 

Rake kopbal

Grootste echec

De moraal van de dag 
14 oktober 2015

Hopeloos soepzooitje 
Hoge leeftijd

Alle misverstanden 
Jong team

Eigen doelman 
Eigen goal

Er komt 
een raadgevend 
referendum 
over 
deelname aan het 
Europese 
kampioenschap.

Grootste wanprestatie 
Nederlands elftal
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Grote vetkussens 

Belgische grens 

Boze studenten

Verhitte discussies

Beschadigd zeegras 

Noorse dierentuin 

Hoge schulden

Teruggekregen wisselgeld

De moraal van de dag 
21 oktober 2015

Witte krokussen 
Aarde-achtige planeten

Duitse burgemeesters 
Veilige landen

Andere vrouwen 
Dood jongetje

Het is 
een boek 
in steen 
dat het hele 
levensverhaal van 
Jezus 
vertelt.

Piepkleine hoeveelheden 
Nieuwe maatregelen
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Acute zwellingen 

Digitale aanvallen 

Honderd eigenschappen

Kleiner verlies

Subtiele signalen 

Toeristische boottocht 

Negen maanden

Beslissende strafschop

De moraal van de dag 
28 oktober 2015

Passende zorg 
Echte uitbarsting

Dramatische start 
Vreemde tegenstelling

Forse groeicijfers 
Fantastische situatie

Ze worden 
per trein 
naar andere 
opvangplaatsen 
in
Duitsland 
gebracht.

Dubbele uitdaging 
Gestrafte piloten
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Hogere dosering 

Toenemend drugsgebruik 

Verbrand lichaam

Onderling verschil

Huidige verhouding 

Technisch directeur 

Voormalige minnares

Onveilig werkklimaat

De moraal van de dag 
4 november 2015

Heet hangijzer 
Huidige generatie

Toenmalige echtgenote 
Totale bezittingen

Vermiste hond 
Volwassen prestatie

Er 
is 
gezocht naar een 
dwaalspoor. 
De herverdeling 
is 
begonnen.

Ongebruikelijke transactie 
Oude retentiewet
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Onbekende webwinkel 

Kritische reflectie 

Buitenlands paspoort

Genomineerde titels

Penitentiaire inrichting 

Militaire top 

Roze diamant

Ethische commissie

De moraal van de dag 
11 november 2015

Driedubbele bezorgdoos 
Rotterdamse wijk

Mannelijke collega’s 
Misleidende tekst

Vijf dichtbundels 
Grote aankopen

Werkgevers 
mogen 
vrouwen 
niet weigeren 
voor een baan 
of anders 
behandelen.

Russisch smeergeld 
Vertrouwde thema’s
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Onze zon

Lichte daling

Mooie modehuizen

Stalen creaties

Harde wind

Verwarde man

Onze appels

Derde factor

De moraal van de dag 
18 november 2015

Laatste dag
Andere dode

Heftige tegenstand
Derde man

Leuke dingen
Criminele winsten

“Vroeger
sleepten
we koffers
mee op vakantie
naar Marokko”,
zegt hij
lachend.

Geladen deeltjes
Onveilige seks
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Beste reclame

Enorme massa

Grote gevolgen

Halve varkenskoppen

Nieuwe collectie

Laatste uitzending

Oude instellingen

Vrijwillige bijdrage

De moraal van de dag 
25 november 2015

Pasgeboren baby
Mythologisch figuur

Zwarte tiener
Mythologisch figuur

Russische piloot
Mythologisch figuur

Het is een
groot kunstwerk
dat
gelijkenissen
vertoont met het
vrouwelijk
geslachtsdeel.

Limburgse miljonair
Mythologisch figuur
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Ingevoerd gas

Gehackte database

Nieuwe stichting

Extreme hitte

Nederlandse fabriek

Besmet fruit

Mexicaanse stad

Reguliere babymelk

De moraal van de dag 
2 december 2015

Twee pitbulls
Mooie samenwerking

Zwangere vrouwen
Besmettelijke ziektes

Grote brand
Grootste zonnepark

Allen
konden
op tijd
uit de
brandende schuur
gehaald
worden.

Kleinste hoeveelheid
Heldere schittering
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Psychiatrische kliniek

Drukke baan

Nieuwe variant

Historische overwinning

Gesloten inrichting

Nederlandse kolonel

Tamme konijnen

Jonge jihadisten

De moraal van de dag 
9 december 2015

Gefuseerd meldpunt
Nederlandse ploeg

Gekke dingen
Jonge meisjes

Chronische ontsteking
Acute dood

Het gaat nog
steeds niet 
goed in
Nederland.
Dat is een
duidelijke
boodschap.

Racistische moorden
Geweldige avond
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Ethische commissie

Getrouwde vrouw

Diverse ongelukken

Zware misdaad

Arabische coalitie

Papieren scheiding

Torenhoge verwachtingen

Korte storing

De moraal van de dag 
16 december 2015

Chinees persbureau
Politieke gevangenen

Symbolische waarde
Iraakse woestijn

Grote vliegtuigen
Menselijke resten

De dieren
toonden
seksuele 
interesse
door
bijvoorbeeld te
masturberen.

Lokale tijd
Ergste dag
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Dodelijke afloop

Gevaarlijk gedrag

Beslagvrije voet

Ongepaste oproep

Buitensporig geweld

Voormalig oliemagnaat

Nieuwe strategie

Leuke voorbereiding

De moraal van de dag 
23 december 2015

Diepe wonden
Afgehakt hoofd

Oudste ijsbeer
Afgehakt hoofd

Dubbele standaard
Afgehakt hoofd

Iedere zak
levert
twee
à
drie
euro
op.

Nachtelijk toiletbezoek
Afgehakt hoofd
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