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NK19 

 

[oe] = ou of oe 

 

(uit het Frans  

afkomstige woorden) 

en afleiders 
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NK19-166 

A 
 

het journaal  
(= nieuwsuitzending op tv) 

de routebordjes (= hoe  
kom je (bv. op de fiets) van A via B  
en C naar D?)  

het roet (= stof die ontstaat bij  
een onvolledige verbranding van 
koolstofhoudende brandstoffen) 

de bougie [boezjie](= ontsteekt het 
samengeperste lucht-brandstof mengsel in de 
motor door middel van een elektrische vonk) 

de coupe [koep]  (haarstijl of glas)  

de couveuse [koeveuzə] 

de bouvier [boevjee] (soort hond)  

de douane (= grenspolitie)  
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NK19-166 

B 
 

de boetiek  
(= winkel; het Franse woord was boutique) 

de croutons 
een stukje geroosterd brood  

ter grootte van maximaal 1cm³ 

de routine (= gewoonte) 

de oublie (= opgerolde wafel)  

de boulevard [boeləvaar]  
(= brede straat, o.a. langs de kust;  

komt van het Nederlandse woord ‘bolwerk’) 

heleboel 

het couplet (= vers, deel van lied) 

een koude douche  
(= figuurlijk: een tegenvaller;  

letterlijk: een douche waarvan  
het warme water niet aanstaat) 
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NK19-167 

A 
  

het souterrain [soetəre:n] 
(= halfondergrondse etage 
het enthousiasme [antoesiasmǝ] 

(= geestdrift) 

het souvenir [soevənier] 

(= herinnering aan ‘t land waar  

je vakantie vierde) 

het toupetje (= haarstukje)  

de couture (= mode)  

de coupon(= waardebon; rest stof) 

de koeltas 

de carrousel (= draaimolen)  
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NK19-167 

B 
 

            de contouren  
     [kontoerƏn] (= buitenranden)  

de stiltecoupé (= afdeling in de trein,  

waar het stil moet zijn, om daar te kunnen werken) 

de camouflage (= met schutkleur)  

de journalist (= verslaggever) 

de bouillon [boeljon](= basis voor soep) 

de koerier (= brengt snel pakjes rond)  

de blouse [bloes] 

de clou (= kern van een verhaal) 

 


