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Les 1
geachte cher
cursist (de) étudiant
geslaagd réussi
eindtoets (de) examen final
zelfstudie (de) étude à distance
geleerd appris
circa environ
al te trop
verstaan comprendre
zich opgegeven s’inscrit
vervolg (het) suite
meedelen communiquer
geplaatst inscrit
ronde (de) tour
serie (de) série
Delftse de Delft
methode (de) méthode
zit in elkaar est organisé
grammatica (de) grammaire
cursief italique
gedrukt imprimés
betekenis (de) sens
opzoeken chercher
ernaast à côté
uitdrukkingen expressions
vertaald traduites
uitgelegd expliquées
in totaal au total
bevat contient
index (de) index
hierin là
opgenomen repris
daaraan de cette manière
voor het eerst = de eerste 
keer
voorkomen apparaissent
wat voor quel genre 
gaan om interagissent
geregeerd dirigé
droog sec
basis (de) base
economie (de) économie
vele beaucoup
besproken discutés
mogelijkheden possibilités
discussie (de) discussion

hoofdstuk (het) chapitre
grondig approfondi
voorbereiden préparer
wijzen (op) insistons
intensieve intensif
puntjes points
tot in de puntjes = 
precies
rekent comptez
minstens au moins
voorbereiding (de) préparation
succes (het) succès
groet (de) salutations
secretariaat (het) secrétariat

Les 2
wist savais 
lag se trouvait
idee (het) idée
ik had geen flauw idee = 
ik wist het helemaal niet
de één l’un
meende pensait
iemand anders quelqu’un d’autre
bodem (de) fonds
zei disait
een derde une troisième
klompen sabots
intussen entretemps
weet ik beter = weet ik 
meer
werkelijkheid (de) réalité
Noordzee (de) mer du Nord
evenals comme
onafhankelijke indépendant
staat (de) état
hoofdstad (de) capitale
daar van de cela
gewone normaux
je kunt je gewone 
schoenen aan = je kunt je 
gewone schoenen dragen
nergens nulle part
kunnen ontdekken = 
gezien
skates patins
maten tailles
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gingen allions
zo’n une tellement
smal petite
trap (de) escalier
recht droit
omhoog vers le haut
logisch logique
volg suis
buitenlander (de) étranger
delen parties
gehoord entendu
Russisch (het) russe
Chinees (het) chinois
Arabisch (het) arabe
Turks (het) turc
huisgenoten colocataires
m’n ma
ingeburgerd habituée 
doei salutations
fietst va en vélo
naartoe vers 
regenkleding (de) un imper
vergadering (de) réunion
zeilen faire de la voile
wou aimerais
meer (het) lac
geloof crois
kon sais
dat doet er niet toe = dat 
is niet belangrijk
zeiden disaient
zwemmen nager

Les 3
hoi salut 
ogenblikje un moment
roep appelle
dagje (het) journée
Chinese chinois
gasten hôtes
regelen arranger
te voet à pied
prettiger plus agréable
warmte (de) chaleur
uitgangspunt (het) point de départ
ontstaan naissance
rondom autour

werd est devenue
handel (de) commerce
Amsterdammers = 
inwoners van Amsterdam
lieten firent
stadhuis (het) mairie
bouwen construire
geworden devenue
dankzij grâce à
Lodewijk Louis
vochtig humide
sindsdien depuis
paleis (het) palais
tentoonstelling (de) exposition
afijn, we zien wel = nou 
ja, we beslissen later
grachten canaux
opgezocht cherche 
stelsel (het) système
ter wereld = op de wereld
maar liefst = wel = niet 
minder dan
bruggen ponts
gegraven creusés
groei (de) croissance
ten behoeve van en faveur de
vervoer (het) transport
destijds à l’époque
kooplui commerçants
goederen marchandises
lagen se trouvaient
zolder (de) grenier
hierna ensuite
eiland (het) île
ernaartoe y aller
pont (de) ponts
dichtbebouwde densément habité
wijk (de) quartier
ontstaan apparu
gevaarlijk dangereux
mij te gevaarlijk = ik 
vind dat te gevaarlijk
criminaliteit (de) criminalité
coffeeshop (de) = café 
waar softdrugs verkocht 
worden
softdrugs drogues douces
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verkocht vendues
overdrijft exagères
meid jeune fille
overkomen arriver
nou goed dan = oké
vergat oubliais
neem mee prends
plattegrond (de) plan
creditcard (de) carte de crédit
hè? d’accord

Les 4
kom langs venez donc
kwam arrangeait
het kwam er niet van = 
het gebeurde niet
afspraak (de) rendez-vous
huizen maisons
keurig soigneusement
rij (de) rangée
dak (het) toit
ervoor à l’avant
schuurtje (het) abri de jardin
populair populaire
van voren de l’avant
planten plantes
gordijnen rideaux
verbergen cacher
niets te verbergen hebben 
= er is niets wat ze willen 
verbergen 
hond (de) chien
springt saute
tegemoet vers nous
kop (de) tête
krijgt op z’n kop = ze 
spreken hem boos toe
kalm calme
bieden aan offrons
hangen pendons
gang (de) couloir
paraplu’s parapluies
bak (de) bac
gaan voor précédent
schaal (de) coupe 
piano (de) piano
kast (de) bibliothèque

schoonvader (de) beau-père
gastheer (de) hôtes
vloer (de) sol
tekeningen dessins
bankstel (het) banc
kat (de) chat
glazen verres
album (het) album
Spitsbergen Spitzberg
geluidsinstallatie (de) amplificateur
platen tableaux
zonnebloemen tournesols
schilder (de) peintre
slaapkamer (de) chambre à coucher
badkamer (de) salle de bain
was (de) lessive
pc’s PC
koekjes biscuits
zich voorstellen se présenter
netjes correctement
schenken in versent
appelsap jus de pomme
vooruit dan maar = oké, 
ik vind het deze keer 
goed
vuil sale
zessen six heures

Les 5
manieren manières
een heleboel grand nombre
je redden te sauver
enigszins quelque peu
bedoeling (de) objectif
uit je hoofd par cœur
overbodig superflu
verschrikkelijk terriblement
zorgen veiller
onbekende inconnu
zorgvuldig soigneusement
beluisteren écouter
totdat jusqu’à
zin (de) phrase
verstaat comprennes
uitspraak (de) prononciation
dient (voor) sert
vervelend ennuyeux
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groep (de) groupe
in vullen compléter
bedoeld (voor) destiné
uitsluitend exclusivement
gedurende pendant
geoefend exercé
onder andere notamment
leren étude 
gehad eu
contacten contacts
hulpmiddel (het) accessoire
zich voordoet se produit
overzicht (het) synthèse
tien tegen één = het is 
bijna zeker
oplossen résoudre
pagina (de) page
blokjes blocs
onderdeel (het) élément
voorin précédent
nou en of = zeker!
in je eentje seul
regel (de) règle
alinea (de) alinéa
bedenk réfléchis
spreek uit prononces
hardop à voix haute
bladzijde (de) page
ga je gang = je kunt 
beginnen

Les 6
platteland (het) campagne
eenzaam seuls
boerderij (de) ferme
nog geen même pas
inwoners habitant
zochten recherchions
vrijheid (de) liberté
stilte (de) calme
reageert réagit
trieste triste
wijk (de) quartier
somber sombre
winkelcentrum (het) centre commercial
beviel plaisait
geleidelijk progressivement

verlangen (het) envie
kregen avons eu
stap (de) cap
de stap gezet = de 
beslissing genomen
seconde (de) seconde
spijt (de) regret
leiden montrent
trots fièrement
verbouwing (de) transformation
linkerhanden mains gauches
al doende leert men = je 
leert iets door het te doen
handig habile
sla (de) laitue
knikt acquiesce
bloeien fleurir
hobby (de) passe-temps
wijst … aan désigne
bakkerij (de) boulangerie
smid (de) forgeron
paard (het) cheval
wagen (de) charrette
verdwenen disparu
opheffing (de) suppression
bedreigd (met) menacée
geprotesteerd protesté
oorspronkelijke d’origine
bewoners habitants
gemeenschap (de) communauté
gebeurtenissen événements
tref rencontres
begrafenis (de) enterrement
actie (de) action
verenigingen associations
toneel (het) théâtre
jongeren jeunes
landbouw (de) agriculture
biedt offre
bedrijfsleven = 
commerciële bedrijven
niettemin néanmoins
overwegen envisagent
gezinnen familles
zich vestigen s’installer
aantrekkelijk attirant
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is het gedaan met onze 
rust = is onze rust 
verdwenen

Les 7
koninklijk royal
wel = misschien niet?
democratie (de) démocratie
staatshoofd (het) capitale
werkelijke réel
verkiezingen élections
grondwet (de) constitution
rechten droits
vastliggen déterminés
formele formel 
titel (de) titre
maakt deel uit (van) fait partie
overleg (het) concertation
minister-president (de) ministre-président
besluit (het) arrêté
handtekening (de) signature
directe directe
in het openbaar en public
kwesties questions
da’s = dat is
nee, en da’s maar goed 
ook = gelukkig niet
verantwoordelijk responsable
handelen agir
gering limitée
echtgenoot (de) époux
echtgenote (de) épouse
zussen sœurs
zodra dès que
daden actes
crisis (de) crise
vervullen remplissent
nimmer plus
toestemming (de) autorisation
niet van deze tijd = dat 
doen we tegenwoordig 
niet meer zo
kandidaten candidats
nauwkeurig soigneusement
onderzocht étudiés
het valt niet mee = het is 
niet makkelijk

partner (de) partenaire
beseffen réalisent
privéleven (het) vie privée
zin (de) sens
bestaan (het) existence
leden membres
accepteert accepte
jaarlijks chaque année
miljoenen millions
paleizen palais
volk (het) peuple
koningshuis (het) maison royale
trouw fidèle
dun fin
door dik en dun = onder 
alle omstandigheden
band (de) lien
verleden (het) passé
geliefd aimes
rampen catastrophes
troosten réconforter
plechtigheden cérémonies
sprookje (het) conte de fées

Les 8
beste chère
bedankt merci
mailtje (het) courriel
afgelopen dernier
aardig bien
gewend adapté
zaten étaient
privéschool (de) école privée
heb je = zijn er
jarig anniversaire
kwam tegen ai rencontré
advies (het) conseil
buurvrouw (de) voisine
raadde aan a conseillé
katholieke catholique
weliswaar en effet
legde uit a expliqué
openbare scholen 
= scholen die niet 
gebaseerd zijn op een 
godsdienst of filosofie 
daarnaast d’autre part



© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 7

joodse juive
islamitische islamique
gebaseerd (op) se basent
filosofie (de) philosophie
maatschappelijke social
groepering (de) groupe
oprichten fonder
behoort (tot) font partie
type (het) type
kwaliteit (de) qualité
leerstof (de) matière
leraren enseignants
voldoen (aan) répondre
scheiding (de) séparation
gaf donnait
voordelen avantages
juf (de) maîtresse
meester (de) maître 
leerlingen élèves
hetzelfde la même
geloof (het) religion
bevordert favorise
integratie (de) intégration
buurman (de) voisine
bijzonder onderwijs = 
scholen gebaseerd op een 
religie of filosofie
voortgezet avancé
beide deux
beroep (het) profession
universiteiten universités
bestaat existence
onderscheid (het) distinction
waarschuwde a averti
zogenaamde dites
zwarte noires
achtergrond (de) origine
beïnvloedt influence
niveau (het) niveau
begeleiding (de) accompagnement
adviseerde conseillait
kant (de) côté
pure pure
discriminatie (de) discrimination

Les 9
bekeken regardé

erboven dessus
juiste juste
term (de) terme
oudste plus ancien
omvatte comprenait
Limburger = inwoner van 
de provincie Limburg
Groninger = inwoner van 
de provincie Groningen
stromen coulent
Maas (de) Meuse
Waal (de) Waal
Rijn (de) Rhin
Zwitserland Suisse
Frankrijk France 
loop (de) cours 
namen noms 
vandaar dat = daardoor, 
om die reden
zuidwesten (het) sud-ouest
Schelde (de) Escaut
verbindt relie
Antwerpen Anvers
delen divisent
in tweeën en deux
helften moitiés
verschillend différents
open ouverts
hartelijk affectueux
genieten (van) profitent
leven (het) vie
biertje (het) bière
carnaval (het) carnaval
serieus sérieux
nuchter sobre
gek sottement
zou kunnen = misschien, 
mogelijk
motto (het) crédo
calvinisten calvinistes
vooroordelen préjugés
nog wat encore un peu
arrogant arrogants
Friezen = inwoners van 
de provincie Friesland
koppig entêtés
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Zeeuwen = inwoners van 
de provincie Zeeland
zuinig économes
je voorstellen vous représenter
zandvlakte (de) zone de sable
één grote zandvlakte = 
overal zand
stroom (de) flux
op zoek (naar) à la recherche
forens (de) forains
elders ailleurs

Les 10
roos (de) rose
collega (de) collègue
eergisteren avant-hier
geboorte (de) naissance
bus (de) bus
bezoekers visiteurs
thuiszorg (de) soins à domicile
overdag en journée
verzorgen soigner
baby (de) bébé
bezoek (het) visiteurs
eerlijk gezegd honnêtement
zie op (tegen) répondis-je
lijken (op) ressemble
beschuit (de) biscuit
muisjes petites souris
beschuit met muisjes = 
bij een geboorte eet men 
beschuit met een soort 
suiker 
niet te eten = niet lekker 
geen punt = geen 
probleem
punt (het) point
hoe … hoe plus…plus
hevig fortement
getwijfeld (over) hésite 
oma (de) grand-mère
genoemd (naar) nommée
dagelijks leven (het) vie journalière
roepnaam (de) prénom usuel
langzamerhand lentement
ouderwets démodé
begrepen compris

voornamen prénoms
jongetjes garçonnets
dat hebben we te danken 
aan = dat is dankzij
een tijdje à une époque
rijk (het) royaume
van alles tout
opgeven signaler
mocht pouvais
koos choisissais
bakker (de) boulanger
komen (aan) provient
dubbele double
voorname aristocratique
getrouwde mariées
aangenomen adopté
daarachter d’autre part
streepje (het) tiret
ertussen entre
naakt nu
gaf op donnait
grappige amusant
ambtenaren fonctionnaires
vatte op comprenait
genoteerd noté
uiteindelijk finalement

Les 11
woonruimte (de) logement
gezocht recherché
afgestudeerde diplômée
verpleegkundige (de) infirmière
per direct directement
containers conteneurs
niet zozeer pas tellement
heerst prévaut
nood (de) besoin
studenten étudiants
gehuisvest logés
achterlaten laissent
zomaar sans façon
zich inschrijven s’inscrire
corporatie (de) corporation
organisatie (de) organisation
verhuurt loue
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op een gegeven moment 
= op een zeker moment, 
op een dag
anderen autres
aangeboden proposée
bovenaan au-dessus
positief positivement
weigeren refuser
aanbod (het) offre
proces (het) procédure
vergunning (de) autorisation
gebonden lié
verhuizen déménager
salaris (het) salaire
bezetten occuper
streeft (naar) essaye
beschikbaar disponible
particuliere particulière
eigenaren propriétaires
gelden (voor) s’appliquent
regels règles
jawel bien sûr
zich houden (aan) s’y tenir
makelaar (de) courtier
slaag réussis
gedeeltelijk partiellement
verhuren louer
toegestaan autorisé
onderhuur (de) sous-location
bureaus bureaux
via par
via via = via familie 
of vrienden of andere 
mensen die je kent
kennissen connaissances
aanhouder (de) persévérant
wint gagne
de aanhouder wint = wie 
volhoudt, bereikt zijn 
doel 

Les 12
God Dieu
schiep a créé
terecht à raison
vliegt survole
stukken morceaux

lijnen lignes
eromheen autour
polders polders
kanalen canaux
waterstand (de) niveau de l’eau
grond (de) sol
nat mouillé
te nat om op te wonen = 
zo nat dat je er niet op 
kunt wonen 
in de loop au fil de
met behulp (van) à l’aide de
molens moulins
bevond zich trouviez
zeespiegel (de) niveau de la mer
zich gerealiseerd réalisé
stond trouvait
eens une fois
drooggemaakt asséché
machines machines
ditmaal cette fois
hiermee ainsi
afgesloten fermée
ontstond apparut
overgebleven resté
vormen forment
mensenwerk œuvre de l’homme
gelegen sises
ziet eruit a un autre aspect
landschap (het) paysage
heuvels collines
heuse immense
berg (de) montagne
volkomen totalement
natuurlijke naturelle
puur pure
puur natuur = niet door 
de mens gemaakt
bossen forêts
vanzelf d’elles-mêmes
hout (het) bois
winst (de) bénéfice
behalen obtenir
kust (de) côte
stranden plages
duinen dunes
spel (het) jeu



© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 10

trekken aan attirent
wandelaars promeneurs
wandelen se promener
er af se retire
erbij avance
conclusie (de) conclusion
gaan hun eigen gang = 
doen wat ze zelf willen

Les 13
waar ben ik mee bezig? = 
wat ben ik aan het doen? 
= waarom doe ik al die 
moeite?
aan het voorbereiden 
ben = bezig ben met de 
voorbereiding
heb je er niets aan = kun 
je het niet gebruiken
verderop plus loin
Belgen Belges
noordwesten (het) nord-ouest
dialect (het) dialecte
Antillen Antilles
behoren appartiennent
Koninkrijk (het) Royaume
Suriname Suriname
allang depuis longtemps
kolonie (de) colonie
Indonesië Indonésie
Wereldoorlog (de) guerre mondiale
vervangen remplacer
Zuid-Afrika Afrique du Sud
variant (de) variante
Afrikaans (het) Afrikaans
voortgekomen provient
gemeen en commun
jammer malheureusement
ingewikkeld compliqué
noodzaak (de) nécessité
ingezien vu
weet-ie = weet hij
lastig ennuyeux
ontkennen nier
weet je wat? = ik heb een 
idee
docenten professeurs

directeur (de) directeur
personeel (het) personnel
klopt correspond
aanspreken (met) parler à 
hangt af (van) dépend 
gedrag (het) comportement
formeel formel 
druk uit exprimiez
respect (het) respect
kerk (de) église
bidden prière
aangesproken (met) interpelé
toon montres
begrijp comprends
verkoopster (de) vendeuse
verklaar expliques
teken (het) signe
niet één twee drie = niet 
direct
beantwoorden répondre
scheppen créer
neem aan suppose
er vandoor sortir
nodig nécessaire

Les 14
jeugdige jeunes
fietsers cyclistes
pratend parlant
verschijnsel (het) phénomène
linksaf à gauche
rechtdoor tout droit
automobilisten automobilistes
opgelet attention 
massa (de) foule
scholengemeenschap = 
grote school met drie 
schooltypen onder één 
dak
zitten se trouvent
scholieren écoliers
kiest choisit
z’n ses
hierover à ce propos
om de tien jaar = één 
keer in de tien jaar
inzicht (het) point de vue
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tot voor kort jusqu’il y a peu
vakken cours
blijkt semble
dat blijkt niet te werken 
= het is duidelijk dat dat 
niet lukt
lesprogramma = het 
curriculum, de vakken 
die gegeven worden op 
een school of andere 
onderwijsinstelling
lopen uiteen correspondent
in theorie en théorie
kanten côtés
keus (de) choix
blijf je bij je eerste keus 
= verander je je eerste 
keus niet meer
voorbereidend préparatoire
opleiding (de) formation
waar où
was dat maar waar = ik 
wou dat het waar was
kwart (het) quart
diploma (het) diplôme
praktijkgericht orienté vers la pratique
sluit aan (bij) correspond pas
aanleg (de) prédisposition
interesse (de) intérêt
makkelijker gezegd 
dan gedaan = het is 
moeilijker dan je denkt
het liefst de préférence
examen (het) examen
toelating (de) examen d’admission
laten toe sont admis
gedachte (de) idée
verbazing (de) étonnement
tot mijn verbazing = ik 
was verbaasd
eisen exigences
volstrekt totalement
negens en tienen = zeer 
goede resultaten
magere zesjes = niet 
zulke goede resultaten
magere maigres
behaald obtenus

alweer de nouveau
vanuit du départ
ideaal (het) idéal
klachten (over) plaintes
huilen pleurer
om te huilen = erg slecht
onlangs récemment
selectie (de) sélection
toe passen appliquer
voorzichtig prudence
kijk uit regarde
haast (de) pressé

Les 15
professionele professionnels
voetbalclubs clubs de football
lelijk méchamment
lelijk in de problemen = 
in grote problemen 
schulden dettes
topsalarissen salaires élevés
spelers joueurs
trainers entraîneurs
luxe (de) luxe
stadions stades
prestaties prestations
onder de maat = niet 
goed genoeg
beroep (het) appel
doen een beroep font appel
red sauvez
ingaan (op) répondre
supporters supporters
beleven prennent
plezier (het) plaisir
als het ware réellement
ontmoeting (de) rencontre
elftal (het) équipe
kampioen (de) champion
reclame publicité
concert (het) concert
opera (de) opéra
subsidie (de) subvention
verkeren se trouvent
niet zelden pas rarement
overeind saines
steun (de) appui
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voetballers footballeurs
rolmodel (het) modèle
inspirerend inspirant
team (het) équipe
krachtige puissant
stimulans (de) stimulant
verdienen terug récupèrent
investeringen investissements
dubbel en dwars = 
helemaal
kunst (de) art
knappe belle
bal (de) ballon
snelheid (de) vitesse
doelpunt (het) but
haat déteste
toeschouwers spectateur
wedstrijden compétition
schokkend choquantes
zich schamen être honteux
waag me me déplace
vechten se battre
of … of niet que … ou
overwinning (de) victoire
vuist (de) poing
op de vuist gaan = gaan 
vechten
spoor (het) trace
vernieling (de) destruction
bezorgt donne
letterlijk littéralement
handen vol werk = veel 
werk
openbaar vervoer (het) transport public
vermogen (het) gros montant
diezelfde le même
symbolisch symbolique
talenten talents
ontwikkelingslanden pays en voie de dévelop-

pement
trainen entraînent
verkopen vendent
slaven esclaves
beloond récompense
gemener plus brutal
wonder (het) miracle

geen wonder = het is 
logisch

Les 16
dames mesdames
heren messieurs
opzij de côté
museum (het) musée
duwen pousser
alstublieft s’il vous plaît
met z’n allen = allemaal
nauwe étroit
gaten trous
Willem Guillaume
Oranje Orange
geschoten tiré
vaderland (het) patrie
des vaderlands = van het 
vaderland
vermoord tué
omstreeks aux environs
verzameling (de) associations
één voor één une par une
in handen dans les mains
regeren régir
laat over (aan) a laissé
plaatselijke local
in zijn plaats à sa place
verschijnt est apparu
erft a hérité
neef (de) neveu
prins (de) prince
Brussel Bruxelles
opgevoed élevé
Spaanse espagnol
vertegenwoordigen représenter
of beter gezegd = je kunt 
beter zeggen
verzet (het) opposition
gezag (het) pouvoir
legt op impose
godsdienst (de) religion
protestantisme (het) protestantisme
juist justement
protestant protestant 
leiding (de) direction
opstand (de) révolte
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de 80-jarige oorlog = de 
oorlog die 80 jaar duurde 
(1568-1648)
periode (de) période
benauwd opprimé
sluiten zich aan s’associent
republiek (de) république
der destruction
doodt tue
beloning (de) récompense
geschiedt s’est passé
onafhankelijkheid (de) indépendance
reeds déjà
feit (het) fait
Europese européen
erkend reconnus
behouden conservèrent
Oranjes Oranges
bevinden ons nous trouvons

Les 17
dammen barrages
beschermen protègent
binnenland (het) intérieur du pays
hoe gaat dat in z’n werk 
= hoe doen ze dat
binnen a l’intérieur
sloten tranchées
leverde fournissait
energie (de) énergie
machinaal mécaniquement
gemalen stations de pompage
pompen pompent
honderden centaines
doel (het) objectif
ongetwijfeld sans aucun doute
dwars perpendiculairement
zeearmen bras de mer
stormramp (de) tempête catastrophique
verhaal (het) histoire
braken door se sont rompues 
klommen grimpaient
daken toits
wachtten (op) attendaient
redding (de) sauvetage
ongelukkigen malheureux
dreven dérivèrent

urenlang des heures durant
vielen tombèrent
onbekende inconnue
hoeveelheid (de) quantité
dieren animaux
verdronk se noyèrent
kapot fichues
stortten in s’effondrèrent
landbouwgrond (de) terres agricoles
onbruikbaar inutilisables
overkomen arriver
vond trouvait
verhogen surélever
zwakke faibles
plekken endroits
versterken renforcer
afsluiten fermer
duurder plus cher
technisch techniquement
zouden allaient
raken devenir
veiliger plus sécurisé
kustlijn (de) ligne de côté
tevens en outre
verbindingen liaisons
recreatie (de) récréation
volledige complète
op den duur à la longue
schadelijk dommageable
milieu (het) environnement
delta (de) delta
Deltawerken = het werk 
aan dijken en dammen in 
Zuidwest-Nederland 
voltooid terminés
vijand (de) ennemi
verslagen battu

Les 18
pijnlijke douloureux
ontstoken enflammée
keel (de) gorge
maag (de) estomac
recept (het) prescription
pil (de) pilule
de pil = een pil om niet 
in verwachting te raken
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griepprik (de) vaccin contre la grippe
fysiotherapeut (de) physiothérapeute
huid (de) peau
hart (het) cœur
verwijzing (de) renvoi
beoordelen évaluer
haakjes crochets
tussen twee haakjes = 
overigens
tanden (de tand): als je 
last hebt van je tanden, 
ga je naar de tandarts
deeltijd (de) à temps partiel
praktijk (de) pratique
zorg (de) soins
los indépendamment
los daarvan indépendamment de cela
vergrijst vieillit
hoe ... des te plus … plus
vaker souvent
veronderstel imaginez
opbelt téléphonez
post (de) poste
teruggebeld rappelle
noodgevallen cas d’urgence
spoedeisende urgent
hulp (de) aide
datzelfde le même
eventueel éventuellement
ambulance (de) ambulance
zware lourds
schrijven voor prescrivent
afwachten attendez
weekje (het) semaine
komt terug revenez
verkouden enrhumé
antibiotica antibiotiques
aandringen insistez-vous
de meeste la majorité
gaan over guérissent

Les 19
beter laat dan nooit = laat 
is beter dan helemaal niet 
in verwachting enceinte
sta tegenover ai changé d’avis par 

rapport

van alles en nog wat = 
een heleboel
zo ainsi
verklaring (de) déclaration
tekenen signer
erkent reconnaît
automatisch automatiquement 
wennen s’adapter
wees n’ais
hou conserve
verwarrend perturbant
verandering (de) changement
opeens soudainement
voor zover pour autant
als ik jou was = in jouw 
plaats = mijn voorkeur 
zou zijn
die van Bram = de naam 
van Bram
de jouwe le tien
aankondigingen faire-part
verstuurd envoyé
de deur uit partis
bruiloft (de) mariage
met alles erop en eraan = 
met alles wat erbij hoort
Bram z’n idee = het idee 
van Bram
gezelschap (het) compagnie
bruid (de) mariée
weggeeft donne
receptie (de) réception
diner (het) déjeuner
tot slot pour finir
vrolijk amusante
verrassen étonnent
zelfgemaakte faites maison
liedjes chansons
gedichten poèmes
dansen danser
bestemming (de) destination
afscheid (het) adieu
vrijgezel (de) célibataire
gewoonte (de) coutume
Brams de Bram
wolken nuages
in de wolken = erg blij
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informeerde informait
sprong a sauté
gat (het) trou
sprong een gat in de 
lucht = was heel erg blij
gedacht (aan) pensé
past (op) s’occupera
veroverd obtenu
crèche (de) crèche
draaien om renversez
rollen rôles
modern moderne
glimlachen sourire
een handje helpen donner un coup de main
verzorging (de) soins
kleinkind (het) petit-fils
daar … in là-dedans

Les 20
goedemiddag bonjour
tocht (de) trajet
uitleg (de) explication
in tegenstelling tot (i.t.t.) 
= heel anders dan
eigendom (het) propriété
graaf (de) comte
richting (de) direction
laan (de) avenue
breed larges
deftige soignées
typisch typiques
Haags de la Haye
recht vooruit droit devant
residentie (de) résidence
ambassades ambassades
bakstenen briques
vensters fenêtres
eigenaar (de) propriétaire
waar ik het net over had 
= waar ik net over sprak
kasteel (het) château
thans cependant
hebben zitting a des session
plein (het) place
demonstraties démonstrations
vakbond (de) syndicat
staking (de) grève

torentje (het) petite tour
opgevallen attiré votre attention
werkkamer (de) bureau
Hagenaars = inwoners 
van Den Haag
ontwerp (het) concept
waarderen apprécier
sociale sociales
fraaie jolie
vrede (de) paix
zalen salles
Internationaal international
Gerechtshof (het) Cour de justice
conflict (het) conflit
doen uitspraak (over) rendent la justice
rechters juges
rechtbank (de) tribunal
juridische juridique
komen aan arrivons
badplaats (de) site balnéaire
schijnt luit
wild sauvage
frisse frais
neus (de) nez
een frisse neus halen = 
lekker buiten lopen
pier (de) jetée
visje (het) vision
boulevard (de) boulevard
mededeling (de) communication 
verwacht attends 
keren terug retournons
vissers pêcheurs
vertrekpunt (het) point de départ
tot zo à plus

Les 21
het ging voor de wind = 
het ging goed
gouden d’or
moeras (het) marécage
rijkste des plus riches
Nederlands bekendste 
voetballer = de meest 
bekende voetballer van 
Nederland
nadeel (het) inconvénient
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boten bateaux
dat lag voor de hand = 
dat was logisch
aangezien puisque
ideale idéales
transport (het) transport
technieken techniques 
vervaardigden fabriquèrent
kijkers jumelles
instrumenten instruments
vaardigheden compétences
verspreidden zich se répandaient
konden savaient
bleven restaient
kochten achetaient
graan (het) céréales
Polen Pologne
Scandinavië Scandinavie
verkochten vendaient
zout (het) sel
wijn (de) vin
wereldzeeën les mers du monde
Azië Asie
begon commença
peper (de) poivre
kruiden herbes
kwamen (bij) arrivèrent
katoen (het) coton
zijde (de) soie
goud (het) or
cacao (de) cacao
routes routes
vers frais
voedsel (het) aliments
in slaan stocker
bewaren conserver
vraag (de) demande
vestigingen implantations
India Indes
legden jetèrent
koloniale colonial
musea musée
schilderijen peintures
immigratie (de) immigration
bijdrage (de) contribution
ontwikkeling (de) développement
vluchtelingen réfugiés

immigranten immigrés
joden juifs
Portugal Portugal
komst (de) arrivée
stimuleerde stimula
geestelijk spirituelle

Les 22
op gelijke voet met = 
even belangrijk als
VS (de) = de Verenigde 
Staten van Amerika
wezenlijk réellement
Unie (de) Union
Britse britanniques
koloniën colonies 
verklaarden déclarèrent
betrekkelijk relativement
eenheid (de) unité
hoop (de) espoir
oorlogen guerres
voorkomen = zorgen dat 
het niet gebeurt
grenzen frontières
subsidies = hulp van de 
overheid in de vorm van 
geld
boeren fermiers
zekerheid (de) sécurité
omtrent relative 
invoerrechten droits d’entrée
lidstaten états membres
concurrentie (de) concurrence
buitengewoon inhabituel
exporteren exporter
tegenstanders opposants
veroordelen jugent
kritisch critique
fort (het) Fort
in strijd (met) en contradiction avec
overeenkomsten conventions
uit sluiten (van) exclure
breek af abolissez
tarief (het) tarif
nemen over conquièrent
zover aussi loin
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als het zover is = als dat 
echt gebeurt
verdedigen défendre
zich bezighouden (met)  s’occuper 
industrieën industries
technologische technologiques
vereisen exigent
wat betreft en ce qui concerne
naderen se rapprochent
tal van beaucoup de
wetten lois
afkomstig (uit) proviennent (de)
voorts en outre
munt (de) monnaie
concurreert entre en concurrence
dollar (de) dollar
heden ce jour
tot op heden = tot nu toe
varen appliquent
koers (de) cours
president (de) président
gezamenlijk commune
militair militaire
optreden (het) intervention
laat staan = en helemaal 
niet
leger (het) armée
waardoor avec pour conséquence
semi- semi
handhaven conserver
voortaan désormais
hanteren utiliser
scheelt est important
vanzelfsprekend de toute évidence
enorm énormément

Les 23
tegen de 3600 = bijna 
3600
wie weet = misschien
in dit verband = bij dit 
onderwerp
door middel van = met
van ondertitels voorzien 
= zorgen dat er 
ondertitels komen

zonder ook maar één = 
helemaal zonder
vaste uitdrukkingen = 
vaste combinaties 
mocht een woord je niet 
bekend voorkomen = als 
een woord je niet bekend 
lijkt
wat je te doen staat = wat 
je moet doen
neem me niet kwalijk = 
excuses
kwalijk = slecht, boos
je hebt nog enige weken 
te gaan = de cursus duurt 
nog een paar weken
hoog tijd = je moet er 
direct mee beginnen
in grote lijnen = de 
belangrijkste zaken
sta je niet met je mond 
vol tanden = weet je wat 
je moet zeggen
zijn we bij jou aan het 
juiste adres = kan jij ons 
alles vertellen
je weet er alles van af = 
je weet alles erover
zo goed als = bijna
stil vallen = stoppen
daar heb je geen zin in = 
dat wil je niet
je hebt er schoon 
genoeg van = je wilt dat 
helemaal niet meer

Les 24
geeft uit  dépense
bruto nationaal product 
= alles wat een land aan 
goederen en diensten 
produceert
ontwikkelingshulp (de) aide au développement
samenwerking (de) collaboration
borst (de) poitrine
zij slaan zich op de borst 
= zij zijn trots
percentage (het) pourcentage
stellen estiment
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vernietigend destructeur
oordeel (het) jugement
zo ja si oui
tegenstanders opposants
geholpen aidé
omstandigheden conditions
verbeterd améliorées
bovenlaag (de) couche supérieure
vult se remplit
lot (het) sort
armen pauvres
westerse occidentaux
leefstijl (de) mode de vie
overnemen adoptent
hebben er eeuwen over 
gedaan = het duurde 
honderden jaren voordat 
projecten projets
opgezet créés
initiatieven initiatives
voorwaarden conditions
verleend octroyée
eisen exigences
uitgaven dépenses
ijzeren de fer
greep (de) gant
in een ijzeren greep = 
helemaal in hun macht
lijden souffrent
verlies (het) pertes
voorstanders défenseurs
erfenis (de) héritage
derhalve en outre
morele morale
verplichting (de) obligation
wel degelijk = zeker wél
gericht orientés
specifieke spécifiques
behoeften besoins
middenklasse (de) classe moyenne
opkomen émerger
relaties relations
evenwicht (het) équilibre
brengen mettra
gaat gepaard (met) va de pair
overdracht (de) transfert

het Westen kan het niet 
maken = het is niet 
verantwoord als het 
Westen dat doet
stoppen arrêter
geweten (het) conscience
trek (de) attraction
hoeven doivent
geluk (het) bonheur

Les 25
historische historique
gebombardeerd bombardée
kern (de) centre
bleef n’est restée
steen (de) brique
bleef geen steen op de 
andere = gingen alle 
gebouwen kapot
beeld (het) image
kunstenaar (de) artiste
nieuwbouw (de) nouvelle construction
markthallen halls de marché
theater (het) théâtre
vlakbij près du
gewerkt travaillé
overhemden chemises
mouwen manches
opgerold retroussées
steken tirer
je handen uit de mouwen 
steken = aan het werk 
gaan
werkzaam actives
waaraan à quoi
dankt (aan) doit-elle
geheim (het) secret
bereikbaar accessible
tientallen des dizaines
leggen aan mouillent
in volle zee = midden op 
zee
verstand (het) compréhension
waterbouw (de) construction navale
compleet complet
terrein (het) terrain
aangelegd aménagé
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diepte (de) profondeur
getransporteerd transportées
Duitse allemande
Ruhrgebied (het) la Ruhr
aangevoerd transportées
olie (de) pétrole
ijzererts (het) minerais de fer
steenkool (de) charbon
ton (de) tonne
schatting (de) estimation
naar schatting = 
ongeveer
binnenvaart (de) navigation intérieure
getallen chiffres
logistiek (de) logistique
Rotterdamse rotterdamois
functioneert fonctionne
schip (het) navire
lossen (het) déchargement
laden (het) chargement
geautomatiseerd automatisé
binnen- = binnenland intérieur du pays
hierdoor de ce fait
samenstelling (de) composition
Rotterdammers Rotterdamois
mengsel (het) mélange
diverse diverses
multicultureel multiculturel

Les 26
afhankelijker plus dépendants
concludeert conclut
Sociaal en Cultureel 
Planbureau = instituut 
dat onderzoek doet en de 
regering adviseert 
toegenomen augmenté
huishoudens ménages
interview (het) entretien
onderzoeker (de) chercheur
komt neer (op) revient au même
delen partageons
efficiënte efficace
vervoermiddel (het) moyen de transport
comfortabeler plus confortable
uitgerust (met) équipée
handsfree mains libres

navigatie (de) navigation 
verkeersinformatie (de) information sur le trafic
borden panneaux
snelweg (de) autoroute
files embouteillages
vervijfvoudigd multiplié par cinq
waaruit comment
toename (de) augmentation
stijging (de) hausse
participatie (de) participation
factor (de) facteur
lengte (de) longueur
spits (de) heures de pointe
waarnemingen constatations
parttimers = mensen die 
minder dan 36 uur per 
week werken
veelal fréquemment
fulltimers = mensen die 
36 of meer uur per week 
werken
houden op finissent 
opening (de) ouverture
onvermijdelijk inévitable
recreatief récréatif
pad (het) chemin 
ze zijn op pad = ze gaan 
uit
neemt af diminue
benodigde nécessaire
juist justement
simpel simple
megabioscoop (de) cinéma géant
skibaan (de) piste de ski
wel zo eerlijk = dat is 
eerlijker
bezit (het) propriété
bedacht réfléchies
zijn niet doorgegaan 
= zijn niet in praktijk 
gebracht
accijns (de) accises
benzine (de) essence
bestrijdt lutte contre 
grensstreken régions frontalières
tanken faire le plein
uitbreiding élargissement
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wegennet (het) réseau routier
verleden tijd = voorbij
vrees crains
teleurstellen décevoir

Les 27
categorieën catégories
kinderbijslag (de) allocations familiales
bijstand (de) assistance
wegens en raison de
loon (het) salaire
bankrekening (de) compte bancaire
kader (het) cadre
in het kader van = op 
basis van 
arbeidsongeschiktheid 
(de) 

incapacité de travail

percentage (het) pourcentage
ontslag (het) licenciement
voormalige précédent
gehandicapten handicapés
langdurig longue durée
zieken malades
voorzieningen dispositions
pensioen (het) pension
minimumloon (het) salaire minimum
verzorgd soigné
wieg (de) berceau
graf (het) tombe
verzorgingsstaat (de) état providence
herstelde zich récupérait
draaide tournait
motor (de) moteur
diegenen ceux 
middelen moyens
middelen van bestaan = 
werk en/of geld
regeling (de) règlement
ingesteld instauré
tijden temps
nam af diminua
werkgelegenheid (de) l’emploi
plotseling soudainement
tempo (het) vitesse
tegelijkertijd en même temps
vertoonde montrait
scherpe forte

vermindert réduit
uitkomen devenir
scholing (de) formation
aan de slag = aan het 
werk
anderzijds d’autre part
aarzelen hésitent
in dienst nemen embaucher
vergrijzing (de) vieillissement
rijzen naissent
relatief relativement
de beroepsbevolking = 
alle mensen die (kunnen) 
werken
een antwoord = een 
oplossing

Les 28
tulpen tulipes
treft aan rencontrez
etalages étalages
gloeilampen ampoules
geproduceerd produit
productie (de) production
voornamelijk principalement
export (de) exportations
consumptie (de) consommation
verwerking (de) transformation
patat (de) pomme de terre
chips chips
vlammetje (het) petite flamme
slaat (op) concerne
aanzienlijke considérables
hoeveelheden quantités
aardgas (het) gaz naturel
kookt cuisine
gehaald tirées
geëxporteerd exporté
dankbaar avec reconnaissance
bron (de) source
lopen rond marchent
koeien vaches
zuivel (de) produits laitiers
bol (de) bulbe
herkent reconnaissez
vermoedelijk probablement
Goudse doré
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varkentje porcelet
veeteelt (de) élevage 
klant (de) client
tomaat (de) tomate
tuinbouw (de) = sector 
die groente, fruit en 
bloemen produceert
bollenvelden = grote 
velden met bloemen
bezocht visité
daar heen là-bas
geel jaune
paars mauve
regenboog (de) arc-en-ciel
paprika’s poivrons
kas (de) serre
streek (de) région
er = kassen
’s nachts la nuit
licht (het) lumière
productiviteit (de) productivité
verkoop (de) vente
veilingen vente aux enchères
lamp lampe
multinational (de) multinationale
aangeduid désignée
fabriek (de) usine
groeide uit est devenue
latere ultérieure
elektronica électronique
concern (het) groupe
aandeel (het) part
dvd-systemen  systèmes dvd
weggehaald retiré
innovatie (de) innovation
technologie (de) technologie
kunststoffen plastics
verwerkt transformés
stoelen chaises
ervan = van kunststof en plastic
petrochemische pétrochimique
producent (de) producteur
momenteel pour le moment
leider (de) leader
heerlijk formidable
helder clair

Les 29
kijkt aan (tegen) se positionne
nadruk (de - op) accent
onderlinge mutuelle
rivaliteit (de) rivalité
gemeenschappelijke communs
belangen intérêts
houding (de) attitude
ten opzichte van par rapport
concentratiekampen camps de concentration
zich verzet opposée
hiervan de cela
overtuigd (van) convaincu
opvallend de toute évidence
gesproken parlé
geschreven écrit
bijeenkomsten réunions
publiek (het) public
behoorlijk relativement
nummer (het) numéro
nummer 1 = de 
belangrijkste
degelijke convenable
waardering (de) respect
vergelijking (de) comparaison
Duitsers Allemands
tamelijk assez
gewoonlijk généralement
baas (de) chef
waren ze ons de baas = 
waren ze beter dan wij
wedstrijd (de) compétition
ook al weer aussi déjà
helden héros
verloren perdus
ploeg (de) équipe
bijgewoond assisté
geest (de) esprit
betrekkingen relations
zodanig tellement
de baas speelde = zijn 
wil oplegde, alles wilde 
regelen
revolutie (de) révolution
stichtten ont fondé
afzonderlijke indépendant
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in Nederlandse ogen = 
volgens de Nederlanders
zuidelijk du sud
veel minder beaucoup moins
bezwaar (het) grief
delta (de) delta
schouders épaules
de schouders zetten 
onder iets = hard werken 
voor iets
overkant (de) l’autre côté
Kanaal (het) Canal
Britten Britanniques
hechten (aan) sont attachés
tradities traditions
humor (de) humour
in hoeverre dans quelle mesure
voortreffelijk privilégiées
koks chefs
sterren étoiles
lijf (het) corps
tegen het lijf lopen = 
ontmoeten

Les 30
durven osent
ingebroken cambriolées
gestolen volées
enig tout
aantasting (de) atteinte
berusten (in) résigner
waarover pourquoi
windt zich op (over) s’émeut
klagen (over) se plaignent
geweld (het) violence
van nabij de près
meemaken font l’expérience
plegen commettent
verveling (de) ennui
uit verveling = omdat ze 
zich vervelen
protest (het) protestation
grijpt in intervient
keihard durement
omvang (de) ampleur
blauw op straat = politie 
op straat

uitgesloten exclu
lokt uit attire
camera’s caméras
aanbrengen placer
privacy (de) vie privée
daders auteurs
gepakt arrêtés
preventief préventivement
fouilleren fouiller
arresteren arrestation
cellen cellules
gevangenissen prisons
stelling (de) position
luidt est
spreken aan (op) interpellent
steekpartij (de) bagarre
loop op risque
schotwond (de) blessure par balle
wapens armes
verwijten reprocher
valt de ouders iets te 
verwijten = is het de 
schuld van de ouders 
verkeerd de travers
gegaan passé
opvoeding (de) éducation
oefenen uit exercent
media média
kippen poulets
zijn er als de kippen bij = 
zijn er heel snel bij 
deskundigen spécialistes
politici politiciens
komen aan het woord 
= mogen zeggen wat ze 
ervan vinden
denkt na (over)  réfléchissent
streng sévèrement
straffen punir
organiseren organiser
opzetten créer
raad (de) conseil
goede raad is duur = het 
is moeilijk om een goede 
oplossing te vinden



© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 23

Les 31
plank (de) planche
hoe krijgt de Nederlander 
brood op de plank = hoe 
verdient hij geld
is in staat capable
kost (de) croûte
diagram (het) diagramme
afleiden (uit) découvrir
sector (de) secteur
diensten services
van dienst zijn servir
buitenshuis à l’extérieur
kant-en-klare prêt à l’emploi
maaltijden repas
bezorgen apporter
bestellen commander
reisbureau (het) agence de voyage
kantoor (het) bureau
beheer (het) gestion
netwerk (het) réseau
specialisten spécialistes
uitzendbureau (het) bureau d’intérim
resultaat (het) résultat
catering (de) restauration
talloze des tas
schieten sortent
paddenstoelen champignons
schieten als 
paddenstoelen uit de 
grond = er komen heel 
snel veel nieuwe bij
nader de plus près
constateren constatons
banen emplois
inkomsten revenus
arbeiders travailleurs
laaggeschoold peu spécialisés
trachten essayent
lagelonenlanden pays à salaires peu élevés
traditionele traditionnels
huisvrouw (de) femme de ménage
massaal massivement
zijn de arbeidsmarkt 
opgegaan = zijn gaan 
werken
blik (de) regard

leert apprend
vrouwelijke féminines
gemiddelde moyenne
merk op remarquez
zakelijke d’affaire
dienstverlening (de) services
zorg (de) soins
redenen raisons
combineren combiner
bezuinigingen économies
gerekend comptant
gewerkte travaillées
figuur (de) chiffre
op eigen benen staan = 
zelfstandig zijn
carrière (de) carrière
tijdelijke temporaires
contract (het) contrats
discriminatie (de) discrimination
flexibiliteit (de) flexibilité
norm (de) norme
is de norm = is normaal
geregeld régulièrement
wisselen changer

Les 32
solliciteren poser sa candidature
advertentie (de) annonce
dienst (de) service 
nadere plus précises
slim malin
stuur op envoie
à à
A4-tje = blad papier van 
21 x 30 cm
cv (het) cv
maximaal maximum
kantje (het) page
tenzij sauf
digitaal numérique
bijlage (de) annexe
uitnodigen (voor) inviter
stevige ferme
hieronder ci-dessous
formuleren formuler
zwanger enceinte
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kunt u daar kwijt = kunt 
u daar ophangen
commissie (de) commission
zullen -
voorafgaand (aan) au préalable
inleiding (de) introduction
kopje (het) tasse
geïnteresseerd intéressé
eigenschappen caractéristiques
acht estimez
beschrijft décrivez
opgedaan accumulées
recente récent
werkkring (de) réseau de travail
hield … in impliquait
onbetaald bénévole
verrichten effectuer
relevant pertinent
aspect (het) aspect
concreet concret
soortgelijke identique
in de orde van = 
ongeveer
verscheidene différentes
referenties références
een dezer dagen = 
binnenkort
ten slotte pour conclure
definitieve définitive
uitlopen prendre
waar véritable
genoegen (het) plaisir
wensen souhaitons
terugreis (de) retour
opmerking (de) remarque 
tegenover à côté
ingang (de) entrée

Les 33
tussen de middag = 
tussen 12 en 2 uur
park (het) parc
uitvoerig largement
opgroeiende qui grandissent
bejaarde âgée
gepasseerd dépassé
zelfstandig seule

je hebt er je handen vol 
aan = het levert je veel 
werk op
opgewekt alerte
knie (de) genou
heeft het aan haar knie 
= ze heeft last van haar 
knie
moe fatiguée
lichamelijk physiquement
rollator (de) déambulateur
schuiven glisser
laat haar maar schuiven 
= ze redt zich wel
raakt kwijt perd
naarmate au fur et à mesure
vergiste zich s’est trompée
voordeur (de) porte d’entrée
kwaad fâchée
sleutel (de) clé
paste allait
na verloop van tijd = na 
enige tijd
drong door (tot) insistait
vergissing (de) erreur
omgekeerd retournée
protesteer protestais
verzorgingstehuis = 
tehuis voor mensen die 
niet voor zichzelf kunnen 
zorgen
meedoen (met) faire
activiteiten activités
structuur (de) structure
vierde fêtais
verjaardag (de) anniversaire
boos fâché 
principieel par principe
inrichting (de) institution
vertrouwen (het) confiance
streng avec force
eenzamer plus seule
benadering (de) approche
onmenselijk inhumain
vertrouwde familier
overgang (de) transition
medewerker (de) collaborateur
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wekt éveille
wassen laver
kleden s’habiller
wezen être
houdt voet bij stuk = 
houdt vol
verlof (het) congé
zorgverlof = vrije dagen 
om voor iemand te 
zorgen
overweging (de) considération
in overweging geven = 
aanraden
personeelszaken service du personnel
regelingen règlements
klok (de) horloge
draaien we de klok terug 
= doen we alles weer net 
als vroeger

Les 34
monumenten monuments
klassiek musique classique
romantisch romantique
orkest (het) orchestre
Wagenings = uit 
Wageningen
drankje (het) boisson
bar (de) bar
presenteren zich se présentent
culturele culturelles
het publiek = mensen 
die komen kijken en 
luisteren
koren chorales
dansschool (de) école de danse
amateur (de) amateur
bands groupes
na elven = na 11 uur
poëzie (de) poésie
dichters poètes
dragen voor présentent
gebied (het) domaine
ah joh ah oui
valt tombe
literatuur (de) littérature
wat ’n quel

onzin (de) non-sens
festivals festivals
beroemde connus
dj’s DJs
zul je bedoelen = bedoel 
je zeker
Concertgebouw salle de concerts
violiste violoniste
optreedt se produit
dansers danseurs
bezuinigt économise
wegbezuinigen = iemand 
ontslaan met als excuus: 
bezuinigingen
barbaars barbares
schrijvers écrivains
e-book = digitaal boek livre numérique
downloaden télécharger
niks rien
niks voor mij = daar heb 
ik geen zin in
schermpje petit écran
voorgelezen lu
lazen … voor lisaient
jij liever dan ik = ik 
heb er geen zin in, jij 
blijkbaar wel
daar weet ik het fijne niet 
van = dat weet ik niet 
precies
’es = eens
barbecue (de) barbecue
sapjes jus de fruit
sterkte courage

Les 35
riep criait
grootvader (de) grand-père
liep achter était en arrière
achterstand (de) retard
voorsprong (de) avance
haast hâte
abortus (de) avortement
vervolgd poursuivie
wijd largement
verbreid répandue
prostitutie (de) prostitution
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euthanasie (de) euthanasie
strafbaar punissable
legaal légal
daalt diminue
landelijk national
overlijden (aan) décèdent
verslaafden toxicomanes
drugs drogues
mede à la fois
voorlichting (de) information
onrecht (het) injustice
aangepakt abordée
na gaan surveiller
overgebracht transmises
laat toe autorise
machtig puissante
islam (de) Islam
vraagstukken questions
religieuze religieux
stromingen courants
gelovig croyants
waarden valeurs
ethisch éthique
verantwoord justifié
originele originale
start lance
reeks (de) série
zich uiten s’exprime
waarna ensuite
wijs sage
ei (het) œuf
het ei van Columbus = 
een simpele en slimme 
oplossing
eindeloos sans fin
voorspelbaar prévisible
compromis (het) compromis
uitzichtloos sans espoir
verzoek (het) demande
willekeurig aléatoirement
berust (op) repose
misverstand (het) malentendu
des te beter d’autant mieux

Les 36
kaartje (het) carte
zonnige ensoleillé

voorkant (de) avant
camping (de) camping
kruisje (het) croix
caravan (de) caravane
toiletten toilettes
lawaai (het) bruit
geuren odeurs
pa papa
blijkbaar de toute évidence
beweging (de) mouvement
is hij niet in beweging te 
krijgen = doet hij nooit 
aan sport
vanmorgen aujourd’hui
top (de) sommet
zet op mets
hoed (de) chapeau
luxe (de) luxe
brandende brûlant
kale chauves
overdreven exagéré
brengt door passe
gras (het) herbe
schaduw (de) ombre
ijs (het) glace
doeken serviettes
voorhoofd (het) front
schuld (de) faute
ruzie (de) dispute
ma maman
paniek (de) panique
voorraden provisions
op -
hagelslag (de) granulés de chocolat
tranen larmes
lekkerder meilleure
smaken goûts
smaken verschillen = 
iedereen heeft zijn eigen 
voorkeur
lust ai envie
eeuwige ancestral
pot (de) pot
de Hollandse pot = 
typisch Hollands eten
oren oreilles
verliefd amoureuse
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tot over haar oren 
verliefd = heel erg 
verliefd
spiegel (de) miroir
hals (de) cou
vaag dans le vague
staren regarder
knappere plus charmants
kerels garçons
nalaten empêcher
rede (de) raison
vatbaar sensible
ze is niet voor rede 
vatbaar = ze wil niet 
luisteren
blind aveugle
wat ik moet beginnen = 
wat ik moet doen
PS = extra regel 
onderaan de brief

Les 37
goedenavond bonsoir
namens au nom
college (het) collège
burgemeester (de) bourgmestre
wethouders échevins
coffeeshop (de) = café 
waar softdrugs verkocht 
worden
gemeenteraad (de) conseil communal
besloten décidé
bij wijze van au moyen de
experiment (het) expérience
beheren exploiter
aanstaande courant 
toezicht (het) surveillance
strak vivement
controle (de) contrôle
sprekers orateurs
verzoek demande
pardon pardon
microfoon (de) microphone
voorzitter (de) président
criminele criminelles
handelingen activités
centen argent

op naar Het Hoekje = 
laten we naar Het Hoekje 
gaan
begrijpen comprenons
schrikt avez peur
bekennen reconnaître
in eerste instantie en première instance
toestand (de) situation
voortduren perdurer
zich afspeelt déroule
dat wil je niet weten = 
dat is heel erg
patroon (het) patron
harddrugs drogues dures
lopen in elkaar over = 
er is geen onderscheid 
tussen
reëel réel
opzet (de) intention
afwijkt (van) diffère 
officier van justitie (de) procureur
cannabis (de) cannabis
gewicht (het) poids
gram (het) gramme
gedoogd toléré
erkende reconnu 
dagvoorraad (de) provision journalière
jongeman (de) jeune homme
haar (het) cheveux
lachen rire
laat me niet lachen = dat 
is onzin
achterdeur (de) porte arrière
gaat aan concerne
herinner rappelle
proef (de) essai
brengen uit émettons
verslag (het) rapport
mocht blijken dat = als 
blijkt dat
verloopt déroule
einde verhaal = 
afgelopen
belofte (de) promesse

Les 38
stralende rayonnant
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hemel (de) ciel
palmbomen palmiers
uithoek (de) recoin
Caribische Zee mer des Caraïbes
boeiend passionnant
weer (het) temps
Afrikanen Africains
slavernij (de) esclavage
afgeschaft aboli
Antillianen Antillais
armoede (de) pauvreté
onder de armoedegrens 
= ver onder het 
minimuminkomen
monetair monétaire
het IMF: een 
internationale bank die 
geld leent aan arme 
landen 
lenen prêter
ontslagen licencier
gesneden (in) couper
perspectieven perspectives
bestrijding (de) lutte
prachtige beaux
begeleid accompagnés
luide forte
ritmische rythmée
stemming (de) ambiance
de stemming zit er goed 
in = iedereen is in een 
goede stemming
blond blond
bruin brun
klapt frappe dans les mains
enthousiast avec enthousiasme
Latijns-Amerika Amérique latine
mis faux
hadden het kunnen weten 
= konden het weten, 
maar dachten er niet aan
vindt plaats se déroule
deelnemers participants
salsa salsa
rap rap
draagt bij (aan) contribuent
feestvreugde (de) joie festive

illegaal illégalement
roepen disent
verhoudingen rapports
dringend d’urgence
herziening (de) révision
waren aan herziening 
toe = moesten herzien 
(veranderd) worden
ingrijpend radicalement
opbouwen se développent
overige autres

Les 39
opgevangen accueillis
opgenomen reçus
ontleende a reçu
naam (de) nom
gastvrij hospitalier
tolerant tolérant
Marokko Maroc
Turkije Turquie
aantrok attirait
nationaliteit (de) nationalité
verworven acquis
Surinamers Surinamiens
eveneens également
kozen ont choisi
afspraken accords
asielprocedures procédures d’asile
aanvraag (de) demande
ingediend introduite
centra centres
jarenlang pendant des années
spanning (de) tension
degenen ceux
afgewezen rejetées
advocaat (de) avocat
nemen een advocaat in 
de arm = zoeken een 
advocaat 
mislukt échoue
verwijderd supprimé
terugkeer (de) retour
illegalen illégaux
schoonmaak (de) nettoyage
horeca = de sector hotel/
restaurant/café
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migratie (de) migration
verkrijgen obtenir
zien te verkrijgen = 
proberen te verkrijgen
dat heeft heel wat voeten 
in de aarde = dat kost 
grote moeite
hoogopgeleiden hautement éduqués
waard valeur
van het kastje naar de 
muur = van het ene loket 
naar het andere
komen in aanmerking 
voor = hebben recht op
materieel matériellement
isolement (het) isolement
buitenlandse étranger
geliefde amoureux
vernomen appris
inburgering = het proces 
van inburgeren
houdt in implique
je aanpast (aan) t’adaptes
je thuis voelen te sens chez toi
millennium (het) siècle
voelen zich als een vis in 
het water = voelen zich 
in hun element
gastland (het) pays hôte
allerbeste meilleur 

Les 40
radio (de) radio
programma (het) programme
luisteraars auditeurs
uitzending (de) émission
rechtstreeks directement
gaswinning (de) exploitation du gaz
actiegroep (de) groupe d’action
schokkend choqués
draait tourne
Groningse = van 
Groningen
merken remarquons
aardbevingen tremblements de terre
zat marre
wij zijn het zat = we 
hebben er genoeg van

boren forer
scheuren fissures
zichtbaar visibles
onverkoopbaar invendable
windenergie (de) énergie éolienne
opraakt épuise
CO2-uitstoot (de) émission de CO2
fossiele fossile
duurzaam durable
zult u bedoelen = bedoelt 
u zeker
windmolens éoliennes
windpark (het) parc à éoliennes
reken maar = dat is zeker
tegenwind (de) vent contraire
lelijke laides
landschapsvervuiling pollution du paysage
vervuiling (de) pollution 
lawaaioverlast (de) charge sonore
neergezet installées
harder plus fort
koelkast (de) frigo
wil iets kwijt = wil iets 
zeggen
capaciteit (de) capacité
plaatsen placer
neerzetten installer
stunten prix bradés
kip (de) poulet
vos (de) renard
zwaar lourd
biologische biologique
kakelt caquette
heus véritablement
aanbieding offre
gecontroleerd contrôlé
meneertje (het) petit monsieur
van de wind kan niemand 
leven = iedereen moet 
geld verdienen

Les 41
telt compte
analyses analyses
gewijd (aan) consacrées
beschouwingen considérations
gepubliceerd publiées
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poging (de) tentative
plat plats
kenmerken caractéristiques
eigenschap (de) particularité
moraal (de) morale
milieubewust écologistes
afval (het) déchets
plastic (het) plastic
opgewekt produite
zonnepanelen panneaux solaires
boterham (de) tartine
dat zegt niets = dat 
betekent niets
opmerken remarquer
dichtheid (de) densité
meet mesurez
bekijkt observes
las ai lu
artikel (het) article
onbewuste inconscient
motief (het) motif
aldus disait
journalist (de) journaliste
slaat frappe 
spijker (de) clou
slaat-ie (= hij) de spijker 
op de kop = heeft hij 
helemaal gelijk
zakenlui hommes d’affaires
hoogleraren professeurs
staatssecretaris (de) = 
onderminister 
dief (de) voleur
paden pistes cyclables
aanduidingen désignations
verrast étonne
korenvelden champs de maïs
weilanden pâturages
teruggegeven rendus
avontuurlijk aventurier
verbeelding (de) imagination
spreekt tot de 
verbeelding = maakt 
grote indruk, brengt de 
fantasie op gang
ga je erop uit = maak je 
een tochtje naar buiten

op de fiets zijn ze in 
hun element = ze fietsen 
graag en kunnen het goed
element (het) élément
conditie (de) condition
adem (de) souffle
ruik sentez
zuivere pur
stevig fortement
trap pédalez

Les 42
oudejaarsavond (de) soirée de l’an neuf
kerstboom (de) sapin de Noël
nieuwjaarskaarten cartes de nouvel an
ruikt sentez
zoete doux
oliebollen beignets
gebakken cuits
champagne (de) champagne
vuurwerk (het) feu d’artifice
af steken lancer
spelletjes petits jeux
opblijven rester debout
volwassenen adultes
hoogtepunten points forts
dieptepunten points faibles
tongen langues
wat maakte de tongen 
los = waarover praatte 
iedereen?
de tijd vliegt = de tijd 
gaat snel
herinneringen souvenirs
hetzij soit
voornemens résolutions
sigaret (de) cigarette
opsteken allumer
Italiaans (het) Italien
zich gedragen se débrouiller
wat ervan terecht komt = 
wat ze in praktijk zullen 
brengen
volgend suivante
aanleiding (de) occasion
nuttigste le plus utile
commentaar (het) commentaire
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bood offrait
stof (de) matière
onderwerpen sujets
gemist manqué
materiaal (het) matériel 
had je willen praten = je 
wilde praten, maar het is 
niet gebeurd
vloeiend couramment
zucht soupires
fase (de) phase
te veel gevraagd = 
onmogelijk
grondslag (de) base
ontkomt (aan) échappes
komende à venir
Nieuwjaarsdag Nouvel an
Pasen Pâques
Hemelvaartsdag Ascension
bevrijding (de) libération
Pinksteren Pentecôte


