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PABISISMEN

PARISISMEN
ALPHABETISCH GERANGSCHIKTE VERZAMELING
DER EIGENAARDIGE ZEGSWIJZEN VAN
HET PARIJSCHE ARGOT

SUPPLEMENT OP ALLE FR AN S CH-NED ERLANDSCHE WOORDENBOEKEN
BEWERKT NAAR

Da. CESAIRE VILLATTE
„I1 ne faut pas confondre notre langue parisienne avec
la langue franraise". (DIJMAS FILS, Paris—Guide)
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G. B.

VAN

GOOR ZONEN

VOORBERICHT.

Het nut van een woordenboekje als dat, hetwelk hiermede het publiek wordt
aangeboden, kan moeilij.k worden ontkend. De uitgevers meenden daarmede een
dienst te doen aan de vole Nederlanders, die Fransche romans en dagbladen
lezen; op hun verzoek heeft de ondergeteekende zich met de bewerkinq belast.
Aan de voorrede van den schr?jver van dit werkje, dat in Duitschland
reeds Brie edifies heeft beleefd in korten hj. d, ontleenen wij het volgende :
Sedert eenige tientallen van jaren heeft het argot, oorspronkeZ?jk de conventioneele taal van sommige maatschappeZ?jke standen, Wier belang medebracht alleen
door gildebroeders of beroepsgenooten ver$taan te worden, eene groote uitbreiding gekregen. Te Parijs, zegt Delvau in zijne voorrede bj den Dictionnaire
de la Lan ce verte, spreekt iedereen argot. Ben vreemdeling of een Franschman uit de provincie, een bewoner van Touraine b.v., die de taal van Bossuet en Montesquieu uitnemend kent, zou Been woord van het gesprek ver$taan, als hij zich plotseling in het atelier van een schilder of een arbeidersherberg, in het boudoir eener lorette of in het redactiebureau eener courant,
al was het maar in het gewoel van de Far?jsche boulevards verplaat8t zag. In
Frankr?jk wordt misschien Fransch gesproken, maar te Parijs hoort men argot
en wel een argot, dat van de eene w-rjk naar de andere, van de eene straat
naar de andere, van de eene verdieping naar de andere ver$chilt. Zooveel beroepen, zooveel verschillende jargons, onverstaanbaar voor de oningew-ijden d. w. Z.
voor menschen, die alleen tij.delijk te Pantin, Parij8, de hoofdstad van het verwonderlij.ke, der vreemdsoortigheden, verblijf houden. Het argot der letterkundigen gelijkt op dat der arleiders evenmin als dat der artisten op dat der
galante vrouwen, dat der bourgeois op dat der bewoners van de voorsteden of
dat der straatbengels op dat der .f4cademieleden gelijkt. Want ook dezen schriyft
Delvau een argot toe, namelijk de in den style soutenu en in de poe'zie gebruikel jke hoogdravende omschr?jvingen ter aanduiding van de eenvoudigste voorwe!pen, zooals la cloche, le canon etc.
Dezelfde anteu7• bedient zich van de F:ng ►elsche uitdrukkinyen cant en slang,
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om daarmede de beide hoofdafdeelingen van het argot te onderscheicden.. Het

cant, de taal der dieven en moordenaar8, is eene gemeene, cynische, beestachtige
en onbarmhartige, ja een godloochenende en bloeddorstige taal. Het slang is
het argot der bewoners van de voorsteden en der hoeren, der baliekluivers en
soldaten, der kunstenaars en der arbeiders. Beide jargons bevatten een bont allerlei van stoute, spottende, godslasterlij.ke tropen, een ontelbare menigte woorden, die, zonder wortel in eenige taal, schijnen te zijn uityebraakt door een onreinen, op nieuwigheden belusten mond en opgevangen door de ooren van een botmuil; maar beide zijn ook vol schilderacktige uitdrukkingen, gelukkige metaphoren, juiste beelden en volkomen gezonde woorden, die eenmaal met alle recht
ingang zullen vinden b?j den Dictionnaire de 1'Academie, zooals zij thans reeds
gedeeltelijk metterdaad burgerrecht gekregen hebben in de gewone taal van het
dagel?jksch leven.
Het Parijsche argot beperkt zich tegenwoordig evenwel niet tot het mondeling
verkeer van bijna alle lager der maatschappij ; het is langzamerhand binnengeslopen in de dagbladen, inzonderheid in die met min of meer lichtzinnigen inhoud, in de nieuwete blijspelen, vooral bij massa's in de romans der nieuwe naturalistische school. Men ziet het den schrijvers aan, met hoeveel welgevallen
zij het ruwe, krachtige, sours cynieche argotisme kozen, terwijl de fatsoenlijke
Fransche uitdrukking voor de hand lag. tells echter schr fivers als Emile Angier,
Victorien Sardou, Alexandre Dumas fall, Henri Murger, Xavier de Montepin
en zooveel andere, als de meestgelezen bladen, b.v. Figaro, de Gaulois, het Journal amusant, het Petit Journal etc. zich laten vangen door die stoute, van de
straat opgeraapte uitdrukkingen, dan moeten deze toch wel eene bekoring, een
onweerstaanbaarheid, een kracht en pittigheid bezitten, welke de geregelde taal
niet heeft. ITandaar dan ook de hooge meening, die vele Fransche schrijvers
hebben van de belangrijkheid en de beteekenis van het argot. Zoo zegt Victorien Sardou in de Famille Benoiton : ,iHet argot is het Yransch der toekomst", en Francisque Michel in zijne Etudes de philologi.e compare sur
1'argot et les idiomes analogues : iiNaar de vorderingen, welke het argot
maakt in den mond des yolks en zelfs bij de hoogere standen, wanhoop ik er
niet aan, dat het daaraan zal gelukken, het steeds meer in vergetelheid komende
Fransch te vervangen". Zoo erg is het nu wel niet. Toch zal men moeten
toegeven, dat, al zinken ook vale van die argotismen weder in het niet terug,
vele andere zich toch Zangzamerhand een wag barer en in de geregelde taal ingang vinden zullen. Het verledene levert daarvoor bewjzen genoeg:
Volgens Loredan Larchey golden in het jaar 1693 de adjectieven haineux,
desoeuvre, respectable en het substantief impolitesse voor niet-Fransch. In het
jaar 1726 sprak men argot, wanneer men zich bediende van de woorden detresse,
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sceleratesse, encourageant, erudit, inattaquable, improbable, entente, naguere.
Ten fare 18 0 3 schreef .Mercier, de schrijver van het Tableau de Paris, twee
dikke deelen om de toelating te bewerken van woorden, die heden ten dage volkomen gangbaar zi n, zooals : fusion, fureter, franciser, flageoler etc., Welke echter z?jne collega's in de 14cadeniie nog niet hadden ovyenonen.
De wijze, waarop het argot zich heeft gevormd, is zeer verschillend. Gedeeltelijk zijn het oud-Fransche woorden, die weliswaar in de goede taal zijn verouderd, -maar in den mood des vol/è8 zijn blij.ven voortleven, b.v. pecune (lat.
pecunia), geld; abequer, voederen, het oude abecher ; caner, bang zijn, wordt bij
Rabelais gevonden in de uitdrukkinq faire la cane. Andere sta)nmen uit andere
talen, inzonderheid Romaansche. Zoo komen cadene, ketting, van catena en
facies, gezicht direct uit het latijn, birbe m., birbesse f., oude, van het Italiaaneche birbo, fassolette, zakdoek, van het Italiaansche fazzoletto, Ook het
Duitsch levert zijn contingent, b.v. met verandering van beteekenis bock , glas
bier, herz, gebieder, had. herzog, nase, neus, nix, niemendal (hgd. nichts),
schlaguer, slaan (hgd. schlagen), faire schloff, slapen (hgd. schlafen), schnaps,
lxrandewijn, en vele andere.
Ben zeer gelieflcoosde w4jze om argotismen te maken is de verkorting van het
woord, gedeeltelijk , door aphaeresis b.v. bac voor baccarat, democ voor democrate,
emos(s) voor emotion, sap voor sapin, typo voor typographe enz. Op dergel^jke
wijze gaat het ook met de verandering van het woord, waarbij gewoonl?jk de
eerste lettergreep onveranderd blij.ft, terwijl de uitganq eene wijziging ondergaat.
De mee8t voorkomende van die plaat$vervangende uitgangen zijn : ... anche,

... mar, ... mon, ... muche, b.v. prefectanche voor prefecture, epicemar voor
epicier, briquemon voor briquet, deguismuche voor deguisement. Men vergelijke hier verder het artikel java(n)nais van dit woordenboek.
Vele argotismen ontstaan door substitutie b.v. de stof voor het daaruit vervaardigde voorwerp, b.v. elbeuf, laken uit Elbeuf (voor jas of rok); het gevoig
voor de oorzaak, b.v. pleurant, de weenende (voor ui); de handeling voor datgene, waaruit die handeling uitgaat b.v. palpitant, de kloppende (voor hart);
tourne autour, die ergens omheen gaat (voor kuiper); eindelijk de aanblik, Bien
een voorwe2p oplevert, voor de zaak zelf b.v. trouee, de van paten voorziene
(voor kant, dentelle); bleu, de blauwe (voor roode w-ijn).
.Evenals in de regelmatige taal, zijn er in het argot een onnoemljk aantal
substituties uit het planters- en dierenrijk, alsmede van zaaknamen. W j verwijzen b.v. naar de artikels biche, chameau, cocotte, daim, dindon, huitre, lapin,
mollusque, rat en vautour ; naar artichaut, cantaloup, carotte, clou de girofle,
cornichou, melon, navet, nefle, oignon, poire, pomme, prune, true; naar
anse, faux -col, fenetre, ficelle, flute, guitare, harpe, scie, tuyau.
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Ook het anagram komt voor, b.v. in messire Luc is het laat8te woord het
anagram van cul.
Ben groote rol speelt het bij de 7ranschen zoo geliefkoosde calembour of
de woordspeling. Hoe komt b.v. de uitdrukking des souliers seize aan de beteekenis : zeer nauwe schoenen ? De verklarinq is : seize treize et trois uitgesproken als tres etroits (vgl. ook het artikel dix-huit). Door welken gedachtegang
kwam Schaffouse, SchaJ'hau$en aan de beteekenis : het achterste ? Scha ffouse is
synoniem met den Rijnval, la chute dii Rhin ; schrij ft men nu la chute du
rein, dan is dit het afhellende deel der nierstreek, het kruis. Even ingewikkeld is
de gedachtegang van salade in de beteekenis : antwoord; tot de soorten van salade
behoort ook het raponsje, la raiponce, voor het oor gel?jkluidend met reponse.
Voorts zijn het historische, mythologische en letterkundige herinneringen, die
een niet onbeduidend aantal argotismen geleverd hebben; wij w-ijzen bv. op bal-

thazar, Joseph, putipharder ; Bolivar, Morillo, Garibaldi ; Cerbere, Cupidon,
Pallas ; Antony, Bertrand, Macaire, came'lia, Benoiton, calino.
De politieke en militaire gebeurtenissen geven evenzoo aanleiding tot nieuwe,
dikwijls uitnemende woordvormingen. De laatste oorlog en de Commune brackten capitulards, lignards, moblots, commun ard, petroleuse. De conservatieve
Nationale vergadering werd aangeduid als assemblee des ruraux ; hiertoe behooren opportunistes, gambettistes en nu de possibilistes. Tlerscheidene dezer benamingen zijn ook reeds overgegaan in de politieke taal der andere volken.
Ook de mode brengt eene menigte nieuwgevormde woorden en verandering in
de beteekenis van reeds bestaande. Hiertoe behooren bv. suivez-moi, jeune homme;
balayeuse ; larbine enz.
Al kunnen wij ons naar deze gegevens den oorsprong van vele argotismen
verklaren, zoo zijn er toch in menigte, die Been wortelwoord in eenige taal
hebben en die het aanzijn voorzeker alleen to danken hebben aan het toeval.
leder heeft het wel eens beleefd, hoe eene eigenaardige benaming van een persoon
of zaalc door de een of andere toevalligheid werd to voorschijn geroepen; vond
de uitdrukking bijval, dan werd hij door ande7•en nagepraat; de aanleiding was
echter na weinige weken vergeten.
_,41s eigenaardigheid zij bier nog de aandacht gevestigd op den verbazenden
r?jkdom aan uitdrukkingen voor alle personen, zaken en betrekkingen, Welke brj
het Parijsche yolk een groote rol spelen. Daartoe behoort in de eerste plants
de dronkenschap met haar minstens vijftigerlei scliakeeringen van de lichtste
verheuging tot de beestachtige bezopenheid; voorts de benaming der daartoe leidende dranken van de absint of tot de afschuwelijkste foezeljenever toe. Ben
gevolg van drankmisbruik is vervolgens gekij f en ruzie en daaruit voortvloeiende
kloppartijen, Welke bedacht zijn met talrijke benamingen, alsmede de daarbij be-
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trokken lichaamsdeelen, bv. het hoofd en vooral zijn zoo dikwijls op schoppen
onthaalden teqenvoeter. Ontelbaar zijn de benamingen voor veile deernen, van
de elegantste lorette tot de smerigste straathoer, en voor Naar walgl?jke vrienden, die van Naar verdiensten leven. WI/ geloovea niet, dat welke taal ook in
dit opzicht met het Par?jsche argot kan wedijveren.
Delvau geeft in alphabetische orde een lange l?jst van 284 verschillende soorten argot, een aantal, dat stelliq met een derde kan verminderd worden, daar
hj onder verschillende benamingen denzelfden of bijna denzelfden stand aanduidt, bv. argot des imprimeurs naast argot des typographes.
Hebben wij ondernomen, een lij$t der Par?jsche argotismen te leveren, dan
geschiedde zulks, om in een werkelike behoefte te voorzien, daar tot du8ver
onder alle Fransch-Nederland$che woordenboeken alleen de Nouveau Dictionnaire
van Kramer8-Bonte (uitgave G. B. van Goor Zonen) iets heeft opgenomen van
het werkelijke argot. Ook de bezitters van dat woordenboek kunnen echter het
onderhavige werk niet missen, daar de beschikbare ruimte den schrijvers van den
Dictionnaire slechts toeliet enkele argotismen op te nemen, terwzjl bier alle8 is
vermeld, opgehelderd en verklaard. Tloor alien, die zich met de moderne litteratuur bezighouden, voor alien, die Parijs voor eenigszins langer tijd bezoeken
willen, zal dit both, naar wij hopen, een welkome aanwinst zijn al s supplement
op hun eigen woordenboeken. Overigen$ is zulk eene verzameling eer8t thans
door de belangrijke voorbereidende onderzoekingen van Jfransche lexicograp hen
a18 Delvau, Larchey, Richaud, e. a. mogel?jk geworden.
De inrichting van het werkje gelijkt in hoofdzaak op die van bovengenoemden
Nouveau Dictionnaire. [Tan elk woord, dat ook in de gewone taal voorhomt,
is de oorspronkelijke beteekenis tusschen haakjes aangeqeven; bij andere de
etymologie tusschen vierkante haakjes, voor zoover die met eenige zekerheid icon
geqeven worden. De afkortingen : theat., mil., corn., enz. beteekenen niet, dat
de uitdrukkingen behooren tot de taal van den schouwburg, der krijgskunde, van
den handel enz., maar dat de argotismen voorkomen in die kringen van het
maatschappelijk leven. De afkorting pop. (populaire) omvat de taal van het
mindere yolk, der arbeiders, der bewoner8 van de voorsteden, maar ook van het
eigenl?jke plebs, de voyous, terwfl fam. (familier) geldt voor de taal der bourgeoi8ie, der letterkundigen en kunstenaars. Voorts zie men de bijgevoegde verklaring der afkortingen.
Woorden en zegswijzen, die in den Dictionnaire de 1'Academie voorkomen,
zijn in den regel niet opgenomen. Ook niet die, welke geen werkelijke verbreiding gevonden hebben, uitdrukkingen, heden ontstaan en morgen weder vergeten,
meest door geestige journalisten bedacht en gefabriceerd (bv. jourdelanesque
du jour de l'an, hyacintheloisonniste, aanhanger van Hyacinthe Loi8on). Uit-
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gesloten zijn ook vele woorden met het voorvoegsel d ... , die het op even, het
ophouden eener werking of eigenschap beteekenen en dus gemakkel?jk te begr?jpen
zijn (bv. 'A Monaco ou danse et l'on dedanse). Weggelaten z'yn ook vele,
alleen door de uitspraak van het volk misvormde woorden, bv. le menisse voor
ministre, ouverrier voor ouvrier ; oolc afkortingen als: corri voor corridor, maca
voor macaroni, manip voor manipalation, promo voor promotion, esto voor
estomac. Alsmede woorden als : bockeur, bockeuse, luncheur, lunebBuse, die
gemakkel?jk te begrijpen zijn als men bocker en luncher in het boek vindt.
Ten slotte nog een noodzakelijke waarschuwing. Dit boek is volstrekt niet
geschreven voor de Fransch leerende jeugd, maar voor voiwassenen bestemd.
Het ligt in den aard der zaak, dat eene verzameling van woorden, die voor het
grootste deel ontleend zijn aan de taal der dieven en moordenaars, der veile
deernen en der laagste volksklassen, eene menigte vuile, cynische uitdrukkingen
bevat, die, ter wille van de originaliteit — at is er zooveel mogelijk naar welvoeglijkheid gestreefd — dikwijls moeten vertaald worden, door de overeenkomstige even krasse Nederlandsche uitdrukkingen.
In het belang der zaak verzoeken wij den lezer zich daaraan niet te ergeren.

H. W. F. BONTE.

LIJST DER VERKORTINGEN.

adjectif, bij voeglijk naamwoord.

a of adj.

a. n. c. of adj
adjectif numeral cardinal, hoofdtelwoord.
num. card.
a. n. o. of adj
adjectif numeral ordinal, rangschikkend telwoord.
num. card.
abreviation, verkorting.
abr.
absolu, absolument, absoluut, onaf hankelijk.
abs.
adverbe, bij woord.
adv.
adverbialement, in bijwoordelijken zin.
advt.
antonyme, de tegenovergestelde beteekenis uitdrukkend (woord).
ant.
ar. of arab.
arabe, Arabisch.
arch.
architecture, bouwkunst.
arg.
argot, dieventaal.
article, lidwoord.
art.
bij uitbreiding, par extension.
bij uitbr.
en bonne part, in goeden zin.
bo. part
burl.
in komischen stijl.
chas.
chasse, j acht.
corn.
commerce, handel.
cor.
corrompu, verbasterd.
dim.
diminutif, verkleinwoord.
Jr
ec. of ecol.
colier, de teal der scholieren.
enf.
(fang age des) enfants, kindertaal.
eng. of engl. Engelsch, anglais.
f,
feminin, vrouwelijk.
fam.
familier, familierement, gemeenzaam, in gemeenzamen Stijl.
fig.
(au) figure, (in) figuurlijk(en zin).
fr. mac.
(langage des) francs-masons, taal der vrijmetselaars.
.

.

.

.

.

XIT
gr.

hgd.
holl.
int. of interj.
inz.
iron.
it. of ital.
lt. of lat.
M.

mar.
math.
mil.
mus. of muz.
U.

n. d. b.
npr.
obsc.
pfort.
pl.
pop.
pr. of pron.
prec.
prov.
provinc.
prep.
qn.
qc.
s. of subst.
sing.
sp.
that.
tr. b.
typ.
v. of z.
V.

v. a.

LIST DER VERKOITINGEN.

Grieksch, grec.
Hoogduitsch, allemand.
hollandais, Hollandsch.
interjection, tusschenwerpsel.
inzonderheid, particulierement.
ironiquement, ironisch, spottend.
italien, Italiaansch.
latin, Latij n.
masculin, mannelijk.
marine, (taal der) zeelieden.
mathe'matiques, wiskunde.
militaire, (taal der) soldaten.
musique, muziek.
neutre, onzij dig.
nom de bapteme, doopnaam.
nom propre, eigennaam.
obscene, onzedelijke uitdrukking.
plus fort, in versterkten zin.
pluriel, meervoud.
populaire, bij het yolk thuis behoorende.
pronom, voornaamwoord.
(langage) precieux, taal der Precieuses, geaffecteerde taal.
Provencaalsch.
provincialisme, gewestelijk taaleigen.
preposition, voorzetsel.
quelqu'un, iemand.
quelque chose, jets.
substantif, zelfstandig naamwoord.
singulier, enkelvoud.
Spaansch, espagnol.
theatre, schouwburg,
tres bas, zeer gemeene, vuile uitdrukking.
typographie, argot der boekdrukkers.
voir, voyez, zie.
verbe, werkwoord.
verbe actif, bedrij vend of transitief werkwoord.
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vgl.
imp.
v. n.
v. pr.
v. refl.
v. recipr.
V.

z. of v.
z. aid.

XIIt

vergelijk, comparez.
verbe impersonnel, onpersoonlijk werkwoord.
verbe neutre, subjectief, onzijdig of intransitief werkwoord.
verbe pronominal ou verbe reflechi, terugwerkend of wederkeerend werkwoord met se.
verbre reciproque, eene wederzijdsche handeling uitdrukkend,
een wederkeerig werkwoord.
zie, voir on voyez.
zie aldaar (d. i. het laatstgenoemde woord), voir cc mot.

BIJZONDERE TEEKENS.
..
j--=

nieuw woord, neologisme.
verouderd, vieux mot.
weinig gebruikt, peu usite.
hetzelfde woord als aan het hoofd van het artikel staat, the d'article.
van gelijke beteekenis, de la meme signification.

A
abadie, C, abadis, m, [Arg ] menigte
menschen, oploop.
§abafointe, adj. (pop.) verbluft, uit bet
veld geslagen.
aba(t)joues, f. pi. (wangzak) (pop.) gezicht ; billen.
abat–jour, m. (lichtscherm) (pop.) klep
van een pet
abat–reluit, m. [Arg.] lichtscherm.
abattage, m. (houtvelling; slachten) a)
vernietigende critiek, afmaking. — b) in het baccaratspel: bet blootleggen der kaarten, betgeen steeds geschiedt, as de speler dadelok 9
of 8 punten beeft. — c) (pop.) flink figuur van
een biljartspeler. — d) vlug, flink werken; graisse
d'—, ijver in 't werk. — e) icoper (foutre) een
—, een flinke schrobbeering, een duchtig standje
krijgen (geven). — f) [Corn.] vente a l' —, verkoop
op den publieken weg.
abatteur, m. (iemand die lets neerslaat)
(obsc.) — de bois (reinuant), — de femmes, —
de quilles, vrouwenjager.

aba(t)tis, 1. m. p1. (afval van gevogelte,
enz.) (pop.) banden en voeten; avoir les —
canailles, groote, plompe, onfatsoenl(jke handen
en voeten bebben; it se fera donner sur les
—, men zal hem op de vingers tikken; — 2.
m. sing. (slachting) (fain.) groote opruiming
onder het ambtenaarspersoneel bij verandering
van regeering.
abattoir, m. (slaclithuis) : a) speelciub. — b)
gevangenis voor terdoodveroordeelden in la Roquette. -- c) (pop.) atelier waar de werklui slecht
behandeld worden.
abattre, v. a. (vellen) (pop.) : a) en --,
veel werk doen in korten ted. — b) schulden
maken.
abattuci, m. ([am.) in het baccaratspel :
= abattage b).
abbaye, f. (abdij) : a) (pop.) — des s'ofrea -tous, bordeel, boerenhuis. — b) [Arg.] gipskuil,
gipsoven (veelal scbuilplaats voor landloopers);

-a

— rufante, heete kachel; -- de Monte -regret, -- de Saint-Pierre [cinq pierres], schavot.

abbesse, f. (abdis) hoerenwaardin f.
abCes, m. (gezwel) (fam.) kerel met opgeblazen gezicht.

abelardiser, v. a. [flbdlard] ontmannen.
abequage, m. (voeding) [Arg.] voter a
1'—, in het huis stelen, waar men zich als
knecht verhuurd heeft.
abequeuse, f. [abecquer, voederen] (pop.)
min, voedster.
abigotir (s'), v. pr. (pop.) fijn worden,
een kwezelaar (-ster) worden.
tabloquer, abloquir, v. n. [bloc] [Arg.I
in massa of btj den hoop koopen.
ablotier, v. a. [Arg.] = abloquer.
abominer, 1. v. a. (pop.) verafschuwen.
— 2. v. pr. s'— quelque part, volstrekt niet
gaarne ergens zijn, ergens bet land hebben.
abonne', 1. adj. (fain.) 4tre — au guignon,
een ongeluksvogel zijn ; (abs.) it est —, htj is
altijd onfortuinlijk, of omgekeerd : hem loopt
alles mee. — 2. s. m. aan de Beurs: klant
die door beursmanoeuvres uitgekleed kan warden.
aborgner, v. pr. [Arg.] s'—, aandachtig
toezien.
abote, adj. (pop.) [voor sabotd] zonder
smaak en slecht bewerkt.
aboulage, m. (pop.) overvloed.
aboulee, f. (pop.) kraamvrouw.
aboulement, m. (pop.) bevalling, kraam.
abouler, 1. v. a. (pop.) overgeven ; betalen ; v. braise. -- 2 v. n. (met spoed)
aankomen.
aboyeur, m. (blaffer) (pop.) iemand die
voor de schouwburgen de rijtuigen afroept;
rondveuter van drukwerken ; afslager bij verkoopingen; waarverkooper in bazars; schreeuwer in
openbare vergaderingen; afroeper der gevangenen.
abracadabrant, adj. ([am.) [abracadabra, kabbalistische tooverformule] verbazend,
verwonderlijk, onvergelijkelijk.

[ABRACADABRANTISME
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ACOQUINER]

acajou, m. (mabonie) (fam.) kale schedel.
abracadabrantisme, m. (fam.) de kunst
acalifourchonner, v. pr. (pop.) s'—,
om iets verbazends to doen, dwaze dingen to
schrt}lings op iets gaan zitten.
schrijven.
accent, m. [Arg.] herkenningsteeken onabreuvoir, m. (wed, drenkplaats) (pop.):
a) kroeg; b) — a mouches, bloedende wonde.. der dieven; avoir de 1' —, aan zeker teeken
abricot, m. (abrikoos), V. confiture. als diet herkend worden.
accentuer, v. a. (van den klemtoon voorabruti, m. (verstompt mensch) (dc.) blokzien): — ses gestes, oorvegen, vuistslagen uitker, werkezel.
abrutir, v. pr. (s'—, verstompen, dom deelen.
accessoires, m. pl. (tooneelbenoodigdheworden) s'— stir qc.: a) aanhoudend on ijverig
iets bestudeeren, zwaar on ingespannen aan den): (vin) d'-, slecht(e w(jn).
accidentee, f. (fam.) v. horizontals.
iets werken ; b) een werk op de lange baan
acclidenee, m. (corr. van accident) onschuiven.
geluk.
abs, m. abr. van absinthe.
a(c)coeurer, v a. [Arg.] bemiddelen, beabsinthage, m. het absintdrinken.
absinthe, f. a) faire son —, de absint slechten.
accolade, f. (ridderslag) oorvljg, slag.
vermengen met water volgens zekere regels.
accommoder, v. a. (toebereiden) (pop.):
(De onderscheiden wijzen, om absint klaar to
maken, zijn de volgende: La hussarde (drup- -- qn. au beurre noir, iemand bont en blauw
pelsgewijze ingegoten) ; la purde (evenveel ab- slaan ; — qn. a la sauce piquante, iemand duchsint en water, snel en zonder voorzorg door tig doorhalen.
accord©on, m. (harmonica) (pop.) ronde
elkander gegoten); l'amazone, (evenals de hussarde, maar met bijvoeging van 2 theelepels klaphoed; hoed, waarop iemand, met of zonder
gomstroop); la vichi (half absint, half amandel- opzet, is gaan zitten.
accordeur, m.: a) — de pianos (pianomelk met de gewone hoeveelheid water); la
bourgeoise, ook la panachde (evenals de vichi, stemmer) onzedelijk man, die vrouwen op onbehalve dat daarbij anijslikeur in plaats van fatsoenlijke wijze betast. — b) [Arg.] — de la
amandelmelk gedaan wordt); heure de l'—, ttjd camarde, beul (als hij den veroordeelde bet haar
tusschen 4 en 6 uur voor het diner. — b) (pop.) snijdt).
accoucher, v. n. (in de kraam komen)
faire son — en parlant, bij het spreken spu(pop.) voor de zaak u itkomen ; on a bien de
wen ; V. avaler.
absinther, v. pr. s'—, zich (dagelijks) la peine a le faire —, het valt moeielijk hem
aan absint bedrinken; 4tre absinthd, dronken aan 't praten to brengen.
zijn van absint.
accouter, ook accouver, accrouer,
absintheur, absinthier, m. absint- v. pr. s'—, (pop.) neerhurken.
verkooper, -drinker m.
accroche–coeurs, m. (Platte krulletjes
absinthisme, m. ziekte aan de absint- aan de slaap van het hoofd) 1 pl. (pop.) het
drinkers elgen.
voor de ooren gekamde hoofdhaar. — 2 sing.
absorber, v. a. (verteren) duchtig eten minnaar of cavalier eener publieke vrouw, die
en drinken.
op Naar kosten leeft (= souteneur).
absorption, f. (vertering) intreemaal, accrocher, (pop.) 1. v. a. (aan den haak
tractatie van de nieuw aangekomen leerlingen hangen): a) in den lommerd zetten ; — un pader Polytecbnische school aan de oudere. letot, liegen. — b) (een soldaat) kwartier-arrest
Acacias, m. pl.: faire ses —, volgens de geven. — 2. v. pr. s'—: a) handgemeen wormode der groote wereld gaan wandelen in den; b) zich ophangen.
de Acacia-laan (l'alUUe des Acacias, van de
accrocs, m. pl. (pop.) handen.
Porte Maillot tot de Place de la Concorde).
accrouer, v. accoufer.
academicien, m. bq de romantische
achar, adv. [abr. van acharnement] :
school van 1830: aanbanger der kiassieke school. bardnekkig, rusteloos; v. actor.
academique, adj. (academisch) (fam.)
achetoir(e)s, m. pl. [acheter] geld.
gekuischt, fljn beleefd (van de taal, vooral wanacier, m. (staal) v. baume.
neer daarin tegelijk krasse waarheden gezegd
acoeurer, v. accoeurer.
worden).
acoquiner, v. pr. (pop.) s'—, (lichtzin,
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nig, losbandig worden) ongehuwd samenwonen,
met elkander hokken.
A–Coup, m. (plotselinge ruk b. v. aan den
teugel) hevige woordenwisseling, standje.
acre, 1. adj. [Arg.] sterk, hevig. -- 2. interj. et S. m. (pop. et arg.) (in werkplaatsen,
inz. als de patroon binnenkomt) opgepast ! houd
je mond ! it y a de 1'—, het loopt mis, de
patroon is niet in zijn humeur.
acree of aerie, f. [Arg. ] wantrouwen ; ook
,= acre, 2) — nifer de 1'—, oppassen, opletten.
acres, interj. [Arg.] voorzichtig ! pas op
vgl. acre 2.
aeretot,interj. [Arg. ] ook ni f — ! stil ! pas op!
acteur–guitare, m. [Theat.] eenzijdige,
alleen in aandoenlijke rollen toegejuicht tooneelspeler.
actionnaire, m. (aandeelhouder) lichtgeloovig, onnoozel menscli.
Adam, n. pr. m. v. mouchoir.
adjectiver, v. a. (pop).: — qn., iemand
uitschelden.
adjoint, nn. (adjunct) (pop.) (eupbemistisch :) beulsknecht.
adjudant, m. a) tremper un —, een stuk
brood in den eersten bouillon doopen, die altijd de vetste is. -- b) hi] cavaleristen: (iron.)
— de manege, opzichter in de ri. baan. — c)
-

V.

lavement.
adjuger, V. a. (toewijzen) in de taal der

speelclubs : — une Banque a un operateur, btj
het spel stelen of bedriegen.
adroit, adj. (behendig) (pop.): 41re — du
coude, liever drinken dan werken.
aerostier, m. [Mil.] soldaat der luchtballon-compagnie.
af, m. [Arg.]: a) pour 1'—, voor de grap;
V. raze, rebonneter. — b) v. ponte.
aff, 1. (pop. et erg.) abr. van affaire;
V. ook amunche. — 2. (arg.) ook affe,
leven ; eau d'—, brandewijn ; V. m6mir.
affaire, f. (zaak): a) avoir son —, zijn bekomst hebben (zwaar gewond, geheel dronken
zijn); elle a ses —s, zij heeft Naar regels (menstruatie); avoir une — cacti a sous la peau,
manger zijn. — b) alter a ses —s, zijn natuurlijke behoefte doen. -- c) faire son -- a
qn., iemand afrossen, iemand den doodsteek
geven. — d) bij cocottes : manquer ses —s,
door gedartel met een geliefde bet eigenlbke
beroep verwaarloozen. — e) (arg.) Bonner une
-- a qn. , iemand de noodige aanwijzingen voor
een diefstal geven.

AFLUER]
affalement, m, zedelijk verval, verdorvenheid.

affaler, v. pr. (v. a. bij zeelieden : touwen neerlaten): (pop.) s'—, vallen, gaan liggen ; s'— sur le pieu, near bed gaan.
affe, v. aff 2.
affluer, v. n. (toestroomen) een som storj ten, betalen.
affoler, v. a. (gek waken) (pop.) afrossen, wonders, beschadigen.
affourcher, v.pr. [Mar.] (vertuien, draalen
op de ankers): s'— sur ses ancres, rust nemen,
rustig gaan zitten.
affranchi, (vrijgelaten) 1. (fam.) — m.,
—0, f, mannelijk of vrouwelijk individu, dat
zijn maagddom verloren heeft. — 2. (arg.) adj. et
s. m. (booswicht) die boven alle gewetenswroeging verlieven is; Z. ehene. — 3. (pop.)
(joueur) —, valsche speler.
affranchir, v. a. (vrUmaken): a) in 't
spel: een kaart vrijmaken, zoodat ze niet weer
afgetroefd kan worden). — b) ( pop.) castreeren. — c) (arg.) in de streken der valsche spelers inwijden ; v. sieve.
airanchissement, m. (vrijmaking): a)
(pop.) bet lubben, castreeren. — b) (arg.) professeur d'—, onderwijzer in de streken van spelers
en dieven.
affranchisseur, m. (bevrgder) (pop.)
lubber, castreerder.
affrusquer, v. a. (arg) aankleeden.
afffres, m. pl. (schrik) (pop.) verwijt, blaam
affurage, m., affur(e), m.: a) (pop.)
afiure, voorschot op werk. — b) (arg.) voordeel, bate ; —s, gestolen voorwerpen.
affurant, m. (arg.) winner.
affurer, v. a. (arg.): a) beetnemen, in de
luren leggen. — b) zich door diefstal toe•.
eigenen.
aft" t, m. (pop.) (goer): d'—, sluw, shim,
un (hosnme) d' —, slimme vos, iemand wien
niets ontgaat.
aff ter, (in orde brengen) 1. v. a. a)
(pop.) — ses mettles (molensteenen = tanden),
het zich good laten smaken, schransen ; — ses
pincettes, zich tot uitgaan klaarmaken, loopen.
— b) (arg.) — qn., iemand bedriegen, overrompelen. — 2. (pop.) v. pr.: a) s'—, zich aankleeden. — b) s'— le si['let, zich de keel smeren, drinken.
afistoler, 'v. a. (fam.) (tnetjes aankleeden) klaarmaken, in orde brengen.
afluer, v. a. (arg.) bedriegen.

[AGA
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lasting): (fain.) aller a la cour des —, (van
aga, m. [Mil ] v. faire.
agacer, V. a. (prikkelen), plagen (pop.): vrouwen :) den echtgenoot een of weer medea) — la dent de 1' hyppopotarne, pianospelen. helpers geven.
ale–ale, m. (pop.) omnibus.
— b) v. polichinelle d).
aiglefin, 4aigre$n, m. oplichter, fijne
agaceur, m. [agacer] in de sporttaal : proef-

hengst.

aganter, v. a. [Mar. inhalen] in de vlucht
opdoen ; — une claque, een klap krijgen.
agate, f. (agaat) (arg.) aardewerk.
agater, v. n. (pop.) klappen krijgen; gepakt worden.
agenouille, m. (geknielde) (fam.) ijverig
bediende, flikflooier.
agenouillee, f. (geknielde) (pop.)

avale–tout.
. agite, –e, m. et f. opgewondene, overprikkelde.
agobilles,f.pl. (arg.)gereedschap vandieven.

agonir, agoniser, v. a. (pop.) — (de
sottises), met scheldwoorden overladen.
agoua, f. (spaansch aqua) bij scbippers:
water.

agout, m. (arg.) drinkwater.
agrafe, f. (haak, spaug) (pop.): a) hand.
— b) v. casser.
agrafer (vasthaken), agrifi'er (met de
klauwen vatten), V. a. (pop.) in bechtenis nemen, arrest geven (vgl. accrocher).
agrement, m. (pleizier): a) aan de Beurs:
=- de Banque, winst op denzelfden dag aan de
beurs behaald. — b) in de coulisses : avoir de
1'—, toegejuicht, teruggeroepen worden. — c)
(pop.) se pousser de l'—, er een pleizierigen
dag van nemen.
agriche, m. iemand die strompelt of onbeholpen is.
agricher, 1. V. a. iemand aanspreken;
aangrijpen ; vatten ; binden. — 2. v. n. strompelen, strompelend maar met uitdagend gebaar
loopen.
agriffer, v. agrafer.
agrincheur, in. (arg.) gauwdief.
agripper, [gripper, grijpen, vatten]
1. V. a. (pop.) onvoorziens wegnemen; kapen. — 2. v. pr. s'—, elkander in 't haar
Vllegen.

bedrieger.

aigrette, f. (vederbos, kuif) (fam.) avoir
plumet).
aiguille, f. (naald): a) (pop.) in acht

son — = avoir son plumet (v.

dagen niet geschoren baard. — b) bij valsche
spelers : met een bijna onzicbtbaar vouwtje geteekende kaart. — c) (arg.) sleutel.
aiguiller, v. n. et v. a. (de wissels verzetten) bij spelers: —, — la breme, een kaart
zoo deuken, dat de afnemer onwillekeurig coupeert bij (le plaats, waar deze ligt.
aiguilleur. m. (wisselwachter) valscbe
speler, die eene kaart vouwt of deukt.
aile, (vleugel) 1. f. (pop.) arm. — 2. als
adj. — de pigeon, ouderwetsch : faire des —s
de pigeon, bij bet dansen entrechats inaken.
aileron, m. (vleugelspits) (pop.) voet, hand.
.... aile, uitgang om woorden onkenbaar
to maken e v enals .... mar, .... muehe.
aimant. m. (magneet): faire de l—, veel
vertoon van vriendschap maken om iemands
gunst to winnen.
aimer, v. a. (arg).: it aime biers ses parents, hi] is dom, idioot.
air, m. (fam. et pop.) 1. (lucht): a) avoir
de l'—, met onrustig gelaat rondloopen — b)
se Bonner (of se pousser) de l'—, jouer la Fille
de l'—, zich uit de voeten maken. — c) vivre
de l'— the temps, zonder middelen van bestaan
zijn leven rekken. — 2. (gezicht) etre a plusieurs

—s, een huichelaar zUn, dubbel spel spelen.
aisselle, f. (oksel) v blague.
al l m. (arg.) v. $ac.
alarmiste, m. (levenmaker) (arg.) waakbond, bandhond.
albinos (pr. —nos'), m. de witte kleur
bij 't dominospel.
Alboche, m. (pop.) Duitscher.
album, m. bg kolenbranders : hooge hoed.
alenes, f. pl. (els) (arg.) dievengereedUIRt ; V. IliiLi

1iAuvoi- .

alentoir, adv. [alentour] (arg.) condom,
aguicher, v. a. (arg.) aanlokken.
ah, interj. et adj. invar. = psehutt, v'lan. in de rondte.
ahuri, m. (verbluft) (pop.): — de Chaillot, I alfa, m. (Turksch vlas) bij de soldaten in
domkop.

Afrika : it n'y a plus d'— sur les hauts pla-

aide–eargot, m. [aide- gargot] koksknecht, teaux, hij heeft geen haar meer op bet hoofd.
aligner (op een lijn stellen) 1. v. a. et
assistent-kok.
aides, f. pl. (bulpbelastingen, indirecte be- I v. pr.: a) [Mil ] s'—, duelleeren ; s'— avec qn..

[ALINEALISTE
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AMADOUER]

zich met iemand afgeven of inlaten ; se faire ten : een oog houden op den kooper, zorgen
-- sur la pancarte, op de straflUst komen. — dat hij niets steelt. — d) (arg.) — ses ciairs,
b) [typ.] v. batiau. — 2 [Fr. mac.] v. n. de zijn oogen den kost geven, good opletten; altafel dekken.
lume ! pas op ! — le miston, lemand onder den
alYinealiste, m. schrijver, die veel van I neus kijken, aan bet work gaan (bij eon cornnieuwe regels houdt, zooals Emile de Girardin. plot); toe- of afluisteren; — les cierges, de op
aliser, v. a. (pop.) v. cylindre.
de straat geposteerde politieagenten in 't oog
aller, (gaan) (fain. et pop.) 1. v. n.: a) y —, houden ; — un fourgat, een baler aanwijzen.
zich laten foppen, er in loopen ; y — de ses cinq allumes, m. pl. bij bakkers : krullen,
francs, voor viii franken deelnemen ; y — d' une spaanders om vuur to maken.
(de dews), een (twee) flesch betalen ; y — de
allumette, f. (lucifer) : (pop.) a) attraper
sa goutte ou de sa larme, tot tranen bewogen une allumette ronde, een kleinen roes krijgen,
zijn; y — gaiement ou gaianar, iets met genoe- zich een weinig bedrinken; avoir son — de
gen doen; y — de sa polka, de polka dansen; y — marchand de vin, in dronkenschap praatziek
de son voyage, noodelooze moeite doen, voor en mededeelzaam worden ; prendre son — de
niemendal loopen. — b) ... eLa ,d tc ! on campagne, al to vroolijk worden in zijn dronnu vooruit ! van wat ben je me ! allons-y ! kenschap. — b) —s, pl. lange etagere beenen.
laten wij beginnen! — c) faire — qn., iemand allumeur, m. (aansteker): a) (fam.) klaneen aprilpoets bakken, hem een noodeloozen tenlokker; handlanger, diefjesmaat, die voor de
gang laten maken, foppen. — d) — ou le roi leus koopt of bij verkoopingen biedt; valsche
n'envoie personne, ook: ou le roi va d pied, speler, die een partij op het getouw zet; dief,
zijn behoeften doen. — e) bij cocottes: — avec die op den avond van den betaaldag werklieun homme, zich met can man afgeven, met hens den door druk to tracteeren dronken maakt en
leven. — f) in de sporttaal: le eheval va pour vervolgens ze door handlangers laat afzetten.
l'argent, de eigenaar' van bet renpaard heeft er — b) [Mil ] les —s de gaz, de voorinalige lanop gewed. — V. aide, carreau, com- siers (wegens de gelijkenis van bun wapen met
berge, Faldes, lanlaire, pot. — 2. den aansteekstok der lantaarnopstekers). -- c)
V. pr. a) s'— faire faire, naar den drommel (arg.) rechter van instructie
loopen. — b) s'en —, oud worden.
allumeuse, f, lokvrouw van een publiek
alliance, f. (verbond) (pop.): —s, pl. hand- huis; meisje, dat op openbare bals door do
boeien.
directie betaald wordt om den- schgn aan to
alliCiant, adj. verleidelijk.
nemen, dat ze zich uitstekend amuseert, waarallonge—gambette,f.rijwiel, velocipede. door zij anderen tot loszinnigheid prikkelt.
allonger, v. a. et v. pr. (ranger maken)
almanaeh, m. (pop.): — des vingt-cinq
(pop.) s'—, languit nedervallen. — b) se les — mule actresses (adresboek), lichtzinnig vrouws(namelijk les jambes), hard wegloopen; v. corn— persoon, dat ontelbare minnaars gehad heeft.
pas . — c) geld betalen, opdokken. — d) [Mil.]
alpa, alpagua, alpague, (kameelgeit,
— la courroie ou la /lcelle, de straf ver- kameelgeitenwol) rok, jas. Vgl: elbeuf.
zwaren.
Alphonse, n. d. b. m. (fam) iemand die op
allumage, m. ( pop.) kleine roes of ver- kosten eener publieke vrouw leeft, haar tot
beuging.
cavalier dient eAz.
allume, adj. (pop.) aangeschoten, door
alphonsisme, m. betrekking van iemand
wijn verhit; door zinnelijken lust bevangen, geil. die door een publieke vrouw onderhouden wordt.
allumer, v. a. at v. pr. (aansteken) : a)
alpiou, m. bedrieger in 't spel.
((am. et pop.) prikkelen, gaande maken; (abs.) alte-que, adj. (arg.) good, mooi, heerlijk;
geestdrift opwekken; den zinnelijken lust prik- V. centre, gandin, m6me, parrain.
kelen; — les chalands, door kwakzalverachtige am.ache, m. (arg.) v. amunche.
aanprijzingen de koopers lokken ; — son gaz
amadou, m. (tondel, zwam) (pop.) tem.
ou son pdtrole, zijn verbeelding verhitten ; v. die gauw vuur vat (d. i. spoedig verliefd wordt).
gaz; s'—, door zinnelijken lust aangedaan
amadouage, m. (arg.) huweltk.
worden, vuur en vlam worden. — b) bij koetamadoue, m. gehuwd man.
siers : den paarden de zweep laten voelen. —
amadouer, v. pr. (arg) s'—, ztjn gec) (pop.) aankijken ; bij handelaars op mark- zicht beschilderen, door rimpels onkenbaar maken.

[AMANDE
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amande, f. (amandel) (pop.): —s de pain
d'epice, enkele verspreid staande zwarte tanden.
amant, m. — de coeur, minnaar eener
lorette, die niet behoeft to betalen.
amar ou amarre, 1. m. [corr. van camarade] (pop.) kameraad; — d'attaque,
boezemvriend. — 2. amarre, f. [Mar. touw]
valstrik; flouzen, leugens
amarrer, v. a. [Mar. vastmeren] iemand
of jets aanklampen; bepraten, misleiden; pakken, in hechtenis nemen.
amateur, m. (liefnebber): a) minnaar van
een vrouwspersoon. — b) litterator die zich
voor zijn manuscript niet laat betalen. — c)
[Mil.] burger; officier die zich weinig om den
dienst bekommert.
amazone, f. a) handlangster van een valschen speler. — b) z. absinthe, a).
amazonier, m. kleermaker die damesrijkleeden maakt.
Ambass. Les — abr. van le cafeconcert des Ambassadeurs.
ambassadeur, m. (gezant) (pop.): a)
schoenlapper. — b) net gekleed, door een publieke vrouw onderhouden cavalier of minnaar.
ambes, f. pl. (arg.) [jambes] beenen.
ambler, v. n. (arg.) vluchten, wegloopen.
ambulante, f. (pop.) straathoer.
ame, f. (ziel) bij de schoenmakers: brandzool (omdat die onverslijtelijk, onsterfelijk is).
amendier, m. [amende, boete] [That.]
— fleuri, regisseur.
amener (medebrengen), v. pr. (pop.): s'—,
komen, zich begeven naar; amine-toi ce soir
a ma boite, kom van avond bij myj aan huis,
op mijn kast.
amer, m. bittertje
amer, m. (galblaas) (pop.) its gueulent a
se crever l'—, ze schreeuwen als bezetenen.
americain, f. 1. adj.: a) oeil —, doordringende blik, waaraan niets ontgaat ; in de galante
wereld: betooverende blik ; -j-soms ook van den
kant van een meisje: it a l'oeil--, wacht u voor
hem, bij ziet er als een bedrieger uit; faire
l'oeil —, iemand volgen terwijl men zijwaarts
kijkt. — b) (arg.) vol a i' —e, diefstal door
uitgifte van valsche rolletjes geld, waarin aan
de einden goudstukken, in bet midden lood of
speelpenningen zitten. — 2. Als subst.: a) 1'—,
de amerikaansche spoorweg (paardenspoor, voorgangster der trams). — b) amerikaansche punch
(bet midden houdende tusschen grog en punch).
— c) subst. m. boerenbedrieger, handlanger bij

.... ANCHE]

een oplichterg. — d) —e, f. soort open rtjtuig
op 4 wielen.
ami, m. a) [typ.] (bon) —, goede kameraad, die anderen gaarne heipt. — b) (arg.)
uitgeslapen dief; — de college, iemand die met
een ander in de gevangenis gezeten heeft.
amicablement, adv. (pop.) liefdevol,
vriendscbappelijk.

amine, aminchemar, aminchemince, m. = amunche.
aminci, m. = boudine.
amiral, m. (arg.) in bet bagno: mes (ter
eere van admiraal Jurien de la Graviere, den
zeeprefect van Rochefort, die aan de galeiboeven de hun ontnomen messen en lepels liet
teruggeven).
amiteux, adj. (pop.) vriendschappelijk,
lief, good, aardig.
amnistieur, m. iemand die amnestie geeft
of daarvoor pleit.
amocher, v. a. et v. pr. (pop.) wonden,
snijden; s'— la gueule, elkander bet gezicbt
bont en blauw slaan.
amorcer, v. a. (van aas voorzien): (arg.)
bestelen.
Amour, m. a) un — d'homme, een knappe,
mooie kerel; un— de chapeau, een allerliefste
hoed ; V. balle. — b) (pop.) y a pus d'—,
bet gaat niet meer, bet is gedaan.
amourette, f. bij slagers : ruggemerg.
amoureux, 1. s. m. — de carime (weleer met de bijvoeging : qui a pour de toucher
a la chair), beschroomd minnaar. — 2. adj.
[typ.] papier —, doordrukkend papier.
amphi, m. [abr. van amphitheatre]
amphitheater; leercursus, college.
amphibie, m. [typ.] zetter die tegelijk
drukker is.
amunche, m. (arg.) vriend; — d' a f f, medeplichtige.
amusatif,adj.(pop.)onderhoudend, gezellig.
amuser, v. pr. (pop.): s'— a la moutarde,
zijn td met beuzelarijen verdoen.
amygdale, f. (halsklier), v. caler.
Anastasie, f.: a) bij journalisten : de censuur. — b) onnoozel meisje, wie men wijsmaakt dat men ze bemint.
Anatole, n. pr. m. (fam.) de president der
jury.
anc', m. Mj de leerlingen der Polytechnische school: abr. van en = ancien.
.... anche, uitgang als .... mar,
.... muche.

[ANCHTIBBER

ANTIFF(L)E]
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faire une —, ieder voor zich zelf bet gelag
anchtibber, z. enchetiber.
anchois, m. (ansjovis) (pop.): yeux bordes betalen. — b) jouer a 1'—, met son's (kruis
d'—, oogen met rood opgezwollen oogleden en
zonder wimpers.
ancien, —ne, m. et f.: a) oude, gr^jsaard. — b) oude jongen (lieve vriend), ook
van jonge lieden. — c) (6co1.) oude (leerling
die in de kiasse of afdeeling is bloven zitten) .
— d) (pop.) l'—, keizer Napoleon I. — 2.
(fam.) —no, f. a) iemands vroegere minnares.
— b) voormalige lorette.
ancillaire. adj . (lat.) Cupidon —, minnarij met dienstmeisjes.
andalouserie, f. sentimenteel lied (dat
over Spaansche ridders en schoonen handelt).
anderlique, m. (pop.) ton van een privaat ; (fig.) smeerpoes, vuilik.
andosse, f. (pop.) = endosse.

andouille, 1. f. (worst) (pop.) : a) v. de
pendeur . — b) — (des carmes, zeer groot)
mannelijk lid. — 2. m. a) flauwe vent, kerel
zonder energie; onnoozele knaap. — b) faire
son —, gemaakt zijn, veel complimenten maken.
anesthesieur, m . gauwdief die zijo offer
door bedwelmende middelen in slaap maakt (_

endormeur) .
ange, m. 1. (fam.) — gardien: a) iemand
die een drenken man thuis brengt; vol a l'gardien, diefstal ten nadeele van een zieke of
gewonde onder den schijn van pulp te verleenen. — b) (modes:) gestikte lijfje of boezemsluier. — 2. (pop.) les —s pissent, het regent.
anglais, 1. adj. (engelsch): a) v . bonbon. — b) (pop.) danser a l'—e, in plaats
van op bet bal der opera te dansen in een
restaurant wachten op een klant; s'esbigner (ou
pisser) a l'—e, een gezelschap verlaten zonder
afscheid te nemen; manage a l'—e, huwelUk,
waarin de echtgenooten, na kort sameriwonen,
ieder op zich zelf leven. — c) (in de sporttaal): ce
cheval a de l'—, dit paard lijkt in zijn bouw op
een Engelsch volbloed. — 2. s. m. a) v. prune.
— b) (pop.) schuldeischer. — c) iemand die
eene maitres onderhoudt; goed betalende minnaar. -- d) elle a ses — ou les — ant dibarque, zij beeft de regels (toespeling op de kleur
der Eng. militaire uniform). — e) [Corn.] in
den manufactuurbandel: regelmatig en netjes
ingepakt pakket, dat in den winkel nooit wordt
aangeroerd, omdat bet slechts met hooi opgevuld is.
anglaise, f. (farm. et pop.) 1. —S, pl. a)
lange lokken. — b) watercloset. — 2. sing. a)

of munt) spelen. — c) grandes dents d'—, _
amandes (z. ald.) de pain d' dpice. — d)
haute —, lange platte sclioen, die in 1883 in
de mode kwam ; daarnaar ook de naam van
de fatten.
angliche, in. (pop.) buiteniander ; hardvochtig mensch.
angluCe, f. (arg.) gaps.
Angluche, m. Engelschman, vgl. an-

gliche.
angouleme, f. [engouler] mond; se ca-

resser l'—, zich te good doen, goed eten en
drinken; faire passer par la vole d'.d--, door
de keel jagen.

anguille, f. (paling) : a) (enf.) zweep voor
de drijftol. — b) (pop.) — de buisson, adder
(die bij slechte koks opgediend wordt in plaats
van paling). — c) (erg.) gordel, geldbuidel.
anhydre, m. bet (meestal droog) gekookt
rundvleesch.
aniche, m . (pop.) vriend.
anis, m. (anijs) (pop.): t'auras de l'— dens
une scope. (abr.) de l'—! = du flan (z . ald.)
anisette, f. (fam.) — de barbillon, water,
ganzenwijn.
annoncier, m. [typ.] zetter van advertentien.

annuaire, m. (ranglijst) (fam) [Mil.]:
passer t'— sous le bras, naar ancienniteit bevorderd worden.

anonchali, adj. (pop.) moedeloos, neerslachtig.

anquilleuse = enquilleuse.
arise, f. (hengsel) (pop. ): a) o/J/'rir son —,
zijn arm aanbieden; V. arepincer . — b)
une paire d'—s, groote, afstaande ooren.
anspezade, m. scholier der eerste klasse
aan de school van Saint-Cyr.
anti— bolbos (pr. — as'), m. seboonheidswater om de vetwurmpjes uit bet gezicht te
verdrijven.
antienne, f. (kerkelijk heurtgezang), v.

moule.
antif, m. (arg.) gang ; wag; battre 1'—:
a) gaan, rondzwery en ; b) hulchelen; c) spionneeren ; d) dieventaal spreken ; batteur d'—,
iemand die eene gelegenheid om te stelen opspoort.
antiffe, f. (arg.) a) bet gaan, bet loopen.
— b) v. antixi.e.
—
antiff(1)e, f. kerk; battre l' : a) een
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ARCASIEN]

appas, m. pi. (bekoorlijkheden) vrouwenveinzaard zijn; b) = faire lo trottoir (z.
{ boezem.
aid.); verg . antif.
appel en de samenst. contre-appel,
antiffler, V. a. et v. n. (arg.) uithuwen;
demi-appel, die aile m zun, worden door
huwen, trouwen.
antipather, v. a. [antipathie] je l'antipa- de soldaten meest f. gebruikt : une —, la contre-appel. — [Mil.] rendre 1'—, rapport maken
antique, 1. m. a) ouderwetsch man, pruik, van het appel.
appipement, m . aan de Beurs : verleiding
oude sok. — b) (ecol.) iemand die het eindexamen
doet aan de Polytechnische school. — 2. adj. ! tot het doen van zaken door aannprijzing.
appiper, V. a. aan de Beurs : bepr aten,
V. vieux.
-j-antonne, f. (arg.) kerk; V . arbalete . tot speculatie overhalen door mooie voorspieAntony, m. (hootdpersoon van .een stuk geling.
applique, f. [Theat.] decoratie op de
van Bien naam door Dumas pere) bleek, zwaarmoedig, de tering voorwendend romantisch coulissen.
appointe, m. (bezoldigde): — de la cadichter .
gnotte, betaalde werver voor de speelciubs.
antonyque, adj..zwaarmoedig.
apprent if, m. (pop.) leerling.
antonysme, m. [Antony] gemaakte zwaarappuyer, v. n. et v. a. (op iets drukken)
moedigheid, geveinsde melancholie, anto
1. (pop.) — sur la chanterelle: a) de wondenysme, n.
antonyste, m. aanhanger van het anto- plek aanraken; b) een uitdaging nadrukkelijk
berbalen; c) [that.] een decoratie optrekken.
nysme.
— 2. (arg.) je me suis appuye cette gonzesse,
antroler, V. entroler.
apaiser, v. a. (doen bedaren) (arg.) ver- ik heb in nauwe betrekking gestaan tot dat
meisje.
moorden.
apaseliner, v. pr. s' , thuis raken, zich
aquarium, (pr. akouariom') m. vereoniacclimateeren; vgl . paelin .
ging der betaalde minnaars of cavaliers van de
aperitive, f. (fam.) = horizontale . openbare vrouwen en hun plaats op een openapic, m. (arg ): a) knoflook. — b) — ou boar bat (vgl. Poisson) .
the, ik heb een hekel aan hem.

—

—

aspic, oog.
aquiger, v. a. a) (pop.) (ook quiger)
apieceur, m. (werkman op 't stuk) kleer- nemen. — b) (arg.) slaan, kloppen (ook van
makersknecht, die groote stukken maakt, zooals jassen, paletots.
aplatir, v. a. (platslaan) (pop.): — qn
(comme une punaise), iemand den mond snoeren.
aplatisseur, m. (pop.): — de pieces de
six liards, zaniker, zeur, vitter.
aplomb, m. (loodrechte stand) : d'—, zon der blikken of blozen, brutaal.
aplomber, v. a. [aplomb] (arg.) door zun
brutaal optreden verbluffen.
aponieher, v. pr. s'—, zich verbergen,
verdwUnen.
apoplexie, f. (beroerte) (arg.): — de templier, uitstorting van blood in de hersenen ten
gevolge van misbruik van sterkedrank.
apostrophe, f. (['am.) oorvijg, vuistsiag
in 't gezicht.
apothicaire, m. (apotheker): — sans sucre, soldaat zonder geweer (iemand die niet
heeft wat tot zijn Yak behoort) .
apStre, m. (apostel) (arg.) vinger.
appareiller, v. n. (zich zeilklaar maken)
[Mar.] uit wandelen gaan, uitgaan, passagieren.
.

het hart); kwetsen ; maken ; — les brtlmes, een
kenteeken maken aan de speelkaarten.
aquilin, m. (nez —, arendsneus) : faire
son —, pruilen, een scheef gezicht trekken.
araigne, f. bo stagers: ijzeren haak om
vleesch aan to hangen.
araignee, f. (spin): a) (pop.) — de bastringue, meisje uit een danshuis; — de comptoir, handelaar in ellewaren (= mercier); de
trottoir = camelot; avoir une — dans la pla-

fond, niet wet bij 't boofd z^jn, onzin uitslaan;
— b) bij wagenmakers : r(jtuig met hooge wielen on On zitplaats; tweewielige velocipede.
— c) v. patti.
aranteque, m. (arg.) tweefrankstuk.
arbalete, f. (arniborst, bandboog) halskruis als damessieraad ; — d' autonne on de
chique, -- de priante, kerkkruis.
arbi, n . bij de soldaten in Algerie: Arabier.
arbico, [dim. van Arbi] kleine Arabier.
arbif, m. (arg.) heftig, driftig, toornig man.
arcasien, (arg.) 1. adj. geslepen, sluw.
-- y. s. n. ook, arcase, arcasineur, m.

[ARCAT
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weleer: gauwdief, die door misleidende brieven
zocht te bedriegen ; V. arcat ; thans : aan de
huizen bedelend individu, landlooper.
arcat, m. (arg.) monter un —, uit de gevangenis aan iem. schrijven en voorschot vragen op een verborgen schat, Bien men belooft
later aan te wijzen.
arcavot, m. bt joodsche kooplieden : leugen.
arche, f. (ark) (pop.) : a) aller a
geld (zoeken te) krijgen. — b) fendre 1'— a qn.,
iem. door zijn gebabbel lastig vallen; Sc fendre l'—, zich vreeselijk vervelen; in het spel:
je lui fends l'—, ik haal ze (nl. de kaart), ik
troef ze af.
archicube, m. oudere kweekeling van de
Normaalschool ; vous Otes man —, go zijt eenige
jaren vroeger dan ik op de school gekomen.
archipointu, m. (pop.) aartsbisschop.
archi—suppOt, m.: — de l'argot, aartsgauwdief.
architecte, m. (fr. mac.) l'— de l' Univers, le supreme —, do opperbouwheer des
heelals, God.
argon, m. (arg.) = accent.
arconner, v. a, (arg.) aanspreken, uitvaren tegen; tot spreken dwingen.
arcpincer, ook arquepincer. v. a
(pop.) nemen ; stelen ; iem. vatten ; daigner —
mon apse, wees zoo goed mu den arm to geven.
ardent, m. (weleer prec. en arg.) kaars;
—s, pl. oogen.
ardoise, f. (lei) : a) avoir l'—, in de kroeg
in 't knit staan. — b) hoofd, hoed : se fourrer
qc. dans l'—, zich iets in 't hoofd zetten.
arga, m. (arg.) aandeel.
arganeau, m. (arg.) ijzeren ring, waarmede twee galeiboeven aan elkander geketend
waren.
argongi ou argonji, v. largongi.
argot, m. (arg.) domoor.
argote, m. iem. die zich voor heel verstandig houdt; 4tre —, afgezet, bestolen zijn.
argoter, v. n. dieventaal spreken.
argoteur, m. iemand die de dieventaal
spreekt.
argotier, m. dief.
argoussin, m. (cipier in bet bagno) (pop.)
a) politie-agent. — b) werkbaas, meesterknecht.
archuge, m. 1. argot ; v. entraver. —
2. (arg.) domoor.
arguemine, f. (arg.) band.
aria, m. (pop.) last, hindernis ; opschik,
weelderige kleedij.

ARRANGEUR]

aricoteur, nn. (arg.) beul.
aristo, m. [abr. van arislocrate] (pop.): a)
aristocraat; faire 1'—, hoogmoedig zijn. — b)
meestal aristocrate : gevangene, die een afzonderlijke kamer met eigen verpleging h2-eft.
arlequin, m. (harlekijn) (pop.) kliekjes
van verschillende spijzen.
arme, f. (mil.) passer 1'— a gauche, sterven.
armee, f. (pop.) -- roulante, weleer : rU
van geketende galeiboeven.
armoire, f. (least) : a) bochel. — b) — a
glace, de vier in 't kaartspel. -- c) — a petard,
— schproum, viool. — d) (mil.) — ( a poils),
ransel.
arnache, m. 1. (arg.) ook arnac. arnaque, m. politie-agent ; v. rousse. — 2, f.
(pop.) bedrog, verraad; etre a 1'—, een doortrapte kerel zijn ; jouer l'—, bedriegen.
arnacle, m. (arg.) politieman (= arnaque, m.).
arnaque, f. (arg.) politie.
arnaud, m. (pop. et arg.) : a) slechte
luim. — b) sclireeuwer, lafaard die dadelijk een
keel opzet en leven maakt, als bij bemerkt,
dat men hem te lijf wil. Vgl. renaud.
arnauder, v. n. (pop.) morren, uit zijn
humeur zijn. Vgl. renauder.
Arnelle, f. (arg.) [la Renelle, beek die door
Rouen stroomt] de stad Rouen.
arnellerie, f. (arg.) bonte katoenen stof
uit Rouen.
A.rpagar, m. plaatsnaam : Arpagon, bij
Parijs.
arpote, tn. (pop.) leerjongen.
arpion, m. (pop.) a) menschenvoet ; chelinguer (ou plomber) des —, kwalijkriekende
voeten hebben. — b) argot der voddenrapers.
arquepincer, v. arcpincer.
arquer, (boogvormig krommen) v pr. (pop.)
s'—, krom worden (van ouderdom) .
arrache—pion, m. (ecol.) vrij uur, gewoonlgk voor de prijsuitdeeling, gedurende hetwelk de leerlingen den surveillant (pion) ongestraft mogen plagen.
arracher, v. a. (uittrekken) (pop.): -- du
chiendent, buiten vergeefs op de loer staan, op
een gelegenheid tot stelen, op een slachtoffer
loeron; --- son copeau, niet bang ztjn voor het
work ; — un pavd, onaneeren.
arrangemaner, v. n. (pop. et arg.) foppen, bedriegen, bij den neus hebben ; verraden;
V. velin,
arrangeur, ni. bij valsche spelers: kaar-

[ARRETER
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tenschikker (iem, die voor den bankhouder de
kaarten zoo rangschikt, dat de bankhouder moet
winnen en daarvoor 15 a 200 / o van de winst
kr(jgt).
arreter, v. a. (tegeiihouden) (pop.) : — les
frais, middenin ophouden, eene onderneming
opgeven.
arriere–train, m. (achterstel van een rijtuig) bet achterste.
arriver, v. n.: -- premier, (in de sporttaal: het eerst aan bet doel aankomen) alle
anderen overtreffen.
arrondir (s'), v. pr. (rond worden) (fam.)
a) zijn vermogen vermeerderen. — b) zich in
zekere omstandigheden bevinden (van vrouwen) .
arrondissement, m. (afronding ; district)
(pop.) chef-lieu d'—, hoogst zwangere 'vrouw.
arrosage, m. (begieting, bevloeiing) (fam.)
a) het drinken. — b) betaling op afkorting aan
een schuldeischer. -- c) omkooping.
arroser, v. a. (begieten) a) (fam. et pop.)
— un creancier, een schuldeischer met kleine
sommen paaien; — qn., iem. omkoopen. — b)
(mil.) — ses galons, de kameraads tracteeren
bij bevordering tot onderofficier; v. reglette.
— c) bij het spel: bq het pointeeren, na gewonnen to hebben, de ingezette som verhoogen ; na een verlies een nieuwen inzet wagen.
arroseur, m. (begieter) (arg.) : -- de verdouze, tuinier.
arrosoir, m. (gleter) (fam.): coup d'
aan de toonbank uitgedronken glas wijn ; ook :
een rondje who, waarop femand aldaar tracteert.
ars, adj. v. pain, a.
arsenal, m. [arsenic] (arg.) rattenkruit,
arsenicum.
arsonnement, m. (arg.) onanie.
arsonner, v. a. (arg.) doorzoeken.
arsouille, m. (pop.) smerige kerel, gemeene vent ; milord l',4—, gemeene woesteling;
ook adj.: avoir l'air —, er gemeen en als een
deugniet uitzien.
arsouiller, 1. v. a. (pop.) uitscbelden. —
3. s'---, V. F. zich met gemeen yolk afgeven.
art, m. (fr. mac.): — royal, vrijmetselarij.
arthur,m. (pop.) : a) werkelijke beminde van
een door anderen onderhouden vrouwspersoon. —
b) iem. die zich inbeeldt een verleider to zijn.
arthurine, f. (pop.) lichtzinnig vrouwspersoon.
arthichaut, m. (artisjok) : coeur d'—,
onbestendig, wispelturig hart; hart, dat voor
veracheidene mannen gevoelig is.
—,

ASINVER]

artiche, m. (arg.) geidbuidel; vows lui
avez secou. t'—, gij hebt hem de poste-monnaie

ontstolen.

article, m. a) ((am. et pop.) faire l'
zone waar aanprijzen, lem. opvijzelen ; etre fort
sur —, zeer wulpsch of geil zijn ; Jtre porlh
sur l'—, van verliefde complexie zijn; etre a
t'— (de in mort), op sterven liggen. — b) (typ.)
payer son — quatre, ztjn intreepart(j geven.
articlier, m. (typ.) schrijver van courantartikels.
artie, artif, artiff, arton, m. (arg.)
brood; — de Meulan, wittebrood; — du GrosGuillaume, zwart brood; v. savonne.
artilleur, m. (artillerist) (fain. et pop.)
1. dronkaard (toespeling op de vele canons de
vin). — 2. — de la piece humide: a) ook — a
genoux, oppasser in 't hospitaal (wegens de lavementen, die gezet moeten warden) ; vgl.
-1-mousquetaire a genoux = apotheker.
— b) spuitgast. — c) iem. die zijn water loost.
— 3) (ecol ) in de Parijsche scholen geliefde
dean, de Marseillaise der schooljongens; piquer
un —, de school-Marseillaise aanheffen.
artis, m.: langage de l'—, argot, dieventaal.
artiste, m. (kunstenaar) (pop.) a) veearts. — b) straatveger. — c) handwerksgenoot,
kameraad. — d) etre trop —, zich weinig gelegen laten liggen aan de belangen van het
dagel(jksch Leven.
—,

arton, m. z. artie.
artoupan, m. (arg,) opzichter der galeiboeven in het bagno.
as, m. (aas in 't kaartspel) 1. bij bet bouillotte spel : — percd, aas als singleton ; avoir
des — dans son jeu, fortuinlUk zijn. — 2. in
restauraties : tafel nommer den en de lieden
die er aan zitten ; un pied de cochon a l'—!
een varkenspootje bij nommer 1 ! — 3. — de
carreau a), (mil.) ransel ; plaatsofucier. — b)
(arg.) lint van 't Legioen van eer; avoir 1'de carreau dans le dos, een bochel hebben.
— 4. — de pique: a) schildje van zwart laken aan den jaskraag der soldaten van bet
bataillon d'Afrique. — b) (pop ) achterste,
aars ; fichu comme un — de pique, slecht gebouwd, smakeloos gekleed. — 5. veiller a
1'—, de oogen opendoen, oppassen. — 6. (arg.)
etre a l'—, zijn zak vol geld hebben, ook: tot
op den laatsten cent afgezet zijn.
asinet, m. bij bet dominospel : de den
alleen (blank en een).
asinver, v. a. (arg) dam maken.
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[ASPERGE

asperge, f. (sperge) (pop.) — montde,
boonenstaak (lang mager persoon).
asperges, m . (wUwaterkwast) (pop. obsc.)
mannelijk lid.
4asphaltais, m. straatsl(jper.
asphalts, m. met asphalt bevloerd trottoir ; polir t'—, balader sur l'—, op de boulevards llaneeren; polisseur d'—, = asphaltais .
asphyxier, v. a. (doen stikken) (pop.)
drinien ; — le perroquet, een glas absint drinken ; — le pierrot, een glas witten wijn drinken; @tre asphyxie, stomdronken zijn.
aspic, m. (adder) (pop ) lastertong; (arg.)
lasteraar ; gierigaard — v . apic.
aspiquerie, f . (arg.) Laster.
asseoir (s'), v. pr. (gaan zitten) (pop.)
vallen; envoyer qn. s'—, iem. omstooten, ook:
zich van iemand ontdoen ; allez-vous —1
boud je inond ! asseyez-vous dessus! breng
hem tot zwijgen ! ook : boud dat voor jou !
s'— sur qc., s'— dessus, onverscbillig zijn voor
iets, niet om iets geven. — (mil.) bU 't schermen : asseyez-vous! de knieboog meer buigen!
assermente, adj. (beeedigd): }^lle —e,
bij de politie ingeschreven meisje van pleizier.
assesseur, m. bij bet spel: bijzitter (speler die bij bet baccarat naast den bankhouder
zit en uit gedienstigheid de bedragen voor hem
uitbetaald en ontvangt.
assiette, f. (tafelbord) (pop.): avoir 1'—
au beurre, tot de gelukskinderen behooren,
met goederen gezegend zijn; accaparer l'— au
beurre, zich den geheelen roof toeeigenen ; V.

ATTIGNOL(L)ES]

micelli; Otre en —, spiernaakt ziJn. — b)
bij studenten : — de cercueil, gias bier. — c)
(pop.) maitres die door iemand onderhouden
wog dt, maintenee.
astique, f. [abr. van astiquage] bij
de leerlingen to Saint-Cyr: faire l'—, zijn ledergoed poetsen, zijn bed opmaken, zijn laar-

zen smeren.
astique, adj. (pop.) netjes gekleed.
astiquer, (pop.) 1. v a. (poetsen): 1)
plagen, staan; b) V. flute. — 2. s'—, v. pr,:
a) zich netjes aankleeden ; b) ruzie maken ;
c) onaneeren. — (mil.) — sa plaque de couche,
in 't bed blijven liggen.
atelier, m. a) (fr. mac.) vergaderplaats,
bouwhut. — b) in de taal der cocottes: de
werkplaats (de slaapkamer).

aticher, v. atiger.
atome, m. —s crochus, bet geheimzinnige
iets, waardoor wederzijdscbe liefde veroorzaakt
wordt.
atouser, v. a. [atout] aanmoedigen.
atout, m. (troef) 1. ( pop.) le plus d'—s,
troefspel (soort diefachtig kaartspel, dat in
gemeene kroegen wordt gespeeld). — b) moed,
vertrouwen ; avoir de l'—, bet hart op de
rechte plaats hebben. — c) ferme slag. — d)
geld. — e) aanleg, talent. — 2. (arg.) maag.
attache, I. (band): a) (fam.) minnarij,
liefdesavontuur. — b) (arg.) —s d'huile (d' orient),
zilveren (gouden) schoengespen : — de gratousse, kanten sluier.

attacher, v. a. (vastbinden) (arg.): —

beurre.

un bidon a qn., iemand verklikken ; — une
assister, v. a. (bijstaan) (arg.) een ge- gamelle a qn., iemand verlaten.

vangene binnengesmokkelde levensmiddelen bezorgen.
assoce, f. [abr. van associde] (pop.) kameraad (ieder der beide aan den stuk werkende kleedermaaksters) .
associe-e, f. (typ.) wettige vrouw.
assoiffe, adj. et s. m. dorstig, droog van
keel; iemand die altijd dorst heeft.
assommoir, m. (knuppel) oorspronkelUk
de naam eener kroeg in Belleville, bij uitbr.
iedere sltjterij, waar vervalschte sterke dranken geschonken worden ; V . poivre.
astec, m. [asteque = azteque (pop
dwerg.
astic, m. a) (likbeen, —bout) (mil.) poetsgoed uit krijt, brandewijn en zeep, om koper
to poetsen. — b) (arg.) degen.
asticot, m. (regenworm) a) ((am.) ver]

.)

attaque, f. (aanval) (pop.) d' — , met Uver,
met kracht; un (homme) d'—, een vertrouwbaar, vastberaden man ; y allez d'—, iets met
ijver en energie aanpakken ; sire d'—, niet
bang voor bet werk zUn, den arbeid niet schuwen ; it fait un froid d'—, bet is barbaarscb
koud.
attelage, n. (bespanning, span): a) btj 't
piketspel: double —, veertien van den beer
(de 4 heeren). — b) (mil.) bU cavaleristen :
un bon —, een paar goede vrienden.
attendrir (s'), v. pr. (aangedaan worden) in dronkenschap aandoenitjk worden.

attiger, V. atiger.
attignol(1)es, f. p1. uit allerlei kliekjes
samengesteld gericht met zeer pikante saus ;
pens a la mode de Caen in den oven gebakken balletjes varkensgehakt.
;
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attrapage, m. (pop.) ruzie ; ( typ. attra- b) weleer : eenigszins verschoten, uit de mode
pance, f.) kloppartij;berisping, standje ; (cheat.) geraakt artikel.
luidruchtige, dikwijls ongegronde afkeuring van
auseignot, m. (arg.) helper, bondgenoot.
den kant van bet publiek betoond aan een
austo = ostot.
tooneelspeler; nea va mal, un joli —, vous
autan, m. dakzolder, vilering.
allez voir" bet loopt mis, wij krijgen een mooi
autant, adv. (evenveel) bij soldaten : ik
spektakel, dat zal je zien.
vergis mij, zoo was bet, it n'a rien dit .... —,
attrape, f. (pop.) boert, grap, .leugen; it a dit comme ca que ..., hij heeft niets gezegd, of liever hij zei zoo ... — Nog eens, van
V. graine.
attrape-neige, m. sneeuwvanger, da- voren of aan. — Net als ik, ik ook.
mestournure (in Dec. '85 na een sterken sneeuwautel, m. (altaar): a) (Fr. mac ) tafel van
val ontstaan).
den voorzittenden meester. — b) (pop.) — de
attraper, v. a. (vangen; beetnemen; in- plume, bed; — de besoin, hoer.
haien) (pop. a) — qn., iemands gelijkenis trefauteur, m. (dader, schrijver): — [de mes
fen. — b) uitschelden ; s'—, ruzie maken; bo fours] vader of moeder; mon —, mun vader.
autor, [abr. van autorite]: faire de l'—,
journalisten : een boek, een schrijver uitkleeden ; (theat.) uitduiten ; se faire —, (rotte of gebiedend optreden; d'— et d'achar, levendig,
gebraden) appelen naar bet hoofd krijgen ; — zonder complimenten, zonder tegenspraak, baasla (eve, — l'oignon ou le haricot, een klap tig; bij bet ecartd-spel: jouer d'— (et d'achar)
krijgen, die voor een antler bestemd was, voor spelen zonder kaarten te koopen ; travailler
anderen moeten boeten. — c) van zangers: d'— et d'achar, met voile energie, met in— le lustre, den mond wijd opspalken, zon- spanning van alle krachten werken. — Prendre
der de verlangde noot te kunnen uitbrengen. d'—, verkrachten, geweld aandoen.
autre, subst. a) in den td der Restau— d) v. allumette, maculature.
attrape–science, m. (pop.) (typ.) leer- ratie bij de oude soldaten van Napoleon : I'—,
de keizer (Napoleon I). — b) (pop) bij geling ; sclioenmakersleerling.
attrapeur, m. (theat.) scberpe, boosaar- huwden : .l'—, de andere (de minnaar der
vrouw, de maitres van den man); etre l'—,
dige, luidruchtige recensent.
attrimer, v. a. (arg.) vatten, grijpen ; bedrogen zijn.
autruche, f. (struisvogel) groote wan-- les robaux, den dienders veel te doen
klank bij bet zingen, bij bet blazen op een
geven.
attriquer, V. a. (arg.) gestolen voor- instrument (vgl. canard, oie).
auvergnat, m., v. avaler b.
werpen koopen, helen.
Auverpin, m. (pop.) Auvergner ; V.
attriqueur, m. —euse, f. (arg.) hecraie.
ler, opkooper, -ster, van gestolen goed.
auverpinches, f. p1. groote schoenen
aubade, f. (ochtendbegroeting met muziek) (fam.) donner t'—, aan Venus een mor- zooals de Auvergners dragen.
auxiliaire, m. (bondgenoot) medegevangenoffer wijden.
gene, die knechtsdiensten bewijst, knecht.
aubert, m. (arg.) geld.
avachi, adj. (slap, verlept) (pop.) vervallen,
audition, f. (het hooren, verhoor) opverdierlijkt.
voering van een muzikaal werk.
avachissement, m. verval, verslapping,
aumOne, f. (aalmoes): voler a i' —, bij
een juwelier eenige der kleine btjouterien, die verdierlijking.
avaler, v. a. (inslikken): a) (pop.) — son
men zich laat voorleggen, wegmoffelen en ze
aan een binnenkomenden bedelaar schijnbaar absinthe, van den nood een deugd maken, zich
groothouden ; — sa chiffe, — sa cuiller ou sa
als aalmoes geven.
aumdnier, m. (aalmoezenier) (arg.) diet fourchette, ook — sa gaffe, — le goujon, —
in een juwelierswinkel, die zich van een be- sa langue, van eene tamboer : — ses baguettes;
delaar als handlanger bedient (v. aumOne). van een'tamboermajoor: — sa canne, sterven;
ails, (pr. a-us') m. a) b handelsbedien- — la douleur, een glaasje likeur drinken; —
den : kooper, die tot geen besluit kan komen son poussin, een standje krijgen, weggezonen onverrichter zake heengaat, nadat hij zich den worden ; avoir avald une chaise percde,
eene menigte waren heeft laten voerleggen. — kwalok uit den mond rieken; avoir avald te
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pepin, in gezegende omstandigheden zen. —
aveindre, v. a. (pop.) aangeven, gaan
b) (arg) — le luron, l'auvergnat ou le poli- krijgen.
chinelle, avondmaal vieren, communie houden;
avene, f. (pop.) haver.

ballotter.
avale-tout, f. (pop.) (obsc.) vrouwsper-

avergot, m. (arg.) ei.
avertineux, m. ijzegrim, korzeliger kerel.

soon, dat niet terugdeinst voor de stuitendste
gemeenheden, lat. fellatrix (= agenouille'e).
avale—tout—cru, m. a) (pop.) pocher,
praalhans. — b) (arg.) lief van edelsteenen
(die de edelgesteenten inslikt) .
avaloir, m. —e, f [avaler] keel, slokdarm.
avantages, m. pl. (voordeel) vrouwenboezem, borsten.
avant-coeur, m., avant-main, f.,

avesprir, v. n. avond worden.
aveugle, adj. et subst. m. (blind, blinde)
potage —, magere soep (zonder vetoogen) —
v. pleurer.
aveulir, v. a. et v. pr. slap maken;
s'--, verslappen, moedeloos worden.
avoine, f. (baver) rantsoen brandewijn.
— Donner de 1'— a ..., (een paard) lange
haver geven, iemand afrossen.
avoir, v. a. (arg.) vangen, vatten, pakken ; — ( fam.) l'— encore [c'est a dire : son
pucelage], nog maagd zijn.
aze, m. (pop.) ezel.
azor, m. a) bond ; (the'at.) appeler —, een
tooneelspeler uitfluiten. — b) (mil.) rancel ;
partir a cheval sur —, met den ransel op
den rug afmarcheeren.
aztbque, m. = astec.

V.

avant-postes, m. pl., avant-scones,
f. pl. vrouwenboezem, borsten.
avant—courier, m. (voorlooper) (arg.)
Engelsch boortjzer.
avant—scone, f. (proscenium) (the'at.)
joa.er a 1'—, zone rol dicht by het voetlicht
opzeggen.
avaro, m. (typ.) uitschelding, ongeluk.

baba, adj. [dbahi] (pop.) verbluft, bedremmeld.

§babahissant, adj. verbluffend.
babillard, m. (babbelaar): a) (pop.) cou-

bacchantes, f. p1. (arg.) baard, inz.
bakkebaard.

bac(c)on, m. (arg.) varken.
bachasse, f. (arg.) galei; dwangarbeid,

rant; griffonneur de —s, journalist. — b) (arg.) kruiwagenstraf.
biechtvader; (gedrukt) bock; ook : officier van
baehe, f. (wagendek): a) bij valsche spejustitie, ambtenaar van 't epenbaar ministerie. lers : — of bache, inzet ; faire les —s = bababillarde, f. (arg.) 1. horloge. — 2. chotter. — b) bij soldaten : beddelaken ; se
ook babille, f. bock ; brief, rekwest ; — vo- mettre dans la —, naar bed gaan. — Muts, pet.
lante, telegram ; porteur de —s, brievenbesteller. baeheliere, f. (fam.) liefje van een
babillarder, v. a. (arg.) schrijven.
student.
babillardeur, m. (arg.) schrUver.
ba cher, v. pr. (mail.) se —, se mettre
babillaudier, m. (arg.) boekhandelaar. dans la bache, (v. bache b). -- v. n. sinpen ; bij uitbr. wonen.
babiller, v. a. (babbelen) (arg.) lezen.
babilleur, m. (babbelaar) (pop.) courant.
bacho(t), m. (fam.) baccalaureaat ; bacbabou, f. (pop.) faire la —, gezichten calaureus; iem. die zijn gymnasiaal eindexatrekken.
men gedaan heeft; faire son —, zijn examen
baboua, babouin, m. (pop.) klein als baccalaureus doen.
blaartje op de lip.
bachotier, m. (fam.) iemand die klaarbabouine, f. (hanglip) (pop.) mond.
maakt voor bet baccalaureus-examen, repititor.
babouiner, V. a. ( pop.) eten.
bachotter, v, n. bg valscbe spelers, inz.
bac, m. 1. [abr. van baccarat] (fain.) bij bet biljartspel: op bedrieglijke wijze vdor
tailler un petit --, eene partU baccarat spe- of tegen een speler wedden.
len ; bij uitbr. can hazardspel doen. -- 2. abr
bachotteur, m. helper bij bet bedriegvan bachot.
lijk spelen.
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boertige vertooning enz. voor een kraam om

backer, m. (in de sporttaal: iemand die bet publiek to lokken ; s' amuser avec tine femme
aux —s de la porte, eon vrouw op ontucbtige
bij wedrennen slechts op den paard wedt.
bacler, v. a. (versperren) (arg.) — la wijze betasten.
bagnole, f. (pop.) a) kleine, smerige kalourde, de deur toedoen.
mer. — b) bespottelijke vreuwenhoed. — c) —
bacon, m. (arg.) v. bac(o)on.
of bagnolle, rammelkast, slecbt rijtuig.
bacreuse, f. (pop.) zak.
bagon, ook: bagoult, m. 1. (pop.)
baderne, f. (serving, dik, van oud kabelgaren gevlochten, plat touw) vieille —, lets woordenvloed; avoir du —, niet op zijn mondje
of iemand die niet meer voor den dienst bruik- gevallen zijn. — 2. (arg.) 00k: bagoul, m.,
bague, f. eigennaam
baar is.
bagoulard, m. (pop.) pocher, zwetser.
badigeon, m. (waterverf voor muren)
bagouler, v. n. (arg. et pop.) pochen,
blanketsel; se coller du —, zich blanketten.
badigeonner, v. a. (met muurverf be- zwetsen.
bagoult, v. bagou 2.
strijken) (pop.) blanketten ; (arg.) — la femme
bague, v. bagou 2.
au puits, de waarheid opsieren, liegen.
baguenaude, f. (klapbes) (pop.) zak; —
badigoinces, f. pi. (pop.) lippen, mond;
wangen; jouer des —s, se cater les —s, eten. a sec, ledige zak; — rou/lante, goed gevulde beurs.
baguenauder, v. n. (kinderachtig zijn)
badines, f. pl. (vuurtang) beenen.
badingateux = badinguettiste. (pop.) lanterfanten.
baguenotte, f. [baguenaude] portefeuille.
Badingue, Badinguet, m. (naar men
baguette, f. (stokje) (fam. et pop.) : a)
beweert de naam van den metselaar, in wiens
kiel Louis Napoleon uit Ham ontvluchtte, —s de tambour, trommelstokken (magere beescheldnaam van keizer Napoleon III; le petit nen). — b) la — est cassee, wie kan mU krijBadingue, de keizerlgke prins (Louis Eugene gen, wie kan mU aan? (uitroep, waarmede jongens elkander tot wedloop of vecbten uitdagen,
Napoleon); soldat a —, lafaard.
Badinguette, f. scbeldnaam voor kei- in plaats van bet thans verouderde : zut an
ber... ger) . — c) v. avaler.
zerin Eugenie.
bahut, m. (kilt) a) (fam.) bet huis waar
badinguettiste, badinguiste, ook
badingueusard,badingoinfre, bad- men werkzaam is; kleine mooning; (dcol.) school,
ingouin, badingouinard, m. (pop.) kostschool; — special, militaire school van SaintCyr; — paternel. de ouderljke woning. — b)
minachtend : een aanhanger van Napoleon III.
badouillard, m. eeretitel, van een zwel- (pop.) meubilair.
bahutage, m. (dcol.) spektakel, lawaai.
ger, wetke proeven van bekwaamheid als zoobahuter, v. n. (fam.) btj de jongelui van
danig gegeven had (tusschen 1840-50), piereSaint-Cyr : lawaai, spektakel makes ; ceci est
waaier.
badouillarde, f. (fam.) de gezellin van bahutd, dat heeft lets militairs ; tenue bahutee,
zeer nette kleeding, paradetenue.
een badouillard.
bahuteur, in. (dcol.) lawaaimaker, aanbadouille, m. (pop.) iemand die onder
legger van standjes; jongen die dikwijls van
de pantoffel zijner vrouw staat.
badouiller, v. n. (pop.) zwelgen, piere- de eene kostschool naar de andere gaat.
baigne-dans-le-beurre, m. (pop.)
waaien.
badouillerie, f. losbandig, liederlijk leven. betaalde cavalier eener galante dame (zinspeling op maquereau [makreel, koppelaar], die
baffe, f. = baffre.
veel boter wil).
baffer, v. a. oorvijgen geven
baigneuse, f. (badvrouw) (arg.) a) hoofd.
baffre, f. (pop.) oorvijg.
— b) dameshoed.
bafouillage, m. onzin.
baignoire, f. (badkuip) (pop.) — a Bonbafouiller, V. n. (pop.) onduidek spreDieu, kelk.
ken, onzin uitslaan.
bailler, v. n. (geeuwen) : a) (fam.) v.
bafouilleur, m., bafouilleuse, f.
(pop.) ism. die onduidel(jk spreekt, mompelaar. bleu. — b) (cheat.) van een acteur: — a u
bagatelle, f. (kleinigheid) (pop.) faire la tableau, op bet zwarte bord in den foyer lezen,
--, den bijslaap uitoefenen ; —s de la porte, dat een stuk gerepeteerd zal worden, waarin
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hLj slechts een klein roltetje heeft. — e) (arg.) omnibus. -- c) — de l' estomac, spinazie. — d)
denner du —, uitgooien. — e) mager meisje.
faire — le colas, den pals afsnijden.
bi►illoir, m. (fam.) plaats waar men geeuwt, -- f. (mil.) vederbos, pluim.

vervelend theater.
bai.n, m. (bad) prendre un —, drinken,
pooieren ; un — de pied, de vloetstof die in
het schoteltje onder de (likeur)glazen overgeloopen is ; prendre un — de pied, naar Cayenne
gedeporteerd worden; vgl. laver b). — (arg.)
aller au —, uit wandelen gaan.
bain-marie, m. (zandbad) (pop.) iemand
van lauw karakter en temperament ; femme au
—, domme schoone, goed schaap.
baiser, v. a. (kussen) : a) (obsc.) een vrouw
beslapen. — b) se faire —, grof beetgenomen
of afgezet worden ; itre baisd, aan het kortste
eind trekken, onderdoen. — c) bij 't kaartspel:
— le cut de la vieille, geen enkelen trek maken. — d) v. cadet, camarde.
balte, f. (arg.) Buis.
bajaf, m., ook Bros — ja ffe, wang], dikke,
lompe kerel met opgeblazen wangen.
bajoter, v. n. kletsen, babbelen.
bajoue, f. (varkenskinnebak) : —s, pl. hangwangen, inzonderheid bij oude verloopen vrouwspersonen.

bal, m. a) — blanc, v. blanc ; — de fetes, bal waarop de gasten in balcostuum, ongecostumeerd verscbUnen, terw(jl hoofd en gezicbt door pruiken, valsche baarden, blanketsel
enz. onkenbaar gemaakt zijn en somtijds types
van historische personen, bv. Hendrik IV, vertoonen ; mettre dans le —, in een speelpartij
betrekken. — b) — de l'estomac, bedorven maag.
— c) (mil.) strafpeloton ; alter au —, strafexercitie hebben. — d) (arg.) [abr. van ballon]
gevangenis; poteaux de —, gevangenisvrienden.
balade, f. (pop.) wandeling, lanterfanterij ;
faire la —, etre en —, uit wandelen gaan,
kuieren ; (typ.) wandeling met daarop volgend
kroegloopen; mettre dans le —, in een speelpartij betrekken.
balader, 1. v. n. et v. pr. (pop ) lanterfanten, kuieren, flaneeren ; van eene plaats
weggaan ; v. asphalte, chandelle. — 2.
v. a. (arg ) kiezen, uitzoeken.
baladeur, m., baladeuse, f. 1. (pop)
— m. lanterfanter, leeglooper.— 2) baladeuse,
f. a) straatmeisje. — b) rtjtuig van een rondreizend speelgoedkoopman. -- 3. adj. rondreizend.
balai, m. (bezem) (pop.) : a) bij marskramers : politieagent, diender. — b) bi omnibuskoetsiers : laatste in de remise terugkeerende

balancement, m. ontslag uit een betrek-

king, congd.

balancer, v. a. (schommelen) a) (pop.)
weggooien ; v. eamelotte ; — qn., iemand
ontslag geven, iem. wegsturen ; elle ma traitd
de mu fle, alors it Taut la —, z(j heeft mij voor
leelq'kert uitgescholden, nu moet ze maar weg;
— qn., ook : iem. beetnemen, foppen ; uitscbelden ; -- ses chasses ou les chassis, de oogen
rechts en links omwenden, om zich been zien;
— le chiffon rouge, de tong roeren, kletsen. —
b) (obsc.) se — le chinois, onaneeren. — c) (mil.)
— la tinette, de sekreetton wegdragen, ook
woordspeling op : vider les lieux) er van door
gaan. — d) (arg.) — ses alines (ztjn gereedschap weggooien), een fatsoen]ijke kerel worden ; — sa canne, a) van een landlooper een
diet worden ; b) wegloopen ; — sa largue, met
zijn liefje breken, — une lazagne, een brief
verzenden.
balanceur, m. (arg.) — de braise, geldwisseiaar, woekeraar; — de lazagnes, openbaar
schrijver, die voor anderen brieven opstelt.
balancier, m. (onrust van een borloge)
faire le —, op en neer loopen om op iem. to
wachten.
balancoire, f. (schommel) (pop.) : a) lied
of vertelling met allerlei vervelende herhalingen. — b) fopperij, leugen. -- c) envoyer a to
—, naar den duivel jagen, iem. wegsturen.
balancoirs, m. pl. (arg.) tralies.
balan9on, m. (arg.) uzeren hamer; —s
balancoirs,
balandrin, m. (pop.) pak van een marskramer.

balauder, v. n. (arg.) bedelen.
balayage, m. (vegen) (fam.) duchtige opruiming, ontslag van beambten, schoonmaak.
balayer, v. a. ((am.) a) van dames : met
de sleep de straat aanvegen. — b) (tbdat.) —
les planches, = essayer (z. aid.) le tremplin.
balayeuse, f. sleepkleed eener dame ; 00k:
dame met een sleep; schijnbaar met kant bezette onderrok, die uit een aan de japon vastgenaaide strook bestaat (mode van 1876) ; op
den grond afhangende mansoverjas.

balcon, m. (fain.) it y a du monde au —,
zij- heeft een vol gemoed (dikke borsten).
balconnier, m. (fain.) redenaar die van
een balkon tot de menigte het woord voert
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(dikwijls door Gambetta's tegenstanders gebruikt m. krachtig opgeven en sierlijk zich laten neerom hem aan to duiden).
komen op de punten der teenen — 2. (arg.)
balconniere, f . vrou*wspersoon dat van gevangenis ; 4tre en —, in de gevangenis zituit Naar venster de klanten aanlokt.
ten; — a cellote, celwagen.

baleine, f. (walvisch) (pop.) : a) (mar.)
ballonne, 1. m. bij het Jansen: V. balstortzee. — b) grootspreker, schreeuwer ; rire lon 1. f). L adj. (arg.) gevangen.
—

comme tine —, luidkeels lachen. — c) huis-

ballonnement, m. (arg.) inhechtenisne-

vrouw, eclitgenoote. — d) lichtzinnig vrouws- ming, gevangenzetting.
persoon. — e) v. landau.
ballonner, v . a. (arg.) in de gevangenis
balinstringuer , v. a. van boven neer zetten, opsluiten.
gooien.
ballot, ballottage, m. 1. bij kleederbaliverneur, m. [baliverne, zottenklap] makers : it y a du —; er is geen werk. — 2.
kletsbroer.
ballot, m. plompe dikke kerel.
ballabile, m. dansbeschrijving, choreoballo(t)ter, 1. v. n. geen work hebben.
graphie.
— 2. v. a. (arg.) gooien ; — un client avalant,
ballade, f. (['am.) liedje van een straat- iem. in 't water gooien, nadat men hem beof kermisganger. — ook = balade.
roofd heeft.
balladeuses, f . (pop.) teelballen, klooten.
balochard, m. vastenavondsmaker, in de
ballant, in (pop.) (adj. slingerend) arm. mode tusschen 1810-50 ; i kort werkma nsbuis ;
balls, f. (bal, kogel) 1. (pop ) : a) gezicht, roode gordel, kurassierslaarzen en hoed niet inhoofd ; — d'amour, lieve, innemende physiono- geslagen bodem ; v. ook balocheur.
mie ; rude —, karakteristiek gezicht ; oh, c'te
balocher, v. n. a) (pop,) veel in dans— ! ajasses, wat een bakkes ! vgl . binette. huizen loopen. — b) vuile zaken doen. — c)
— b) gelegenheid, zaak ; c'dtait bien (ou ca waggelen, wankelen.
faisait) ma —, dat was juist iets dat m^j leek;
balocheur, m., baloeheuse, f. vroomanquer (ou rater) sa —, de gunstige gelegen- luke leeglooper, —ster; werkman die losbandig
heid laten voorbijgaan. — c) rood comme —, is en veel in de kroeg zit.
dik gegeten. -- d) — de coton, vuistslag, stomp.
balots, m. pl. (pop.) a) teelballen. — b)
— e) frankstuk. — f) soms abr. van ballet. — lippen.
2. (arg.) : a) geheim ; v. froller. — b) faire
balouf, adj. invar. bovenmatig; ook: stout—, faire la — dlastique, niets to eten hebben, moedig, sterk; c'est —, bet is goed.
nuchter zijn. — c) faire la — de qn., iemands
baloustiquer, v. a. (arg.) optillen, in
aanwijzingen volgen.
de hoogte lichten, wegvoeren, meesleepen.
ballerine, f. danseres; vlijtig bezoekster
Balthazar, m. (fang.) weelderig maal.
van dansbuizen
baluchon, m . (pop.) pak ; faire son —,
ballomanie, f. overdreven zucht om met zijn boeltje pakken.
luchtballons op to stijgen.
balzacien, m. aanhanger van Balzac.
ballon, m. (pop .) bU cavaleristen : monbambino, m., ook bamboehino, rn.
ter en ballon, eene luchtreis waken (poets, kindje, jongen.
daarin bestaande, dat men een rekruut in zijn
bamboche, adj . (pop.) 4tre —, dronken zijn.
bed met touwen in de hoogte licht). — b) faire
bambou, m. (bamboesriet) v. monsieur.
—, niets in 't lijf hebben, honger hebben. —'
ban, m. a) battre un (triple) — pour qn.,
c) buik, lijf; gonfler son —, dik worden (van iem. een (driemaal herhaald) hoezee toebrenzwangere vrouwen) ; v. Systeme. — d) het gen (onder aanheffing van een komische meloachterste ; enlever le — a qn., iem. een schop die, in bierhuizen met de glazen op de tafel
voor bet achterste geven ; tournure, Cu! de Pa- rammelend, op andere plaatsen, bv. op bet
ris ; se donner (ou se pousser) du —, eene bui- trottoir, met de voeten stampend en in de hantengewoon wpde crinoline dragen ; carguer son den klappend. — b) (arg.) battre un —, loochenen
—, de japon opnemen ; se lather du —, vluchbanale, f. op de Polytechnische school:
ten, maken dat men wegkomt. — e) glas bier, de voor alien en alles dienende tafel.
bierglas in den vorm eener tulp. — f) M het
banban, m. et f. kreupele, lampoot.
dansen : (naar Mr. et Mad. Ballon een paar
bane, m. (bank) : a) (fam.) V. petit;
dansers onder Lodewijk XI V) , ook ballonne, Terre -Neuve. — b) (pop.) envoyer au —, uit
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den dtenst ontslaan, wegzenden. - c) (arg.)
banquezingue, m. (arg.) bankier.
brits. - d) (mll.; pied de -, sergeant;v. ook
banquisme, m. zwendelaril vanbankiers.
baraque 2. d) en vgl. onder pied a). banquiste, m. (pop.) kwakzalver, boee) bij steenbouwers: - du ciel, bovenste steen- renbedrieger, zwendelaar. - Medeplichtige, heler.
laag in een groeve.
banquo, m., V. banco.
baneal, adj. (krombeenig): maison -e, ge- bapteme, m. (doop) a) (pop.) nootd. heim speelhuts,
b) (arg.) se mettre sur les fonts du -, zlcn
Bancalon, m. (krombeenige, kreupele) in ongelegenheld brengen.
spotnaam van den graat van Chambord, die
Baptiste, n. d. b. m.,v. tranquille.
baquet, m, (tobbe) (pop.) -, ook - inkreupel llep.
banco, ook bancot, banquo, m. in solent, waschkulp , wascnvrouw , - descience,
het lanskenet: (aire -, de inzetten, de geheele werktobbe del' schoenmakers, sekreetemmer,-ton.
bar, m. [eng.] ({am.) huftet, bar; tes belles
bank houden; - ! ik hond!
bande, f. 1. a) coller sous -, vlak onder petites des -s, de mooie butretmeisjes, delleve
den (biljart)band vastleggen, (fig.) in de engte kellnerinnen.
drijven, tot zwllgen brengen. - (theat.) - d'air,
baragouin, m. (koeterwaalsch) in engebIauw wolkengordijn, troonhemel. - c) la - ren zin. dieventaal del' rondzwervende dieven
noire, gehelme vereenlglng vanspeculanten, die van de laagste soort.
landgoederen kochten en verbrokkelden, nu:
barant, m. (arg.) beek.
vereenlglng van ultdragers, die met elkander
baraque, f. 1. barakspel (soort van potsamenspannen, om bij verkoopingen alles goed- spel op bet blljart, waarbij eenmet25 nolletjes
koop meester te worden. - 2. m. - a I' aise, voorziene koperen plaat in een hoek van het
flauwe vent; hongerlijder; iem. dieaan manne- biljart wordt bevestigd. De speler wiens hal
Iijk onvermogen Iijdt.
in de holte blijrt liggen, welke met het hoogbander, 1. v. a. (spannen) (pop.) : - la ste nummer geteekend is, wtnt deinzetten). caisse, er van door gaan, zlch met de kas ver- 2. (pop.): a) beroerde boel (huts waar de meeswllderen. - 2. v. n. (obsc.) stur zUn, staan, tel's streng letten op den dlenst , werkplaats
bandeur, m, [bander 2] wellusteling. waar men slecht betaald wordt; betrekking
bannette, r. (pop.) schort,
waar men ztch moet doodwerken).- b) (ecol.)
banniere, f. (banter) (pop.) ~tre en -, lessenaar van een scnooljongen, - c) mond; V.
in 't hemd staan.
caisse. - d) (mtl.) chevron, onderscheidingsbanquarde, f. (arg.) wlnkel.
teeken voor dtenstjaren , un vieux pied debanc
banque, f. (geldbank) : a) (typ.) uitbeta- a trois -s, een oude sergeant met3 chevrons.
ling van loon; jour de -, bataaldag , {aire --,
baraqueur, m. [baraque 1.] bezitter
met de werklieden atrekenen , la - a {ouailie, van een barakspel, die 10°/ 0 van den inzet
er was geen geld, er is niet betaatd. ~tre bio- elscht , deelnemer aan het barakspel.
que a la -, (aire - bUche, niets krijgen. .barbaudier, V. barbeaudier.
b) (pop.) zwendelarij, bedrog , ~tre de la -,
barbe, 1. f. (baard): a) (typ.) roes, dronmeedoen aan een schurkenstreek; {aire une-, kenschap; avoir sa -, OU son extrait de -,
een middel bedenken om bet puhllek beet te dronken zijn; prendre une -, zlch hedrlnken.
nemen (by handelaars op markten en op den - b) bU letterkundigen: avoir de la -, reeds
publleken weg); (aire la -, zUne waar op oud zijn; cetie histoire a tune - de eopeiu,
kwakzalversmanier aanprijzen. - c)handwerk; die historie is oud nleuws, - c) vieille - (deook: de gezamenlijke gooeheluars, koordedan- mocratique) , democratisch veteraan (zooals Bassers, kwnkzalvers, true de -, wachtwoord del' pail, Blanqui), vieille -, grijsaard, dieniet meer
goochelaars enz. om vruen toegang te krijgen op de boogte van den tijd is, oude sok. - d)
tot de spellen hunner collega's.
(ecol.) privaatles om het baccalaureaats-examen
banquet, m. 1. (fr. mag.) - ma90nni- in te pompen en de daarvoor gedane botaling. que, feestmaal by de vrijmetselaars. - 2. (pop.) e) (theat.) {aire sa- , geld verdienen; sa - taite,
bankier.
notre chanteuse qUitte Ie salon, nadat zij de
duiten beet had, verUet onze zangeres de kabanquetier, m. (pop.) bankier.
banquette, f. (met gevulde zitting voor- meI'. - f) (mil.) la femme a -, de in den
ziene bank) (pop.) kin.
regel niet meer jeugdige en meestal eenige al2
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gemeene soldatenvrijster eener garnizoensstad.
barbeau, m. (barbeel) cavalier eener galante dame, die door haar onderhouden wordt.
barb (e)audier, m. (arg.) portler ; — de
castu, portier van het ziekenhuis. •
barbe–bleue, m. (farm..) aannemer van
aardwerken.
barbeque, t. (arg.) vleescb.
barberot, m. (arg.) barbier.
barbet, m. (arg.) le —, de duivel.
barbette, f. (bankbatterU) bo de jongelui
to St. Cyr: vestingbouwkunde; en colle de —,
bij een examen in de vestingbouwkunde; —
•
ook : ofhcier van de genie.
barbichon, in. (pop.) kapucijner (monnik).
barbille, m. (pop.) = barbeau.

--.

BASSE]

barque, r. (ultroep der straatkooplut):.4
1 la —, oesters to koop!
Barre, f. (stang) a) bl buffethouders :

(

; compter a la —, tenir sa comptabilitd a la —,
de geleverde spijzen en dranken op eene lei
met streepjes aanteekenen. — b) (mil.) bo cavaleristen : —s, kinnebak; Sc rafralchir les —s,
de keel smeren, drinken. — c) naald.
barre, adj. (pop.) dom.
barrer, 1. v. a. (dichtslulten) a) ((am.) la
rue est barrde, ook : it y a des barricades =
on pave (v. paver). — b) (pop.) iem. beris-

pen, een uitbrander geven. — 2. v. n. heiligavond houden, niet werken. — 3. v. pr. se —,
weggaan.
barrique, f. (okshoofd) (fr. mac.) Ilesch.
bas, m. (onderste, kous; als adj. laag)
barbillon, m.1. (fam.) : a) v. anisette.
— b) —s de Beauce, groenten ; —s de Varennes, (pop.): a) avoir un vieux — quelque part,
rapen. -- 2. (pop.) jong, door een galante dame ergens in een oude kous een sommetje geld
heliben ; pour les —, v. pour. — b) ca lui
)nderhouden cavalier of minnaar.
barbiste, m. a) (voormalig) student van va comme des — de soie a un cochon, dat
het college Sainte-I3arbe. — b) (typ.) [barbe, past hem in 't geheel niet. — C) — de buffet,
onheduidend mensch; vieux — de buffet, beroes] boekdrukker, die dikwgls dronken is.
barbizet, m. (arg) [dim. van barbe 2 lachelijke oude man, bespotteloke oude coen barbeau] nog onervaren betaald cavalier quette ; un — du cut ou de plafond, iemand
met onevenredig lang lyf on korte beenen, bij
eener galante dame.
barbot, m. [barboter, in bet s]Qk ploete- uitbr. krates; 4tre — de plafond, ook : laag
rend : a) (pop.) eend. — b) (arg.) —, vol au van voorhoofd zijn. — d) — du dos —, ach-, zakkenrollerij ; faire le —, zakkenrollen ; terste ; v. benir. — e) i tre — percd, in behoeftige omstandigheden verkeeren.
ook = barbotage.
basane ou bazane, f. (bruin schapebarbotage, m., barbote, f. (arg.) visitatie van een aankomenden galeiboef, visitatie leer): a) (pop.) huid ; tanner la — a qn., iem.
der galeiboeven tengevolge van de een of andere afrossen ; faire (ou tailler) une — a qn., iem.
bespotten (door een draaiing der hand op bet
verdenking.
barboter. v. a. (arg.) visiteeren; de zak- dik van bet been of op bet split in de broek
met den duim als draaipunt. — b) (mil.) caken van een buurman doorzoeken; stelen.
barboteur, m., barboteuse, f (arg.) valerist. — c) (arg.) tondel.
4bas–bleuisme, m. de goleerde vrouzakkenroller, -roister; — de campagne, nachte-

wen en bun doen.
lUke die!.
bascule, f. (pop.) guillotine, valbjl.
barbotier, m. [barbote] cipier die nieuw4baseuler, v. a. (pop.) guillotineeren, ter
aangekomen galelboeven visiteert.
barbue,f. (arg.) [barbu = gebaard] schr41fpen. dood brengen.
base, f. (grondslag) (fam. et pop.) a) bet
barea, adv. (arab.) genoeg.
acbterste. -- b) se porler sur la —, zicb
barda, m. (arab.) bagage.
barder, v. n. (pop.) zich afslooven, dood- in 't gelid stellen
werken.
basile, m. (personage uit den Barbier de
baril, m. (vaatje) • — de moutarde, ach- Seville) scbijnheilige schavult, lasteraar.
bas–off ou bazof, m. (abr. van bas of
terste.
/icier) onderofficier aan de Polytechnische school.
barometre, m., v. jus, sirop.
basourdir, v. a. [abasourdir] (arg.) bebaron, m. ( pop.) — de la Crasse (blgspel
van Poisson), onllandig, in zijn ongewone fijne ! dwelmen ; doodslaan; — sea gaux picantis, de
I luizen, die men beeft, zoeken en doorlknippen.
kleed(j belachelUk voorkomend man.
basse, f. (arg.) de aarde (ant. ciel).
baronifier, v. a. tot baron maken.
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basses-ehasses, f . p1. (arg.) galelen .
batelier, m. (arg.) klophout, stamper der
Bassin; m. (pop.) vervelende kerel, las- waschvrouwen.
tig mensch.

bat–$ane, m. (mil.) wand in den paar-

bassinant, adj. (pop.) vervelend, lastig. denstal.
bassiner, v. a. (pop.) vervelen, lastig

bath, v. bate.

vallen.
bassinet, m. (bekken): cracker au —,
ongaarne geld uitgeven ; ook : besluiten te
spreken, eindelijk bekennen.
bassinoire,^ f. (beddewarmer))(p
(p op
p•. ) a))
= bassin . — b) dik koperen of zilveren
borloge.
bastaud, m . (arg.) schoen (vgl. bateau,

Wittig m. (theat.) op het tooneel opgeslagen, van decoratie voorziene stellage, die personen dragen kan.
batiau, m. (typ.) dag waarop de zetter
ziJn rekeningg over de laatste 8 of 14 dagen
g
opmaakt, gewoonlijk 8 dagen voor den betaaldag; aligner son —, ztjne rekening zoo opmaken, dat men eene goede betaling krggt, er

a), V. fabriquer.

geducht inhakken; parler — , van de (boek-

bastimage, m. (arg.) werk.

drukkers) zaken spreken.

bastinguer, v. pr. se — , zich verbergen.
batif, in., bative ou batifonne, f
bastringue, m. a) (pop.) danshuis, bui- (pop.) adj. nieuw, moos.
tenkroeg; V . araignee . — Leven, spektakel ,
batiment, m. (gebouw) (pop.)Ore du
lawaai. -- b) (arg.) vUl ; klein ijzeren etul,
dat een pas, geld en getande horlogeveeren
bevat en dat de dieven dikwUls in bun aars
verbergen.
bastringuer, v. n. (pop.) druk de danslokalen bezoeken.
bastringueur, m. —euse, f. (pop.)
druk bezoeker (—ster) van danshuizen.
bat, m. abr . van batiment .
bataille, f. a) chapeau en —, steek die
dwars staat (met de punten boven de ooren;
(ant. en colonne, met de punt naar voren). —
b) (pop.) faire to — des jdsuites (dikwijls met
bijvoeging van: se mettre cinq contre un) onaneeren.
bate, adj. (ook bath en batte) 1.
(pop.): a) moo! ; c'est rien —. dat is allerliefst; — aux pommes, beeldig, erg mooi. -b) 4tre de la —, gegoed zijn, er tamelijk wel
in zitten. — 2. (arg.) a) du —, echt zilver
of goud. — b) faire —, gevangen nemen. —
c) — a faire (goed om to bestelen), domoor,
sul. — d) — au pieu (goed in bed), wellus teling. — e) v. de'earrer . — f) mener en
— = mener en bateau (z. aid. b).
bateau, m. a) groote, zeer wijde schoen.
- b) (arg.) mener en —, afzetten, ook: aardigheden verkoopen; monter un — a qn., iem.
een poets bakken.
bateau–mouehe, m. (kleine rivierstoom boot) te nauwe schoen.
batelage, m. gauwdieverij, leugen, bedrog.
batelee, f. (pop.) hoop menschen, die
elkander niet kennen .

—, van 't zelfde beroep zijn, vakgenooten zen.
bestir, v. n. (bouwen) (pop.): a) zwanger
zijn ; — sur le devant, een bulk kr(gen. —
b) (typ.) opmaken (= mettre en page); — la
deux, de kopie voor de tweede bladzijde eener
courant scbi'kken.
baton, m. (stok) : a) aan de Polytechnische school: de den, bet op den na laatste
censuurnummer. — b) (fam. et pop.) mener
une vie de —s de chaise, een hondenleven
leiden, bet hard hebben ; v. jus, noce. —
c) -- blanc, commissaris van politic; -- d) —
de chaise, — de tire, bij koordedansers : -- de
tremplin, been. — e) -- creux, schietgeweer.
— f) — de reglisse : 1. agent van politic. --2. priester. — g) —s rompus, banbreukige lie.
den, die onder politietoezicht staan.
batonnet, m. (stokje): avoir de la (n'avoir
pas de) chance au —, (geen) geluk in de liefde
of in z(jn zaak hebben
batouse ou batouze, f. (arg.) linnen.
batousier, m (arg.) wever.
battage, m. (pop.) a) leugen, bedrog ;
v. monter; velnzerQ ; arglistige aanslag ;
ongeluk met bet een of ander voorwerp, scheur
in een japan, breuk, barst in een meubel b) bij schippers op de Seine: moedwillige aanoaring van een andere schuit; hagelbui van
scheidwoorden van schuit tot schuit.
battant, 1 . m.: a) (pop.) keel, slokdarm,
maag: se pousser dans le —, drinken ; rien
dans le —, nog nuchter ; bij uitbr. tong. —
b) (arg.) hart. -- 2. —, --e, adj. fonkelnieuw
(= tout battant neuf) .

battante, f. (pop.) kink ; tong.
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baucher, v. pr. (arg.) se — [voor se
battaqua, f. vrouwspersoon met vuile
gausser] spotter; se — de qn., temand uitjapon, slat.
lachen.
batte, v. bate ; bonisseur.
baucoter, V. a. (arg.) beethebben,
batterie, f. a) — de cuisine, eetgerei
(tanden, tong, verhemelte, keel). — b) (h•. mac.) foppen.
baude, f. (arg.) venerische ziekte.
applaus : tirer une triple — maconnique, iem.
baudrouillard, m. arg. vluchteling.
met maconnieke toejuicbing begroeten ; — de
baudrouiller, v. n. (arg.) a) stilletjes
deuil, condoleantie. — c) (arg.) leugen ; -douce, beminneloke scherts. — Ordeteeken, uitkntjpen, er van doorgaan, afdruipen. — b)
kruis. — (mil.) mettre en — _ faire camper. spinnen.
baudru, m. (arg.) draad; zweep.
batteur, m., batteuse, f. (arg.) leugenaar (—ster), dief, dievegge ; bewoner, bebaudruche, f. ( goudslagersvliesje) bij
woonster van Normandie (die bekend staan als schilders : en —, opgeblazen, bombastisch, zonsluw en uitgeslapen); V . antif; — de beurre, der kracht of heerlijkheid.
bauge. f. troffer ; bulk, pens.
wisselagent, kassier ; — de dig-dig, diet die
baume, m. (balsem) (pop.) — d'acier,
in een winkel een aanval van epileptie nadoet, opdat zijne kameraads des to gemakke- instrumenten van eon chirurg(jn of tandmeesier; — de porte-en-terre, vergif.
lUker kunnen stelen.
bausse, m , bausseresse,f . (pop .)baas,
battoir, m. (pop.). groote, vleezige hand;
bazin, meester, meesteres, patroon ; — fondu,
v. trimer.
battre, v. a. et v. n. a) (theat.) — des baas die bankroet gegaan en weer knecht geailes, ongeregelde, wanhopige gebaren maken; warden is.
bausser, v. n. bij metselaars : werken.
(pop.) v. ban; — des bancs, liegen ; — le
beurre : a) aan de Beurs staatseffecten koopen
bavard, m. (babbelaar): a) (mil.) het
of verkoopen. — b) een liederlijk leven Lei- blad uit de conduite-lipst, dat op een soldaat
den; v. breloque; — le briquet, met de voeten betrekking beeft. — b) (arg.) advocaat.
tegen elkander aanslaan hij het loopen, (typ.) bij
bavarde, f. (arg.) mond; tong; boucler
het zetten onnoodige bewegingen maken • — la (remiser on coucher) sa —, zqn mond houden.
caisse, geld halen ; v. caisse ; (mil ) — la co ubavaroise, f. (thee met capillaire stroop):
verte, slapen; ses yeux se battent en duel, hU — au chocolat, kop chocolade met room ; —
ziet scbeel; v. etron; — sa /lime, flance- aux choux, glas absint met amandelmelk ; —
ren, luieren ; — la ginirale ou le tambour de cocker, glas wU n.
(avec les dents), bibberen; (that.) — le Job,
baver, v. n. (kwtjlen) (pop.). a) onzin
zijne rol niet van buiten kennen (vgl. — Job., uitslaan; zich vastpraten, in zijn rede verhieronder); van een beschonkene : — la mu- ward raken. — b) spotten, iemand belasteren.
raille, sterk waggelen; — de l'oeil, op sterven — c) — des clignots, huilen. — d) en —, verliggen ; s'en — l'oeil ou les fesses, la paupilre, baasd zqn.
s'en — les ailes en zigzag, ergens niets om
baveux, m. baveuse, f. (kwijler) iem.
geven ; lui, se battait joliment l'oeil du quar- die onzin praat, kletsbroer; handelaar in vlektier, hU gaf geen tier om de buurt; — a' la kenzeep ; —, f. baveuse a la postige, op de
parisienne, btj 't spel bedriegen of steles ; — publieke straat de voorbijgangers aanlokkend
son plein, op het toppunt van schoonheid of vrouwspersoon.
bayafe, .m. (arg) pistool.
van zun talent staan; van meisjes: — son
bayafer, v. a. (arg) doodschieten.
quart, lokken, aanhalen; — la semelle, rondzwerven. — b) (arg.) — (abs.) zich vermom$azaine, npr. b^j 't dominospel: = caca.
men, veinzen, liegen ; v. antif; — comtois, Vgl. capitulard.
bazane, v. basane.
— entitle, zich dom houden, liegen ; — Job,
bazar, in. (pop.): a) huis, armoedig huis;
zich dom houden, misleiden ; v. morasse;
— un quart, zotte praat uitslaan, onzin pra- bij dienstboden : huis waar de meesters zees
ten ; — en ruine, doorzoeken, visiteeren ; — veeleischend zijn. — 1,) bordeel. c) gezamenlUk meubilair; laver tout le —, het geheele
la diche, in armoe leven.
meubilair verkoopen. — d) bg goudwerkers:
batture, f (pop.) kloppartij, gevecht.
buitenlandsch goud, goud van gering gehalte.
bauce, v. bausse.

[BAZARDAGE
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beeasse, f. (snip) (('am.) domme eend;
magere, gemaakte juffer.

bee$gue, m. (pop.) — de cordonnier,
bazardage, m. verkoopen van z^jn boelgans; kalkoen.
tje om aan geld to komen.
becher, soms becher, v. a. (pop .)
bazarder, V. a. (pop.) verkoopen.
bazardier, m. (pop. ) ko o pman die de iemand over den hekel halen, belasteren ; —
onderste verdieping van een nauwelijks gereed en douse, met ironie bespotten.
becheur, m., becheuse, f. a) (pop
hills tegen lage huur bij den dag huurt.
kleine lastertong; Gaskonjer. — b) (mil.) v.
bazof, v. bas-off.
be, 1. m. (pop.) draagkorf der voddenra- capiston. — c) (arg.) — m. ambtenaar van
bet openbaar ministerie.
pers. — 2. adj. (arg.) = beard.
besot, m. (pop.) kusje; mood.
beard, adj. (arg.) a) door de rechtbank
becoter, v. a. kussen, zoenen, trekkevrijgesproken. — b) rester —, stil zijn, zijn
mood houden; veux-tu rester —? zult ge ein- bekken.
becquant, m. hoentje, kipje.
del^jk ophouden ? roupiller —, rustig slapen ;
becquetance, f. (pop.) voedsel.
pas —, onrustig, opgewonden.
becqueter, v. a, et v. n. (pop.) eten;
Beauce, f., v. barbillon.
beauce, m., beauceresse, f uitdra- dis dons, si nous becquetions une croute ? zeg
eons, hoe zou je 't vinden, als wij een stukje
ger, uitdraagster.
beauperisme, m. bet scboonvaderschap aten ?
bedolle, f. (pop .) = baderne.
(met betrekking tot Grevy, Nov. 1887).
bedonnant, adj. [bedon = smeerbuik]
beause, f. (arg.) bulk.
beausse, m. (arg.) rgkgeworden burger. vleeschmakend; dikbuikig.
bedonner, v. n. een smeerbuik krijgen,
babe, m. [engl. baby, zuigeling]: a) gemaskerdbalcostuum : meisje als klein mind ver- zich vetmesten, inz. van politieke lieden op
kleed. — b) mon —, mijn lieve engel. — c) kosten der belasting betalende burgers.
bedouillard, m. (pop.) onnoozele hats,
dwergachtig persoon, klein-Duimpje.
bebete, f. et adj. (enf.) dier; dom (_ domkop.
bedouin, m. (pop.) raw mensch ; iem.
bete).
bec, m. 1. (bek): (pop.) a) mond , fin —, van de nationale garde, schutter ; valsehe
lekkerbek ; casser (chelinguer ou trouilloter) speler.
beefsteak, m . (pop .) v. biftek;manger.
the —, kwalijk rieken uit den mond ; cela ma
beffeur, m., beffeuse, f. (pop.) bepassel devant le —, dat is mon mond voorbUgegaan, dat is mis; se rinser le —, zich den drieger, zwendelaar (—star).
mood spoelen (drinken); river le —, den mond
begue, 1. m. = bezig(ue). — 2. f.
snoeren, bet zwijgen opleggen ; avoir la rue (arg.) haver.
du — mat pavde, openingen in bet gebit bobbegueulisme, m. het voor de leus nutben ; taire son —, zijn mond houden ; tortiller fig zi.jn, schtjnpreutschheid.
beguin, m . a) hoofd. — b) neiging, hartsdu —, eten. — b) v. mouehard; (arg.) —
de gaz, politie-agent.) — 2. —, ook beq (abr. tocht voor iemand ; avoir un — pour qn., op
van briquet) plankje der xylographen ; ourler iemand verzot zijn ; a —, grillig.
beigne, f. (pop.) oorvijg, vuistslag, stomp.
son —, een werk afmaken.
belant, m. [baler, blaten] (arg.) schaap.
becane, f. bo ijzerwerkers : stoommachine;
belet, m. bid paardenkoopers : knol.
locomotief.
belette, f. (pop.) geldstuk van 50 centimes.
becarre, adj. invar. [s.m. Muz.herstellingsteeken, quadraat.] = chic, pschutt, v'lan;
beige, f. (fam.) Belgische aarden pijp.
Belgique, f.: la fuite en — , overhaaste
le monde du dernier —, de fijnste lui, de eerste kringen; les vmns les plus —, de fljnste vlucht naar het buitenland wegens bankroet
of verduistering.
wijnen.
be'lier, m. (ram.) (pop.) bedrogen echtgebecarreux, adj. et s. m. (fam.) voornoot, horendrager.
naam, elegant (heertje).
belle, f. a) bij spelers : la —, do laatste
beearrisme, m. grootste elegantie, voorbeslissende partij. — b) (pop.) gunstige gelenaamste toon.
.)
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genheid; vergelding; attendre sa —, op eene houten plaat ; onbeduidend werk. — b) (thdat. )
gelegenheid loeren; la perdre —, verliezen als omwerking van een bedrijt.
men zich zeker waande van de winst; — a la
bequeter, v. a. = becqueter.
chandelle, iemand die mooi is bij avondliebt ;
bequillard, m. (pop.) iem. die lam is,
— de nuit, nachtelijke schoone , meisje van kreupele; gr^jsaard; ook = bequilleur.
pleizier. — c) v. SerVir; 4tre a la —, onder
bequillarde, I. (pop.) guillotine.
den blooten hemel overnachten. — d) (arg)
bequille, f. (kruk) galg.
4tre de —, geen getuigenissen a charge te duchbequille, m. (arg.) gehangene.
ten hebhen.
bequiller, v. a. et v. n. (pop.) = bec-

belle –petite, f. (fam.) nieuwere ult- queter.

drukking voor cocotte.
bequill.eur, m. (pop.) eter. — (arg.)
ben, adv. [ = bien] (pop.) goed, we!; scherprechter, beul.
duchtig, veel enz.; ah —, par exemple ! wel
berbis, f. [voor brebis] (pop.) schaap.
nu nog mooier !
berceau, m. (prieel) bij steenhouwers:
benard, m . [Renard, naam van een kleer- rand om een graf.
maker] (pop.) pantalon.
bercycotier, m. w(jnkooper in Bercy,
benediction, f. (zegen) (pop.) : — de eene voorstad van Parijs.
parade, schop voor het achterste; vgl . benir.
berdouillard, m. (pop.) dikbuik.
benef, m . [abr. van bdndfice] voordeel, bate,
berdouille, f. buik.
benefiet.
berge, f. (arg.) jaar; par —, per jaar.
benevole, m. [adj. welwillend] (pop.) =
bergere, f. (herderin) (pop.) : a) vrouw,
roupion.
inz. vrouw van een boekdrukker; geliefde,
Beni–coco, m. [beni = arab. volksstam] minnares. — b) onderste kaart yan een geme(mil.) etre de la tribe des —, een domoor ztjn. leerd kaartspel.
Beni– Mouffetard, s. m. et adj. Paberlauder, v. n. (pop.) rondslenteren,
rijzenaar uit de wtjk Mouffetard, plat geestig; flaneeren, kroegloopen.

berline, I. (arg.) : — de commerce ou de
Beni-Oui, Out, m.: les —, de jabroers comme, kleine koopmansbediende.

V. mouf.

in de kamer der volksvertegenwoordigers. VgI.

pupitrard, truelle.

Berlioz, npr., v. troyen.
berloque, f. (mil.) signaal om uit te rus-

benir, v. a. (zegenen) (pop): — bas, een ten gedurende bet exerceeren.
schop voor het achterste geven ; — des pieds,
berlu, m. [berlue, voorbijgaande blindheid]
opgehangen ztjn; aan een boom, aan de galg (arg.) blinde.
hangen.
berlue, f. (arg.) deken.
benissage, m. vroom geklets.
Bernard, m. (arg) bet achterste ; aller
benisseur, m. ((am.) edele vader op voir —, aller voir (comment se porte) madame
bet tooneel; schijnbaar braaf man, die vrijge- B, op de bestekamer gaan; V. bon.
vig is met loftuitingen en beloften, maar nooit
bernatier, m. sekreetruimer.
iemand den kleinsten dienst bewijst.
bernicle – sansonnet, interj. (pop.) het
Benoit, m. (pop.) hoerenwaard; cavalier is uit of op, er is niemand of niets meer.
en minnaar eener publieke dame.
berniquer, v. n. voor altijd weg ziun, het
Benoiton, m., Benoitonne, f . (naar hazenpad gekozen bebben.
V. Sardou's tooneelspel: la Famille Benoiton)
berri, m . (pop.) draagkorf der voddenrapers.
beer (dame) uit de hoogere standen, die in
ber(r)ibono,m . (arg.) domkop, schaapskop.
spreken en doen de demi-monde nadoet. —
berry, m. huisjas der leerlingen van de
Ook adj.: les audaces benoitonnes, de krasse Polytechnische school.
dingen zooals de familie B. zich veroorlooft.
bertelo, m. (arg.) ddnfrankstuk.
benoitonner, v. n. zich als een BeBertrand, m. (bestendig kameraad van
noiton(ne) gedragen.
Robert Macaire) (pop.) spitsbroeder van een
benoitonnerie, f. voorname losbandig- bedrieger.
heid.
Berzelius, m. (naam van een Zweedsch
beq, m. , z. bee, 2.
chemicus) bij studenten der mathem. wetenbequet, m. a) bpi houtsnijders : kleine schap : borloge.
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bosom, m., V. autel.

BIBOIRE]
bi-annuel, m. (mil.) kachel (omdat b^j

besouille, f• (arg) gordel.

vele regimenten een korporaalscbap van 0 man
bessons, m . p1. (tweelingen) (pop.) borsten. ; slechts om de twee jaar de weelde van een
bete, 1. s. f. (dier, beest) (pop.) : a) bij kachel geniet).
biard, m. (arg.) zo de, kant.
slagers : koe ; — a cornes. vork ; — a deux
bibac, bibacho, m. [bis-bacho] baccafins, stok : — a pain : a) de mensch ; b) mainteneur van een vrouwspersoon; — rouge, roode laureus in de letteren en de exacte wetenschaprepublikein. — (obsc.) faire la — a deux dos, pen tegel(jk.
den btjslaap volbrengen; v. chercher . — b)
bibard, m . (pop.) oude zuiper, drinkebroer.
(arg.) gauwdief, die voorgeeft niet to kunnen
bibarde, f. (pop.) oude vrouw, oud wijf.
spelen om anderen aan to lokken. -- 2. adj .
bibarder, v. n. (pop.) op ztjn ouden dag
(pop.) -- comme un thou, comme ses pieds, — armoe lijden.
a payer patente, vreeselijk dom .
bibasse, f. (pop.) oude vrouw.
beti$er, v. a. dom maken, verbiuffen .
bibasserie, f. (pop.) (hooge) ouderdom.
betises, f. p1. (pop.) dire des —, vuile
bibassier, m. (pop.) : a) = bibard. -taal uitslaan, schouw zijn.
b) (typ.) gek; brompot; baarkloover, vitter.
bettander, v. n. (arg.) bedelen.
bibelot, m. a) (mit.) alles wat tot de ultbetterave, f. (roode biet) (pop.) roode rusting van een soldaat behoort, inz. gepakte
zuipersneus, jeneverneus.
ransel. — b) (typ.) —s, pl. smoutwerk, (pop.)
betting..., in samenst. (eng. wedden) bij stronterijen. — c) (arg.) bandwerksgereedschap.
bibelotage, m. kleine handel.
sport: — book, boek voor de weddenschappen;
bibeloter, v. a. (pop.) snuisterijen, bij
—men, de wedders;—room,kamer voor de wedders.
beuglant, m. tjingeltjangel, cafe, waar in uitbr. zijn goed, kleederen, meubels enz. verkoopen ; zorgvuldig bewerken ; — une a ffaire,
concert wordt gehouden.
beuglante,f.(pop.) tjingeltjangel-zangeres. iets uitdenken, een zaak op het getouw zetten;
beugler, v.n. (pop.) bulken, weenen, huilen. se —, zijn gemak nemen ; V. n. allerlei snorrepijperij, rariteiten koopen of verkwanselen ; met
beugne, f. (pop.) = beigne.
berloquin, beurlot, m. (pop.) schoen - allerlei zaken iets verdienen.
maker, eigenaar van een kleinen schoenwinkel .
bibeloteur, m. liefhebber en verzamebeurre, m. (boter) a) (pop.) v accom– laar van rariteiten.
bibelotier, m. 1. adj. snuisterijen, kunstmoder . — Geld; (meer of minder geoorloofde
verdienste; Y . batteur, battre, fourm.il– voorwerpen betreffende. — 2. s. m. (typ.) smoutlon; y aller de son —, geen kosten ontzien ; drukker.
bibi, m. 1. (fam. et pop.) : a) bibi (kleine
faire son —, veel geld verdienen, veel voordeel
van iets hebben; V. assiette. — (typ.) y dameshoed zoowel als hooge heerenhoed). — b)
avoir the — ou du bon, zetwerk waaraan grof mon —! lief hartje ! — c) Bibi, bi.j wijze van
geld te verdienen is; c'est un (ou comme un) eigennaam, schertsend voor moi, bv. ca, c'est
—, dat is uitstekend ; pros comme deux liards pour B –, dat is voor mu ; on ne dit rien a
de —, et ca pense dija aux femmes, zoo'n B— ? heeft men ml] niets liefs te zeggen? La
kleine vent denkt al aan de vrouwen; au prix Muse a B—, mime Muze (dichtbundel van Anou est le —, in dezen duren tUd; mettre du — dre Gill, 1881). — d) (Mil.) liniesoldaat. -- e)
clans les dpinards, een zaak vooruitbrengen, tot B— [Bicgtre] (typ.) gekkenhuis; envoyer qn. a
welvaart brengen; — demi-sel, nog niet geheel B—, iem. (die een domme streek begaan lieeft)
bedorven meisje, dat hoogstens twee of drie naar Meerenberg sturen. -- 2. (arg ) kleine, dubminnarijen gehad heeft; — d'oreilles, oorsmeer. bele sleutel; mes.
bibiche, f. (fam.) lieve engel.
— b) (arg.) avoir du — sur la tete, een menigte misdaden begaan hebben .
bibine, f. (pop.) a) tapperij voor de armbeurrier, m. (arg.) bankier, zeer rijk man. ste volksklasse; dunnebier, lichte drank; speelbeuverie, f. [buverie] drinkgelag, zuippartij. hol van de minste soort. — b) barmbartige zuster.
bibli, f. (ecol .) abr . van bibliotheque.
beze, m. = bezig(ue).
biblot, etc. = bibelot, etc.
bezef,adv. (pop.) bU soldaten uit Afrika : veel.
bezig(ue), m [= besigue] bezigue
biboire, m . kleine leeren of gummi drink(soort kaartspel).
beker in den vorm van een schuitje.
.
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een elegant hoer; 4lre —, aangeschoten zijn;
bibon, m. (pop.) oude vent.
bicameriste, m. aanhangers van het twee- etre en train de — faire, zich gereedmaken om

to eten.

kamerstelsel.

bicarre, m., v. bizut.
biceps, m. (tweehoofdige spier, inz. aan
den bovenarm) ((am.) avoir du —, een krachtigen arm hebben, gespierd, krachtig zijn ; taster le — a qn. , iem. vleien. door vleierij winner.
bicepsman, m. ijverig lid der vaderlandslievende turn- en roeivereenigingen.
biche, f. (hinde) galante dame (het eerst
gebruikt in 1857 door Nestor Roqueplan) =
lorette; forte —, elegante lorette; ook liefkoozend woord : hartje, liefje.
bicher, v. n. 1. (pop.) b hengelaars:
aanbijten ; cela biche-t-il ? b(jt de visch good
aan? (fig.) ca biche, de zaak gaat good; van
personen : ca ne biche pas, zij kunnen samen
niet overweg. — 2. (arg.) kussen; — de la
mirette, scheelzien.
bicherie, f. de gezamenlgke biches en Naar
doen, de lorettenwereld ; la haute —, de voorname lorettenwereld; vgl. trottoir.
bichette, f. ma —! liefje, lieve engel!
bichon, m. (schoothondje) : a) liefste; mon
—, to seras gentil, faudra voir ! ik zal eons
zien, liefste, hoe zoet je zijn zult. — b) (obsc.)
schandjongen. — c) balsehoen of pantoffel met
pofstrik.
bichot . m. (arg.) bisschop.
bicler, v , n. (arg.) : — de la mirette, met
de oogen pinken, pinkoogen.

bidache, f. = bidoche.
bidard, adj. et s. m. fortuinlijk ; gelukskind (naar een volkslied : La famille Bidard).

Bidel, npr. v. fosse.
bidet, m (arg.) a) zitbad. — b) bindtouw,
waardoor de gevangenen geheime correspondentie van verdieping tot verdieping doen toekomen.

bidoche, f. (pop.) vleesch; portion do ,
—

stuk gekookt rundvleesch. — (mil.) installer sa
—, een gat in de brook hebbeu, . waardoor het
vleesch zichtbaar wordt ; V . maquignon.
bidon, m. (inhoudsmaat van 5 liter) : a)
(pop.) buik, lijf. — b) (arg.) v. attacher.
bidonner, v. n. [bidon] rijkelgk drinken.
— (mar.) — a la cambuse, in de kroeg drinken.
bien, 1. s. m. (pop.) mon —, mijn man,
mijae vrouw, mon wederhelft. — 2. adj. et adv.
uitstekend, voornaam: elle aime a causer, surtout avec les messieurs —, z praat graag,
vooral met groote heeren; als s. m. un — mis,

bienseant, m. (pop.) het achterste.
bier, v. n. (arg.) gaan, loopen ; bedelen;
bedriegen, stolen; — sur l'anticle, bedelen onder voorwendsel van zijn refs to moeten voortzetten; — sur le coutime, op alle mogelijke
wijzen bedelen; — sur le franc-miton, bedelen, terwigl men zich ziek houdt; — sur le
minsu, zonder valsche voorwendsels bedelen;
— sur la poigne, bedelen onder voorgeven dat
men door den oorlog is gerumneerd; -- sur la
ruffe, bedelen onder voorwendsel dat men het
^ slachtoffer is van een brand.
biere, f. doos voor dominosteenen.
biffe, f. (pop.) het voddenrapersvak.

biller, v. n. a) voddenrapen.

—

b) (arg.)

gulzig eten, opslokken.

biffeton, m. a) (pop.) contre marque
-

;

entree-kaart. — b) (arg.) brief; proces-verbaal,
acte; donner sur to —, de acte van besehuldiging voorlezen on de antecedenten van den
beschuldigde openbaren.

bi(f)fin, m., bi(f)$ne, f.: a) (pop.)
voddenraper, -raapster. — b) bij de soldaten
van andere wapens : infanterist.
biffre, m. (pop.) voedsel; passer a —, eten;
passer a — train express, vreeselijk gulzig eten.
bifteck, m. (biefstuk) (pop .): de grisette
ou de chamarreuse, stuk worst of varkensvleesch; — a Maquart (naam van een bekenden vilder) smeerpoes; faire du —, een hoogdravend paard rigden, slaan.
bifteckifbre, adj. wat geld afwerpt,
winstgevend.
bifurque, m. leerling van een lyceum,
the op het punt is aangekomen, dat hij moot
beslissen of hU in de letteren of in de natuurwetenschap wil studeeren.
bigard, m. (arg.) gat.
bige, big(e)ois, bigeot, m . (arg) domoor, domkop.
bigor, m. (mar.) zee-artillerist ; vgl. bi—

gorneau b) .
bigorgnion, m. (pop.) leugen.
bigorne, m. (arg.) (= a deux comes =
a double sans) dieventaal; jaspiner (= rouscailler) —, argot spreken; v. entraver.
bigorneau, m. a) (pop.) agent van politie. — b) (mar.) marine-soldaat, marinier;

vgl. bigor.
Bigorniau, m. (pop.) Auvergner.

[BIGOTTER
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bigotter, v. n. [bigot] bidden.
bigrement, adv. (pop.) bovenmate, vreeselijk; c'est — embetant, allez! dat is een almachtig beroerde geschiedenis, boor !

BISER]

I neel geworpen; in den foyer der acteurs aangeplakt gescbreven briefje, met opgave der voor
de repetition vastgestelde uren, der stukken en
der rolverdeeling. — v . charenton .

bijou, m. (kleinood) a) (fr. mac.) kenteeken,
billon, m (koper)geld.
insigne. — b) (obsc.) geslachtsdeelen. -- c)
bince, m. (arg.) mes.
d'Amdrique, landlooper die in de steengroeven bij
bine, f. (pop.) draagkorf der voddenrapers,
Pars zijn verblijf houdt; — de Saint-Laze, der leidekkers.
meisje dat in de gevangenis van Saint-Lazare
binelle, f., ook binelle -lof, f. (arg.)
Naar straftijd uitzit. — d) allerlei kliekjes uit bankroet.
de restauraties, die op de markten to troop
binellier, m. (arg.) bankroetier.
aangeboden worden.
binette, f. (pop.) hoofd, gezicht, voorko—

bliouter, v. n. (arg.) op behendige wijze
kleinoodien stelen.
bijouterie, f. (pop.) geldvoorschot.
bijoutier, m., bitijoutiere, f. a) han delaar (-ster) in allerlei kliekjes van spijzen;
- sur le genou, — en cuir, schoenlapper. —

b) bliouti6re, behendige diefegge van klei

-

noodien.
bilan, m. (balans) v. ingurgiter .

men; quelle drole de —! wat een potsierlijk
gezicht ! — a la ddsastre, hoofd van een onbetaald schuldeischer.
biniou, m. doedelzak der Bretagners.

binOme, m. kamergenoot aan de Polytechnische school ; studie-kameraad.
biographe, m. bij litteratoren: se faire
—, belasteren.

bique, f. (geit) : vieille —, oud wijf; — et
bilboquet, m. a) kort, dik mensch ; bout (geit en bok) = pedero .
man die bet mikpunt van de spotternij is. —
birbasserie . f. (arg.) oude uitdragersb) liter wijn. — c) (typ.) = bibelot .
rommel.
bile, f. (gal) : ne pas se faire de —, zich
birbassier, m. = bibassier.
niet aantrekken, onverscbillig zijn; it se fait une
birbe, m. , birbade, birbasse, bir -, hij kwelt zich voortdurend, is altd ongerust. besse, f.: a) (pop.) oude man of vrouw (van

billancer, v. a. (arg.) zijn td uit zitten. ongeveer 60 jaar). — (arg.) — dab, grootvabillanehage, m. (pop.) betaling.
der. — b) losse klant van een galante vrouw.

billancher, v. a. et v. n. (pop.) betalen.

birbette, f. (pop.) gr(jsaard van over de

billard, m., v. decoller, devisser. 6o jaar.
— (obsc.) jouer au -- anglais, onaneeren .
billardier, m. (arg.) dief die biljartballen
steelt.
belle, f. (pop. et arg.) : a) hoofd; — de
billard, kaalkop, grijsaard; — a chataigne,
grappig gezicht, mal bakkes. — b) geld, inz.
kopergeld; fausse —, — a l'estorque, valsch
geld. — c) — de boeu f, beuling, worst.

birbon, m. (pop.) man van 55 jaar.
biribi, m. strafcompagnie in Afrika; rouler la brouette a —, btj een strafcompagnie

overgeplaatst zijn.
birlibi, m. (bedriegltjk) dobbelspel op jaarmarkten ; passer an —, dobbelen.
Birmingham, m. etre [un rasoir] de —,
vreeseltjk vervelend zijn ; vgl . rasoir .
billemon(t), billemuche, m. (arg.)
bisard, m. (arg .) blaasbalg .
briefje, geheime mededeeling; geld.
Biscaye, f. Bicdtre (gekkenhuis bij Parijs).

biller, v. a. et v. n. (pop .) = billancher .
biscayen, m. [Biscaye] iemand uit een
billet, m . a) — de cent (de cinq, de mule), gekkenhuis, krankzinnige.
bankbiljet van 100, 500, 1000 franken; — a la
biseop, m. (arg.) muts; vgl . viscope .

Chatre [le bon billet qua la Chatre], illusoire
zekerheid ; — de la Sainte-Farce, in den vorm
van een bankbiljet gedrukt briefje met komischen inhoud; je ten donne (on fiche) mon —, ^
daar geef ik je mtjn briefje voor, daarvoor sta
ik in ; — d'aller et de retour, (retourhiljet)
een paar oorvijgen, op elke wang den ; pren- ;
dre un — de parterre, op den grond vallen .
— b) (theat.) brief uit bet publiek op bet too
-

biscoter, v a. = baiser.

biscuit, m. 1. (pop.) : a) geld. — b) patroon. — c) — de Savoie, Instituut van Frankrijk (zinspeling op den koepel van het gebouw);
servir un — = sequencer . — 2. (arg.) recevoir un —, de aanwijzing krijgen, dat er niets
to doen is.
bise, f. (enf.) kus, liefkoozing.
biser, v. a. (enf.) kussen.
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biset, m. (pop.) = bizet.
bismarck, 1. m. (ram. et corn.) tweemarkstuk. — 2. (arg.) (couleur) —, roodbruin;
— en colere, kastanjebruin ; trcalade, liehtbruin.
bismareker on bismarquer, v. a. et
V. H. ((am.) to slim zijn, beetnemen ; zich tegen elken prijs toeeigenen; flink aankalken.
bisquant,adj.[bisquer, boos worden] (pop.)
vervelend, onaangenaam.
bissard, m. (pop.) roggebrood.
bistot, m. (pop. ) leerling in een modezaak.
bistourne, m. (gebogen) jachthoorn.
bistours, m. pl. bij jongens : zijsprong
van bet balletje of den steen bij het parad(jsspel.
bistro(t), m. herbergier, tapper.
bitter, m. (pop.) : — cuirasse, bitter met
curacao, half en half.
bitume, m. (asphalt) trottoir ; demoiselle
du —, straathoer; fouler (ou polir) le —, op
het trottoir flaneeren; faire (ou piler) le — of
abr. le bit = bitumer. Vgi. asphalte.
bitumer, V. n. (pop.) de voorbijgangers
aanlokken, lastigvallen (van straathoeren).
biture, f. (pop.) rijkel-ipk maal ; zalig gevoel naar rijkelijk gebruik van wijn ; se flanquer (ou s'administrer) une — soignee, zich
rijkelijk to goed doen. — v. Baler.
biturer, V. n. (pop.) en se —, flink smullen en drinken.
—

bivac, m.: its se partageaient le — de ses
graces, zij deelden met elkander bare gunstbewijzen.
bizet, m. weleer (tusschen 1830-1848) lid
der nationale garde (= schutter), die, in plaats
van in uniform, zijn dienst doet in jas of paletot met een kepi op.
bizut, m. (dcol.) leerling van de Ecole Polytechnique en der Ecole centrale in bet eerste
jaar, carrel in bet tweede, cube in bet derde,
bicarre in bet vierde jaar.
blackboulage, m. deballotage.
blackbouler, v. a. [black, eng . zwart,
boule, bal] door zwarte balletjes deballoteeren,
laten vallen, afwgzen.
blafard, (adj. loodkleurig) 1. m. zilver;
geldstuk; — de cinq balles, vijffrankstuk. — 2.
la blafarde, de dood.
blague, f. (grootspraak) : a) welbespraaktheld, woordenvloed; plagerij, spotternij ; windmakerij, snoeverlj ; leugen ; avoir de la —, gemakkelq'k en geestig praten, welbespraakt zijn;
avoir une — d'acier, niet op zijn mondje gevallen zijn; avoir la — du metier, door bet
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lachten van detail-kennis zijn wetenschap of
zjjn vak doen uitkomen ; it n'a que la —, hil
praat goed, maar wat hU zegt is zeer oppervlakkig; ne faire que des —s, ztjn talent aan
onbeduidende werken verspillen ; pousser une
—, eene verdichte historie op amusante wijze
vertellen, (fam.) met spek schieten; prendre
qc. a la —, zich over lets vroolgk maken;
faire avaler toutes sortes de —s a qn., tem.
allerlei leugens op do mouw spelden; v. moule;
plastron a —s, mikpunt van spotternij ; fai fait
deux heures de — avec dui, ik heb twee uur
met hem verpraat ; — daps le coin ! — sous
les aisselles, scherts ter zgde. (fam.) alle gekheid op een stokje ! sans —, in ernst. — b)
(pop.) —s a tabac (tabaksblaas), welk een
boezem, (fam.) wat 'n borsten!
blaguer, v n. (grootspreken) praten, redeneeren; — morale, over moraal praten;
grootspreken, zwetsen, opsnijden; liegen, met
spek schieten; vows blaguez, je wil me wat
wgsmaken; v. a. — qn., zich over tem. vroolijk maken, tem. in 't ootje nemen; un homme
blagud, tem. die op allerlei wijze geplaagd wordt.
blagueur, m., blagueuse, f. grootspreker, grootspreekster; zwetser, windbuil;
spotter, spotster.
blair(e), m. (arg.) a) neus; se cingler le
—, zich bedrinken ; jacter du —, door den
neus praten. — b) wang.
blaireau, m. (das) a) jonge letterkundige dilettant. — b) (scheerkwastje) (mil.) bezem ; rekruut (omdat die inzonderheid met bet
vegen is belast).
blaireauteau, m. [blair] (pop.) iemand
met grooten neus.
blaireauter, v. a. [blaireau, dassenharen penseel] bq schilders: to fijn schilderen,
gelikt schilderen.
Blanc, 1. m. (fam, et pop.): a) Fransch
legitimist; les —s d'Espagne, de loodwitters,
de royalistische parto der aanhangers van de
Anjou's, schertsende zinspeling op blanc d'Espagne, loodwit. De loodwitters zetten die goedkoope aardigheid betaald door de aanhangers
der prinsen van Orleans les blancs d'Eu, naar
bet Orleanistische kasteel Eu, to noemen, met
zinspeling op blanc d'oeuf, de eiwitters. — b)
bij den boekhandel: nog niet ingenaaid book.
— c) —, ook petit —, witte wjjn ; —, ook
blanche, f. brandewijn uit uitgeperste druivenschillen. — d) Min frankstuk. — e) bi 't dominospel: — d'Afrique, de vijf on zes. — f)
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bij voddenrapers: — sale, gemeene lompen of
lappen — g) faire du —, lief doen, zijn bof
maken. — h) envoyer au —, soms voor au
banc (z. aid ). — i) manger du —, zich door
een vrouw laten onderhouden ; V. manger,
mangeur. — 2. adj. a) (fam.) n'etre pas
—, zich in critieken toestand bevinden. zeer
gecompromitteerd zijn ; dame blanche, flesch
witte wijn ; bal —, bal voor ongehuwde dames, vooral ook om ze aan jonge heeren te
kunnen voorstellen ; soiree blanche, familiare
avondparttj, waarop alleen hulsvrienden zijn
genoodigd. — V. blouse. — son ironie a —,
z jne koelhloedige ironie. — b) (arg.) @tre a'
—, een valsehen naam dragen.
Blanche : Place —, hoofdkwartier der
horizontales.

blanchinet, m. (fam.) dubbel blank in
't domino (= palichon).
blanchir, v. n.: a) bij journalisten : veel
alinea's maken. — b) (pop.) gardez-vous de
lui, son foie blanchit, neem u voor hem in
acht, hij is op 't punt u te verraden.
blanchissour, m. (wasscher): a) bij litteratoren : retoucheur, iemand die een ander's
kopie verbetert en opwerkt. — b) (pop.) advocaat.
blanchisseuse, f. (waschvrouw) (pop.)
(obsc.) — de tuyaux de pipes, tegennatuurlijk
ontuchtig vrouwspersoon.
blanc—vilain, n. (pop.) vergiftiger van
onbeheerd rondloopende honden.
blanqueter, v. a. (arg.) verzilveren.
blanquette, f. (arg.) zilverwerk ; zilvergeld.
blanquettier, m. (arg.) zllverwerker.
blard, v. blavard.
blase, adj. (arg.) opgeblazen, gezwollen.
blasement, m. gebiaseerdheld.
bl(av)ard, m. (arg.) omslagdoek, sjaal.
blave ou blavin, m. (arg.) zakdoek ;
blavin, ook : zakpistool ; blave, ook : halsdoek;
blave a ressort, revolver.
blaviniste, m. (arg.) zakdoekendief.
blaze, m. (arg.) naam ; prendre la piaule
sous faux —, een kamer huren onder een
valscben naam.
ble, m. (koren) bo de hoeren om Parijs :
— battu, geld; n'avoir pas de —, geen rooden
duit hebben.
Bleau, npr. m. [abr. van Fontainebleau]
les dlives de — = les dlives de t'dcole d,'application de Fontainebleau.
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blec, v. bois.
bleehart, adj. [bleche]: devenir —, sukkelen, sterven.
bleche, adj. (pop.) leelijk, onaangenaam;
typ.) faire —, bij het dobbelen niets gooien;
v. banque.
bier, v n. (arg.) gaan : blons avec la rapiole, laten wij met de meid meegaan.
blesche, m. (arg.) aankomende diet, leerling in de dieverU.
blesinard.er, v. n. lanterfanten, rondslenteren.
blette, adj. f. beursch (oorspronkelijk van
fruit), verlept (van oude hoeren).
bleu, 1. adj. (blauw): a) verrassend, verbazend, onwaarschijnlijk; c'est — , elle est
bleue celle -la, neen, maar, die is goed (dat is
ongelooflijk); en titre —, stom van verbazing
zipn; bailler tout —. geheel verbluft zijn; colire —e, hevige toorn. — b) (theat.) 9tre —,
slecht zijn (van een tooneelstuk en van acteurs). — 2. m. (pop.): a) —, petit —, slechte
roode wijn; etre voud au —, de flesch gaarne
aanspreken ; pros —, krachtige Zuid-Fransche
wijn, inz. om andere wijnen to versnijden ;
mettre le piton (roode neus) au —, wijn bij
liters drinken. — b) passer au —, zich over
een verlies troosten ; (mil.) tout cela passait
au —, dat word allemaal op zij gezet, opgegeven. — c) mantel. — d) (mil.) groene, recruut ; les —s, de Bonapartisten. — e) des
—es = des grises (v. gris 3).
blezimarder, v. n. bo acteurs : elkander in de rede vallen, een ander beletten
zjjn volzin uit te spreken.
blinde, [blinder, bomvrij maken, pantseren] 1. adj. totaal bezopen; etre —, stomdronken zun. — 2. m. = euirasse.
blinder, v. pr. (pop.) se —, zich bedrinken.
blin.doeher, v. pr. se —, zich een lichten roes aandrinken.
blioteuse, f. (pop.) meisje van pleizier,
hoer.
bloc, m. a) (mil.) politiekamer; gevangenis; titre au — , kazerne-arrest hebben ; mettre au —, gevangen zetten. — b) (pop.) lucifersdoos, vuurtuig. — c) (fam.) faire un —,
een troop sluiten.
block(h)aus, m. a) bo voddenrapers:
gemeubeleerde kamer. — b) zware schako;
cylinderhoed.
blond, m.: beau — : a) (fam.) jonge laf-
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bek, melkmuil ; dikwijls iron. voor iemand die
noch schoon noch blond is; b) (arg.) zon.
blonde, f. (blondine) (pop.): a) liefste, maitres inz. van een gehuwd man (zonder betrekking
tot de kleur van het haar). — b) (flesch) witte
win ; 4tre portd sur (ou peloter) la —, graag
Witten wijn drinken ; se caller une ou deux
—s pour tasser les imbeciles, een of twee tiesscion witten wijn drinken om de oesters door
to spoelen ; courtiser la Brune et la — (alle
meisjes het hof maken) gedurende den maaltijd afwisselend rooden en witten wijn drinken. — c) glas licht bier.
bloquer, V. a. et v. n.: a) -- qn., iem.
den terugtocht afsnijden. — b) (mil.) een soldaat arrest geven ; 4tre bloqud, arrest hebben.
— c) (arg.) in den steek laten, opgeven. —
d) (typ.) (fig.) wegblijven, niet komen ; — to
mastroquet, zijne vertering in de kroeg schuldig blijven ; v. barque, a. -- e) (enf.) met
knikkers spelen
bloquette, f. (euf.) knikkerspel.
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seur. — b) (arg.) = bobino 1.
bobinette, f. (pop.): jeu de la —, _
birlibi.
bobino, m. 1. handelaar die onechte bijouterien voor echt verkoopt. — 2. (arg.) horloge. — 3. (pap.) B—, ook Bobinche, Bobinski, hot tbdatre du Luxembourg to Parijs.
bobo, m. (in de kindertaal : pijn) (pop.) it
n' y a pas de —, dat hindert niet.
bobonne, f. [veer bonne]: a) dienst-,
kindermeisje. — b) wgfje, vrouwtje (liefkoozend woord van een echtgenoot tegen zijne

vrouw) .
bobosse, m. (pop.) 1. a) oude gek. —
b) [abr. van fantabosse] infanterist. —, f. gebochelde ; bochel ; avoir une — dans l' estomac,
zwanger ztjn.
bobottier,m . [hobo] (pop.) mopperaar, zeur.
boo, m . [abr. van bocard] (pop.): a) slecht
befaamd Buis ; bordeel. -- b) buis (in 't algemeen), winkel.

bocal, m. 1. (pop.): a) maag ; aars ; embloquir, v. a. (arg.) (gestolen goed) ver- plir (ou se garn_ir) le —, eten ; se rincer le

koopen.

—, drinken. — b) kleine woning. — c) ven-

bloquisseur, m., bloquisseuse, f. sterruit. — 2 (arg.) camelotte en —, waren in
een glazen kast.
(arg.) koopman (-vrouw), handelaar (-ster).
bocard ou bocart, m. a) = boe. —
blot, m. (pop.) de pros van iets; goedkoopheid ; c' est (ou cola fait) mon —, dat b) koffiehuis ; - panne, klein cafd.
Bocari, plaatsnaam (arg.) = Beaucaire.
lijkt me.
boche, m. (pop.): a) losbandig mensch
blol%m, m. (pop.) cylinderhoed.
— b) We de —, stompzinnig mensch, dikkop.
blousard, m. = blousier.
bochon, m. [btjvorm van pochon] (pop.)
blouse, f. (kiel): la —, het (gemeene)
yolk ; — blanche, als arbeider verkleed man, vuistslag, stomp.
bochonner, v. pr. (pop.) se —, elkanstille politie-agent.
der met vuisten slaan, stompen.
blouser, v. a. bedriegen.
bock, m. glas bier (van 20 centimes); —
blousier, m. man die een kiel (blouse)
distingud, glas van 50 C.
draagt; straatsltjper.
bockeur, m., bockeuse, f. bU stubob, m. (arg.) abr. van bobino 1; -- en
denten: blerdrinker (-ster).
jonc, gouden horloge; vgl. bog.
booker, v. n. (pop.) bier drinken.
bobe, bobechon, m. [bobeche, p^jpje
bocotter, v .n. (pop.) brommen, knorrig z(jn.
van een kandelaar]: a) (pop ) hoofd; se menboeque, f. (arg.) = bog.
Ire le —, in vuur geraken ; zich illusies mabocson, m. (pop.) = boo.
ken. — b) (arg.) bobe = bobino 1.
boeuf, m. (pop.) 1. beer in 't kaartspel.
bobelin, m. (pop.) bij uitdragers: laars
— b) tweede knecht in eon schoenmakersBobinche, v. bobino 2.
bobinage, m. vol au —, diefstal bU den werkplaats ; kleermakersknecht, die de groote
verkoop der in ztjdepapier gewikkelde spoelen stukken maakt ; petit —, knecht die de voorwerpen in het ruw bewerkt. — c) titre lc
ruwe zUde (= piquage d'onee).
bobine, f. (spool): a) (pop.) hoofd ; go- boeuf, voor de andere moeten betalen (of hoezicht; — d4vidde, kale plek op het hoofd; ten). — d) faire du — a la mode, eon hoogno plus avoir de fit sur la —, eon kaal hoofd dravend paard berijden (vgl. bifteck). —
hebben. — Mettre en —, verpanden; laisser e) se mettre dans le —, in eon treurigen toeen — , in den steek laten. — V. degrais- stand geraken. — f) (typ ) boosheid, toorn;
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boissonneur ou boissonnier, m.
avoir (ou gober) son —, boos zijn of worden,
in toorn ontsteken ; faire un —, een kameraad (pop.) dronkaard.
botte, f. (doos): a) (fam. et pop..) verdie zich verwijderd heeft, t(}delijk vervangen.
— g) v. bile. — 2. adj. reusachtig, kolossaal; un succes —, een kolossaal succes ; bi.j
de leerlingen van Saint-Cyr : c'est —, 't is
prachtig, kolossaal, kras; (pop.) c'est rien —,
dat is erg aardig recht aangenaam. — v.
;

mouchoir.
boeufl'er, v. n. (pop.) bij schippers:
Oink roeien

boffette, f. (pop.) oorvijg.
bog, m. bogue, f. en m. (arg.) zakborloge; -- en jonc (en platre), gouden (zilveren)
horloge.
boghey, spelling van velen, die geen
Engelsch kennen, voor buggy.
boguiste, m. (arg.) borlogemaker.
boheme, 1. f. losbandige wereld, kring
van verloopen lui (studenten, kunstenaars die
een los leven leiden). — 2. s. m. verloopen genie.
boire, v. a.: a) bij tooneelspelers : — du
fait, toegezwaaiden lof genieten, succes hebben ; — une goutte, uitgefloten worden. — b)
(typ.) — as t'encre, to laat komen, als juist
een rondje won -uitgedronken is. -- c) (pop.)
— dens la grande tasse, verdrinken ; v. bouillon , faire —, slaan. — d) (obsc.) femme qui
boit a mgme la bouteille = avale–tout. —
e) (arg.) it boit au-dessus de l' oeil, jard, hU verstaat de dieventaal.
boil, m. a) bij vaudevillisten : rnettre du
—, op veischillende plaatsen in den schouwburg eene menigte vrienden zetten, die het
eenigszins koele publiek door uitroepen van
bewondering in vuur moeten brengen. — b)
verontschuldigend : on nest pas de —, een
mensch heeft toch gevoel, het vleesch is zwak.
-- c) etre darns ses —, zijn eigen meubels
tiebben. — d) (enf.) — blec [blanc], tol. —
( pop.) — pourri, tondel, zwam; — tortu,
wQnstok. — v. Cloche ; boispeint, stiff, houten gezicht. -- Les — durs, de gerechtel(jk
veroordeelden, de galeiboeven.
boise', adj. (pop.) 4tre —, horendrager zUn.
boisseau, m. (schepel) (pop.): a) scbako;
eylinderhoed. — b) liter wijn. — c) v. de-

careasser.
boisson, f. (drank) (pop.) wijn.
boissonner, V. n. (pop.) bovenmatig
drinken ; dites donc, voisin, on a un peu boissonnd chez vows hier ? zeg eens, buurman, jelui hebt gisteren zeker braaf gepooierd, lie?

achtelijk: hok (armoedige woning; slechte inrichting, winkel, fabriek enz. , slechte en kleine
drukker(j ; voor de dienstboden : onvoordeelig
huts, enz.; onbeduidende schouwburg, enz.); bij
scholteren: opvoedingsinstituut, kostschool; in het
algemeen : huis, werkplaats, kantoor; (redactie)bureau ; (typ.) titre de la —, boekdrukker zijn. -Rijtuig; — a biscuits, pistool; z. bord; — aux
cailloux, gevangenis; — a comes, manshoed;
— aux ddgeUs ou aux refroidis, de Morgue;
— a dominos ou a asticots, -- a doche, doodkist ; — aux dchantillons, sekreetton, -enitner ;
— a femmes, bierhuis met vrouwelijke bediening; — a jaunts, juweelkistje; — a Jouanne
(naam van een penskoopman), bulk, lijf ; —
au laic, borsten, tieten ; min ; — aux ordures,
achterste; — a pastilles, vat der gewijde hostien ; — a poivre = assommoir ; — aux
puces, bed, V. ragot; -- aux rdlexions, arrestlokaal; — au set, hoofd : avoir un moustique dans la — au sel, een klap van den
molen hebben ; —s a violon, groote schoenen
of voeten ; — a violon, oak : doodkist ; fermer
la —, a) den winkel sluiten. — b) den mond
houden. — b) (mil.) politiekamer, kast; grosse
—, gevangenis ; toucher a (ou boulotter de)
la —, dikwUls straf krijgen ; avoir une tete a
—, zeer dom zijn, zoodat men dikwijls in de
handen van den exerceer-instructeur valt. —
c) (typ.) letterkast ; faire sa —, de gebruikte
letters weer in hun vakjes leggen, distribueeren ; pilleur de —s = fricoteur. -- d)
(arg.): — a Pandore, doosje met was (om afdrukken van sloten te nemen) ; — a surprise,
hoofd van een schrijver.
boiter, v. n. (kreupel loopen) (arg.) —
des chasses, eenoogig zijn ; scheel zien.
boiteux, adj. — dune chasse, den oog
hebben.
bolander, v. n. omkoopen (ontstaan in
1883 door den Belg Boland, die beweerde, dat
twee Gambettistische afgevaardigden zich door
hem hadden laten omkoopen, om een financieel plan door hun politieken invloed to doen
slagen.
bolanderie, f. omkooping, gebruik van
een politieke positie om twijfelachtige beursspeculation te doen.
bolandiste, m. omkoopbaar afgevaardigde (vgl. bolander).

bolduc, m. ziden lint, waarmede do bonbonzakjes zijn toegeknoopt.
Bolivar, m. (Bolivar, do bevrijder der
Spaansche kolonien) manshood met breeden
omgeslagen rand; hoed (in 't algemeen).
bombe, f. a) kwart liter w(jn. — b) tusschengerecht van geleien. — c) (mil.) partir
en —, uttgaan voor een pleizierparrij.
bombe, a. et s. m. gebocheld(e).
bombiner, v n. zich to vergeefs inspannen, zich nutteloos afslooven.
bon, adj. et S. m.: a) (fam.) mon —!
mijn waarde heer! excellent — , jonge fat (_
gandin); un —, een huichelaar, een dine;
it est —, die is goed, amusant, komiek; c'est
tin —; a) dat is een man, op wien men aan
kan. b) hij is soliede, in staat om to betalen. c) bij Is een echt republikein ; 4tre
des —s, tot de flinkste arbeiders behooren,
00k: goede vooruitzichten hebben. — b) (pop.)
4tre — pour Bernard ou pour Cadet, slechts
als voetveeg to gebruiken zijn; le — endroit,
bet achterste. — c) in do sporttaal: arriver
— premier, ver vbor do andere renpaarden als
eerste aankomen, b(j uitbr. zijne concurrenten
ver voor z(jn; arriver — dernier, ver achter
de andere paarden het laatst aankomen. — d)
(typ.) — ( a tirer), voor den druk gereed vet;
avoir du —, = avoir du beurre (z.ald.).
ook : nog sets to good hebben voor de volgende afrekening. — e) (mil.) —s de tabac, herinneringsmedailles, die aan alien gegeven wor
den evenals de tabaksbons; sonnerie des —s
a tabac, trompetsignaal der geconsigneerde soldaten. — f) bij politie-agenten etre le —, de
rechte man zijn (die gevangen genomen moot
worden) v. bonne. — ( arg ) s. m. iemand
die gemakkelijk to bestelen is. — avoir — qn.,
lemand op hector daad betrappen. — Btj do
politic : — prisonnier, gevangene, die geneigd
is onthullingen to doen.
bonaparteux, m. (pop.) minachtend:
Bonapartist.
bonasserie, f. goedaardigheld, onnoozelheid.
bonbon,m. (pop ): —,a liqueur, puist,etterblaartje; — anglais, klein droog puistje.
bonbonnier e, f. a) elegant, smaakvol
gemeubileerd kamertje ; kleine schouwburgzaal. — b) — a filous, omnibus. — c) btj sekreetruimers : beerton, -emmer.
bonde, f. (arg.) v. baude; v. ook
-

:

centrousse.

BONIR]
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bonder, v. a. volstoppen ; 2a devait etre
bondd, dat moest overal volgestopt zijn, or
moesten wel overal menschen zitten.
bon-dieu, m. a. (mil..) sabel; tweesnijdend zijgeweer der Fransche infanterie. — b)
(arg.) schriftelUk rapport over het dagwerk in
het bagno.
bondieusard, m. schilder van heiligenbeelden; handelaar in voorwerpen van godsdienstigen aard (beelden, prentjes enz.) — BLJ
vrijdenkers : geloovig christen.
bondieusarderie, f. bU vrijdenkers :
vroomheid, godsdienstigheid
bondieusardisme, m. fijnheid, schijnheiligheid.
bondieuserie, f. (pop.) handel in vrome
dingen (beeldjes, plaatjes, enz.)
bondieutisme, n. (fam.) intermitteerende vroomheid van kouwelijke lieden, die bij
strenge koude zich In de armen van den godsdienst werpen, om in de nab(jheid van het
refectorium een goed gestookte kachel to vinden,
maar die weer de wereld ingaan als het lente wordt.

Bondy (–sous–blerde), m. (pop.) _
Bondy (een dorp bij Par(js waar de ver-

gaarkuil is der faecalien); re fouler a —, naar
den duivel wenscben.
bongarconnisme, m. ((am.) goedbartigheid.
bonhomme, m. a) (fam.) (ho. part.)
mon —! mannetje ! kereltje ! — b) (the'at.)
entrer duns la peau du —, zich geheel met
z(jn rol vereenzelvigen; creaser son —, zijn rol
grondig bestudeeren. — c) (pop. et (am.) heilige ; heiligenheeld.
bonicard, m., —0, f. (arg.) oude.
boniment, m. hansworstenklucht om toeschouwers to lokken; aanpr(jzing van de z(jde
van eon kwakzalver; redeneeringen om tem.
to misleiden. — Redo, uiting; mauvais —s,
scheldwoorden; la faire au —, niet op zijn
mondje gevallen zijn.
bonimenter, v. a. gelukwenschen, complimenteeren.
bonimentiste, m. kwakzalverachtige
aanprijzer.
bonique, m. (arg.) gr(jsaard.
bonir, v. a. et V. n.
(arg.) praten,
vertellen, op hoogdravende wijze vermelden ;
trachten to bepraten; n'en — pas une, zwijgen;
ne — que peau, niets zeggen, pruilen; bonni que
peau! mondje dicht! -- au ratichon, biechten.
— h) bij kerkhofsteenhouwers: zwijgen.

a)
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bonisse, f. [bonir] 41re en '—, vreeselijk
babbelen, zeer mededeelzaam zijn; ook: zijn gemoed luchten in scheldwoorden.
bonisseur, m. (pop.) hansworst die door
zine grappen bet publiek lokt, enz.; v loffftude. — Iemand die dingt naar den post
van afgevaardigde. — — de la batte, getuige
ter ontlasting (a ddcharge). — Verteller. —
Advocaat.
bonjour, m. a) dire — a sa moilid _
donner 1'aubade (z. ald. — b) vol au —,
).

diefstal die 's morgens vroeg geschiedt door
insluiping in niet gesloten kamers bij menschen die nog slapen; voleur au — = bon-

jourien.
bonjourien, bonjourier, m., bonjouriere, f. (pop.) diet, die des morgens
vroeg, voor bet ontwaken der bewoners, in
de niet . gesloten kamers sluipt ; bonjouriere,
veil vrouwspersoon, dat des nacbts den onnoozelen hals, Bien ztJ naar zgne woning vergezeld heeft, besteelt.
Bonnard, m. goedhartig, onnoozel persoon, die gemakkelijk to bestelen is.
bonne, adj. et s. f. (fam.) a) une bien —,
een mooie geschiedenis; en dire de —s, mooie
dingen . vertellen ; oh ! par exemple, en v'
une —, neen maar ! die is moo! ; en faire de
—s, mooie streken uithalen ; etre la —, bemind warden ; Otre de la —, rjjk zijn ; avoir
la --, boogschatten, veel op hebben met ...;
prendre la —, l4efkrijgen ; ttre en ses —s
[heures], goed gemutst zijn. — b) avow dtel —
pour un homme, een man ter wille geweest
zqn. — c) bij spelers: la —, eerlijk, zonder
bedriegerij. — d) (enf.) —! de worp (slag, sprang)
geldt (ant. mauvaise).
bonne—grace, f. linnen doek, waarin de
kleermakers de kleederen wfkkelen om ze to
bezorgen.
bonnet, m. (muts) a) ((am.) — d'dvtque,
acbterdeel van een gebraden kalkoen, dat in den
vorm van een bisschopsmuts gesneden is; ook:
kleine loge in de hoogste raj loges van een schouwburg. — b) (pop.) grand —, bisschop; v. moule;
le gent — de coton, de bekronipen burbermenschen, de ploertige lui; — de colon = bonneteau; — vert, tuchthuisboef die voor 02O
jaar of levenslang veroordeeld is; — de nuit
sans coiffe, zwaarmoedig man: — jaune, twintigfrankstuk. — C) (typ.) bond der nude zetters
in eene drukkerij.
bonneteau, m. (pop.) zeker kaartspel.

la

a

a

a

a

BORNIBUS]
bonneter, v. a. vleien, aanlokken.
bonneteur, m. (pop.) boerenbedrieger

kwartjesvinder.

bonnetier, m. alledaagsch menseb, kruidenier.

bonneton, m. (fam.) de bediende In een
manufactuurzaak, die speclaal belast is met de
kousen en gebreide waren.
bonnichon, m. (pop.) vrouwenmutsje.
bonnir, bonnisseur, v. bonir, etc.
bono, adj. (pop ) goed, voldoende.
booze, m. a) aan de school to Saint-Cyr:
geestelgke. — b) staatkundige, schrgver, die
zich aanstelt als meester of hoogepriester in
zijn Yak. — c) (pop.) individu : les —s de la
haute, do groote lui.
book, m. (eng.) in de sporttaal: wedboek
bij wedrennen.
bookmaker, m., bookmakeuse, f.
in do sporttaal: bookmaker.
bord, m. (pop.) boite (ou maison) du —
de l'eau, prefectuur van politic.
borda, m. school voor zeevaart.
borde, adj. [border un lit, de beddelakens
overal goed instoppen] (fain.) bij cocottes: etre
—e, de geneugten der liefde afgezworen hebben.
Bordeaux, m. —, petit —, Fransche sigaar
van 1 sou.
borde'e, f. (pop.) courir (ou tirer) une —,
zonder verlof van bet werk blijven, maandaghouden.
bordel,m. (bordeel) (pop. ) a) leven, spektakel.
— b) bij kolenhandelaars : rijsbundel, takkenbos
van twee sous. — c) bij waschvrouwen : kleine
bundel vuil waschgoed ; faire un —, een bundel eigen waschgoed wasschen. — d) — ambulant, fiaker, vigelant, huurrijtuig. — e) werktuig, het een of ander voorwerp.
bordelais, m. = petit bordeaux.
bord—plat, m. [de zwarte hoed met vlakken omgeslagen rand, voorheen alleen door kunstonaars gedragen, word in den winter van
1886 87 Mj de elegante modeheertjes zeer gezocht] = copurchic.
borgne, m. a) aars. — b) aas (in de kaart).
borgner,v. a, bij grafsteenhouwers : aanzien.
borgniat, in. (pop.) iem. met den oog.
borne, f. (grenssteen) v. camp. — Afgovaardigde, die uit bekrompenheid ergens tegen stemt an slechts denkt aan kleingeestige,
persoonlijke belangen.
bornibus, m. [Bornibus is de naam van
een mosterdfabrikant, wiens reusachtige aan;1

[BOSCH
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plakbiiljetten : Bornibus, Sa Moutarde! ! ! zeer ken (als een bok) ; leven maken, spektakel of
den lachlust opwekten] mosterd; vous pouvez schandaal maken ; (tbeat.) — la piece, het stuk
vous figurer la quantit4 de — qui me monte uitfluiten, de opvoering door lawaai beletten.
au nez, quand ... , ge kunt begrijpen hoe boos — b) (arg.) omkoopen.
boucaneur, f., boucaniere, f. (pop.)
ik word, als ...
losbandig mensch, die de hoerenhuizen afBo h ° m. et f. Duitscher, Duitsche.
bosco, m. et f., boscot, m., boscotte, loopt ; hoer.
boucard, m. (arg.) winkel.
f. (pop.) gebochelde,
boucardier, boucarnier, m. (arg.)
bossard, adj. [bosse, bochel) • (pop.) dubwinkeldief; koopman; — gambilleur, rondreibelzinnig, niet pluis.
bosse, f. (bochel) (pop.) se donner (on se zend koopman.
boucarmier, m. (arg.) winkeldief.
flanquer) une —, veel eten, braaf smullen; se
bouche-en-coeur, m. (fam.) pluimstrUdonner une — de rire, zich een bochel lachen; se
faire des —s, zich heerlijk vermaken ; rouler sa —, ker, flikflooier, mooiprater; avoir des phrases
rondreizen, rondzwalken; tomber sur la — a de —, mooi praten, vleiende woordjes zeggen.
boucho–l'oeil, m. bU llebte vrouwen:
qn. , iem. op bet U f vallen, iem. van achteren
vijf-, tien- of twintigfrankstuk, dat iemand btj
aanvallen.
bosselard, m. bij scholieren: cylinderhoed. wijze van lokaas als een lorgnet voor zijn oog zet.
boucher, m. 1 (slager) : (pop.) arts, heelbosser, V. n. lachen, vroolijk zun.
meester. — b) — de Cavaignac, soldaat der
bossmar, m. (arg.) gebocbelde.
bossoirs, m. pl. bj zeelieden : (vrouwen)- garde-mobile (1848). — 2. v. a. (dichtmaken,
stoppen) : a) v. fenetre ; — la lumilre, een
boezem, borsten.
bossu, m. (gebochelde) (theat.) it y a des scoop voor 't achterste geven. — b) tire bouchde, physiek niet in staat zijn kinderen to baren.
—s, er wordt gefloten.
bouehe-trou, m. (gatstopper) (dcol.) leerbotte, f. a) (dcol.) nitre recu qu'a la —,
slechts door groote toegevendheid door zijn exa- ling die bq het werk voor den wedstrtjd tusmen komen, door de mazen heenkruipen. — schen de gymnasien onderling opgeroepon wordt
b) —s de neuf fours (woordspeling: laarzen om een kameraad to vervangen, welke om de
die op 9 plaatsen bet licht doorlaten), ook: een of andere reden verhinderd is.
bouchon,m. (kurk) 1. (pop.): a) dichtgelakte
—s en gaietd, laarzen met gaten ; V. graisser.
en avoir des —s (hooihoop), groote massa's van flesch wijn_ — b) gatstopper. — c) soort, stag;
ttre dun bon —, origineel, grappig zijn. — d)
lets hebben. — (mil.) grosse —, cavalerist.
butter, v. a. (voor iem. laarzen maken) — d'dvier, meid die de vaten wascht. — e)
a) passen, lijken, aanstaan ; cela me botte, dat s'asseoir sur le —, op den grond gaan zitten.
lijkt mij ; ce chapeau me botte, die hoed staat — 2. (arg.) : a) beurs. — b) un —, tien jaar
mu goed. — b) — qn., iem. schoppen voor gevangenisstraf.
bouchonner, v. a. (met een stroowiscb
bet achterste geven.
bottier, m. (laarzenmaker) (pop.) iemand afwrUven) (pop.) bi,j koetsiers: iem. vuistsladie personen die hem niet bevallen op schop- gen geven.
bouclage, m. (arg.): a) ketenen, handpen onthaalt.
bouant, m. [bone] (pop) varken, zwijn. boeien. — b) inhecbtenisneming. — c) bangslot.
boucle, f. (gesp) a) (pop.) dd faire la —, ontboubane, f. (arg.) pruik.
snappen (vgl. boucler). — b) (arg.) — zoze,
boubouille, f. (pop.) schrale keuken.
bouc, m. (bok): a) bedrogen echtgenoot, roggebrood.
boucler, v. a. (dicbtgespen): a) (pop.)
horendrager. — b) (mil.) groote puntbaard. — c)
[abr. van boucan] hoerenbuis ; V. ook bique. vertrekken, heengaan; — sans carmer, bankroet
boucan, m. a) helsch leven, spektakel; gaan. — b) (arg.) — ( la lourde, de deur) toefaire du —, lawaai maken ; donner un — a doen; gevangennemen; dire boucle, (gevangen)
qn., lemand een duchtig standje maken. — b) zitten ; V. bavarde.
bouder, v. n. et v. a. (pruilen) (pop)
hoerenbuis.
boucanade, f. (arg.) omkooping van ge- bang zqn, terugdeinzen — a la besogne, niet
werken; — au cheveu, kaal (hoofdig) worden;
tulgen; coquer la —, een getuige omkoopen.
boucaner, v. n. et v. a. a) (pop.) stin- --aux dominos, openingen in do tanden krij-

;
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gen ; — au feu, voor den vijand woken, terugdeinzen.
boudin, m. (worst) 1. (pop.) a) —s, p1.
to vette handen met rondo vingers. — b) maag.
— c) v. ehaudiere . — d) de elegante wereld; vgl . boudine . — 2. (arg.) grendel.
boudinage, m. (pop.) nachtelijk maal
gedurende den Kerstnacht uit worst bestaande.
boudine, m . fat, pronker, modeheer (1883),
die door nauwe, engsluitende kleeding de aandacht zocht to trekken (ant . larbine).
boudiner, v. n.. bij artisten : de ledematen week en karakterloos teekenen of schilderen. — b) (pop.) in den Kerstnacht een worstmaal houden.
bone, f. (slijk): —;aurae, goud (uitdrukking
van Mirabeau).
bone, m., --e, f. (pop.) gat.
boueux, in. (pop.) straatveger.
bouffard , m (pop) rooker.
bouffarde, f. (pop.) tabaksp^jp.
bouffarder, v. n. (pop.) 1. rooken. —
2. eten.

boufl'ardiere, f . a) (pop .) rookkamer.
— b) (arg.) schoorsteen.
bouffe, 1. (pop.) oorvijg. — Gezicht.
bouffe —la—balle, m. (pop.) vraat ; vollemaansgezicht.
bouffer, v. n. et v. a. (pop.) : a) gulzig
eten, opslokken. — b) — la botte (de hooibos
eten in afwachting van haver), platonisch beminnen bq gebrek aan beter; to vergeefs loeren, door een vrouw bedrogen worden. —
c) — son carme, zijn fortuin opmaken. —
d) (obse.) — le chat = faire minette (z. ald.)
— Sc — (le nez), ruzie hebben, vechten. — f)
en —, overtroffen worden, onderdoen ; comme
chic la cavalerie en bouffe, wat fijne manieren
betreft moet de cavalerie onderdoen.
bouffeter, v. n. (pop.) kletsen.
bouffeur, m. (gulzig eter) a) (mil.) — de
kilometres, scheldnaam van de jagers van Vincennes, die als uitstekende voetgangers bekend
staan. -- b) (pop.) — de blanc = mangeur

(z. ald.) do blanc.
bouffiasse, m. (fam.) gros —, dikzak,
zoutzak (dik mensch).

Bougie, f. (waskaars) (pop.): a)

BOULANGE]

bougon, m., —no, f., —near, m. brompot, kijver, kofster.
bougre, m. (schoft) (pop.) zonder slechte
bijbeteekenis : vent, kerel ; bon —, goede vent;
mauvais —, kerel met wien men moeilijk overweg kan ; — a poils, kerel met haar op de tanden.
bougrement, adv. (pop.) zeer, geweldig,
vreeselijk.
boui, ook bouis, m. (pop.) hoerenhuis.
boui—boui, ook bouis —bouis, m. marionet ; ensecreter un —, able draden, die voor
de beweging eener marionet noodig zija, daaraan vastmaken ; bij uitbr.: kleine schouwburg,
tingeltangel; slecht befaamd huffs; in 't algemeen : kroeg.
bouif, adj. at subst. m. 1. (pop.) ijdel;
verwaand mensch ; faire du —, een hooge borst
zetten. — 2. slecht arbeider, inz.h
scoenrnkerssknecht; tooneelspeler, schilder; oude sluiker enz.

bouillabaisse, f. (soep van zeesterren,
krabben, kleine viseb) (the'at.)verwarring,warboei.
bouillante, f. (mil.) soep.
bouillon, m. (pop.) — aveugle (zonder
oogen), magere vleeschsoep ; — de canard, ganzenwijn, water; comment trouves-tu le — ? hoe
smaakt je dat, hoe vindt go dat? boire le —,
sterven ; — d'onze heures, giftdrank, ook : verdrinking ; prendre un — d'onze heures, ook
zich van kant maken ; — pointu, klisteer, ook:
bajonetsteek; — de veau, zoetsappige litteratuur (de vijandin van het naturalisme). —
Soepinrichting. — Regenbui; — qui chaufl'e,
dreigende regenwolk. — —s, pl. onverkocht
gebleven boeken ; rendre le —, de onverkocht
gebleven couranten teruggeven.
bouillon — gras, m. vitriool (zinspeling op
zekere vrouw Gras, die veal misbruik maakte
van vitriool).
bouillonner, v . n.: a) geld verliezen;
on tire a 10000, on bouillonne de 2000 bien souvent, 10000 exempl. worden gedrukt, 2000 blijven or dikwgls onverkocht. — b) in een soepinrichting eten.
bouillonneuse, f. speciaal voor het soepkoken aangestelde keukenmeid in restauraties.

bouis, m. a) (pop.) = boui. — b) (arg.)
—

grasse.

zweep.

smeerkaars. - b) stok (inz. van een blinde).
bouis —bouis = boui —boui.
— c) vijffrankstuk; geld (vgl. veilleuse).
bouiser, v. a. (arg.) met de zweep slaan,
Bougival, m. (plaatsnaam) bij litterato- geeselen.
ren : aller a —, bij gebrek aan beter een arboulage, m . (pop.) slechteluim;weigering.
tikel schriven, dat niemand interesseert.
boulange, 1. [abr. van boulangerie] : a)
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(pop.) baker ; faire dans la —, bakker zijn.
-- b) (arg.) — aux faf fes, de bank van Frankrijk.
boulanger, m . (bakker) a) (pop v. ecrevisse. — Remercier son —, sterven. — (mu.)
— de t'imperatrice, soldaat der strafcompagnieen.
— b) (arg.) kolendrager; — (des times), duivel,

rang. — Boulevardi6re, f. galante dame,
die op de Boulevards haar netten spant. — 2.
adj. chronique boulevardiere, bericht omtrent
bet leven op de boulevards ; l' esprit —, geest
en vernuft der flaneurs op de boulevards.
boul(e)vari, in. (pop.) heidensch leven,
boulangisme, m vereering, aanhang, spektakel.
staatkunde enz. van generaal Boulanger.
Soul-ger, m. abr. van Boulevard
boulangiste, m. aanhanger van generaal Saint-Germain.
bouline, f. (arg.) collecte, die de boerenBoulanger.
bedriegers of kwartjesvinders op jaarmarkten
boulangite, f . Boulanger-koorts.
boule, f. (bol, bal) 1 (pop.): a) hoofd, gezicht; onder elkander houden en met welker opbrengst
bonne —, wonderlijk bakkes ; — de con, onnoozele, een hunner de politieagenten moet tracteeren
idioot (inz. mil .) ; — de loto, uitpuilend, rond en onschadelijk maken ; schijncollecte om de
oog ; — de neige, neger ; — de Siam, bespot- vrijgevigheid van bet publiek aan to wakkeren.
bouline, adj. (pop.) v. frusque.
telijk gezicht; — de singe, apengezicht; — de
bouliner, v. a. [boulin, gat] (arg.) steson, a) gezicht yol zomersproeten; b) kommiesbrood, inz. der soldaten, bU uitbr.: roggebrood len door een gat, dat in den muur of in een
in 't algemeen; perdre la —, bet hoofd ver- winkelraam gemaakt is; V. n. op jaarmarkten
liezen; — rouge, lorette in de wijk Boule-rouge, voor de leus een collecte houden om het pufaubourg Montmartre. — b) dashond. — 2. (arg.): bliek over te halen geld te geven.
boulinguer, v. a. et v. pr.: a) (pop.)
a) — jaune, pompoen. — b) jaarmarkt.
leiden, besturen ; savoir se —, weten hoe men
bouleau, m. (berk) roede; kloppartij.
Boule – Miche,m. (pop.) v. Boul'Mich'. zich te houden heeft. — b) (arg.) verscheuren.
boulinoire, f. (arg.) (borst)boor.
boulendos, m. [boule en dos] (pop.) geBoul' Mann, m, abr. van Boulevard
bochelde.
bouler, 1. v. n. (pop.) gaan, wandelen; Haussmann.
Boul' Mich', m. abr. van Boulevard
envoyer —, naar den duivel wenscben, laten
schieten. — 2. V. a. iem. flunk door elkander Saint – Michel . Le —, een werk van Joseph
schudden; slaan ; uitschel.den, een standje ge- Caraguel (1881), dat de zeden der gewone beven; bedriegen; si to dis snot j'te boule, als zoekers der kroegen van den Boulevard Saintje kikt, dan sla ik er op; ook = black- Michel beschr(jft.
boulmichic, adj. overeenkomstig de gebouler.
boulet, m. (kanonskogel, kogel aan bet woonten van den Boulevard Saint-Michel.
boulon, m. (arg.) draadhaakje; vol au —
been van een galeiboef) (pop.) a) lastig mensch,
die men niet kwijt kan raker. — b) scheeps- = vol a l' dcornage (z. ald.) ; v . ook grinchir.
boulonnaise, f. a) rQtuig dat been en
beschuit; — a c6tes ou a queue, meloen; —
weer rijdt naar bet Bois de Boulogne. — b)
jaune, pompoen.
boulette, f. (vleeschballetje) (pop.) — de hoer die haar handwerk uitoefent in het Bois
de Boulogne.
poivrot, druif.
.)

bouleur, m., bouleuse, f. (thdat.) too-

boulot, m., boulotte, f.: adj. et subst.

neelspeler (actrice) die alle rollen op zich neemt,
die anderen niet aanstaan, gatstopper.
boulevard, m. — du Crime = du Tem
ple, omdat vroeger in de schouwburgen aldaar
inzonderheid gruwweltooneelen vertoond werden.
boulevarder, V. n. op de boulevards
flaneeren.

dik en vet; dikkert; kwabbig vette vrouw;
pain —, dik ongespleten brood. — b) boulots, m. p1. ronde boonen.
bouloter, v. a. (arg.) (een kameraad)
bijstaan.
boulottage, m. leven, bestaan ; voedsel,
eten, vreten ; turbiner pour le —, werken om
in 't leven te blijven.
boulotter, 1. v. n. (pop.) tamelijk flink
en gezond zijn; gedijon; vooruitkomen; ca boulotte, bet gaat zoo'n gangetje. — 2. v. a.:
a) — l'existence, een goed leven hebben. —

-

boulevardier, in., boulevardiere,
f. 1. subst. m. (iem. die elken dag op de bou'evards flaneert, van den Faubourg Montmartre tot het Grand Hotel); berichtgever van het
Par^ische leven, journalist van den tweeden
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b) eten ; — de l'argent, geld verteren (vgl.
galette). — c) (arg.) bijstaan; v calijatte.
bourn ! inter j.: a) boem ! (uitroep van den
bediende in koffiehuizen, orn to kennen to geven,
dat hij de bestelling van een bezoeker gehoord
heeft). — b) faire —, het spel der liefde spelen.
bouquet, m. a) (pop.) geschenk ; lijk.
— b) (arg.) premie, die een diet betaalt aan
een ander, die zich van eeii zaakje heeft onthouden.
bouguin, m. bij voddenrapers: gedrukt
papier.
bouquine, f. boksbaardje, sikje (onder de
kin) .
Bourbe, f. (pop.) [weleer in de rue de
la Bourbe]: la — = hospice de la Maternitd
de Paris (Parijzer kraamvrouwgasthuis voor armen); aller pondre (ou faire ddgonfler son ballon)
a la —, in de Bourbe gaan am to bevallen.
bourbillons, m. pl. (etterpropjes) bij scholieren : propje of klontje inkt in de punt der pen.
bourbon, m. (pop.) neus.
bourboyaux, v. bourre-boyaux.
bourdon, m. (baspijp aan een doedelzak) a)
praatzieke vrouw. — b) (arg.) meisje van pleizier.
bourdonniste, m. (typ.) zetter, die zich
aan weglatingen schuldig maakt.
bouret, m. [abr. van tabouret] stoel zonder leuning, taboeret.
bourgeois, 1. m. (burger; baas, patroon;
welgesteld man) a) bij litteratoren en kunstenaars : bekrompen burgerman, ploert. — b) (pop.)
kiant; de Neer of reiziger Bien men rijdt enz.;
faire son —, groote uitgaven doen, veel verteren. — 2. adj. (fam.) als een beer, heeren...
bourgeoisade, f. bJj litteratoren en artisten: ploertige handelwijze.
bourgeoise, f. (pop ) wettige echtgenoot ; vgl. gouvernement. —v. absinthe.
bourgeoisillon, m. ellendige burgerman,
veracbtelijk individu van de bezittende klasse.
bourgeron, m. (boezeroen) (pop.): a) klein
glaasje brande wgn.—b) (mil.) burger, niet-militair.
bourguignon,m. (Bourgondier) (pop.) zon.
bourlingue, f. ontslag uit den dienst.
bourlinguer, 1. v. a. (pop.) (eeii werkman) ontslaan. — 2. v. n. met moeite aan den
kost komen.
bourlingueur, m. (pop.) meester, werkbaas die steeds met ontslag dreigt.
bourraehe,f. (bernagie): a) (pop.) de la —!
hoe doodelijk vervelend ! je zoudt er bij uit je vel
springen! -- b) (arg.) jury, rechtbank van ge-
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zworenen ; marguillier de —, gezworene, lid
der jury.
bourrasque, f. (windvlaag, bui) (arg.)
razzia der politie.
bour(re–)boyaux, m. [bourrer, volstoppen] kleine gaarkeuken.
bourre–coquins, m. pl. (pop.) boonen.
bourre-de-soie, f. (vlokzgde) (pop.)
maitres.
bourree, f. (= bourrade) (pop.) flinke
stomp.
bourrer, v. a. (volstoppen) (pop.): — le
canon, vlug, veel en Lang eten; en — une, een
pijpje stoppen, eens opsteken.
bourreur, m.: a) (typ.) — de lignes,
zetter aan eerie courant, Ilink zetter. — b)
(arg.) le — de plgres, strafwetboek.
bourriche, f. (wand voor oesters, gevogelte
enz.) a) bij litteratoren: bibliographisch mengelmoes. — b) domkop; rijke maar domme gans.
bourrichon, m. (pop.) hoofd ; se monter
(ou se charpe;iter) le —, zich illusies maken,
00k: in vuur geraken.

bourricot, v. kif–kif.
bourrier, m. (kaf) (pop.) vuil, slijk, drek.
bourrique, f. (ezelin) a) (pop.) domkop;
tourner en —, versuffen; faire tourner qn. en —,
iem. het hoofd geheel op ho! brengen ; la —
a tournd le foiron (het achterste), do fortuin
heeft een betere wending genomen; v. even–
tail. — b) (arg.) politieagent; verklikker;
faire la —, voor de rechtbank bekentenissen
afleggen.
bourriquer, v. a. 1. (arg.) (zgn medeplichtigen) aanbrengen. -- 2. (pop.) den bijslaap volbrengen.
bourser (se), v. pr. (pop.) gaan liggen.
boursicoter, v. n. [boursicot, beursje,
spaarpot] (fam.) geld sparen, potten; kleine
beursspeculatidn doen.
boursicoteur, boursicotier, m.
(fam.) beunhaas in effecten, jobber.
boursicotierisme, m. (fam.) speculatie in effecten, beunhazerij aan de beurs.
boursier,
(fam.) beursspeculant.
boursillonner, v. a. (fain.) geld b ijeenbrengen.
bouscaille, f. (arg.) straatvuil.
bouscailleur, in. (arg.) straatveger.
bousculade, f., v. grinchir.
bousculeur, m. [bousculer, in 't gedrang stooten] (pop.) — de pekin, werkman
die de menschen uit de bezittende klasse ver-

m.

[BOUSE

— 36 --

foelt en die zoekt te plagen, b. v. kolendrager, die een voorbijganger met voordacht een
veeg geelt met zijn kolenzak.
house, f. (pop.): — de vache (koedrek),
spinazie.
bousin, m. (pop.) beidensch leven; faire
du —, spektakel, schandaal maken, elkander
slaan en gooien met stoelen, tlesschen enz.
bij uitbr. slecht befaamde kroeg.
bousiner, V. n. (pop.) leven maken,
spektakel maken.
bousineur, m. (pop.) leven-, spektakelmaker.
bousingot, m.: radicaal tusschen 1830-32,
jongmensch van de romantische school, aan
zijn uiterlok kenbaar door een punthoed met
breede gesp, kortgeknipt Naar, vollen baard,
een vest a la Robespierre; bij uitbr. politiek
tinnegieter, vast bezoeker der kroegen, waarin losbandige fraaie vernuften, verloopen sujetten, leegloopers enz. verkeeren. — b) tapper,
kroeg.
bousingotisme, m. leer en zeden der
bousignots (z. bousingot, a).
boussole, f. (kompas) (pop.) boofd ; perdre la —, bet verstand verliezen; — de singe
ou de refroidi, Hollandsche kaas.
boustifaille, f. (pop.) levensmiddelen
r(jkel jjk maal nit gewone spijzen bestaande.
boustifailler, v. n. (pop.) eten.
bout, m. (eind) (pop.) 1. — co upd ; a)
aan beide einden afgesneden sigaar van een
sou. — b) jood. — 2. — de cigare, — de
cut, dwerg; avoir son — de bois, dronken zun;
gros —, acbterste. — 3. bij kleermakers : recevoir son —, ontslagen worden; flanquer son
--, ztjn bans den dienst opzeggen.
boutanche ou boutange, f. (arg.)
winkel ; courtaud de —, winkelbediende.
bouteille, f. (flesch) a) (fam.) avoir de
la —, reeds lang op flesschen afgetapt zun.
avoir un coup de —, dronken zijn.
— b)
— c) (pop. et arg.) neus.
bouterne, f. (pop.) glazen kastje, waarin
de prgzen uitgestald zijn, bq dobbelkramen op
jaarmarkten.
bouternier, m., bouternibre, f. (pop.)
man (vrouw) die prijzen laat verdobbelen.
boution, m. [bout, eind]: les Bros —s et les
petits —s (naar Swifts Reizen van Gulliver) de
beide partijen, die bevigen twist badden of men
eieren moest openmaken bij het dikke of bij
bet dunne eind, ongeveer: dikeinders en dun;
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einders ; ( fig.) lieden, die over nesterijen ruzie
bebben.
boutique, f. (winkel) 1. boel, hok (slecht
bestuurd huis; inrichting; kantoor; prefectuur
van politie); etre de la —, tot bet Buis behooren ; esprit de —, kruideniersgeest, • corpsgeest;
et toute la —, en al wat er btj hoort, de
heele rommel; envoyer promener toute la —,
den heelen boel wegsturen ; montrer toute sa
—, zijn heele boeltje laten zien (biJ vallen of
door al te groote decolleteering). — 2. (pop.)
slagerssebort.
boutiquemar, m. (pop.) v.... mar.
boutiquer, V. a. (pop.) niet tegenzin
doen, slecht maken.
boutiquier, m.. (winkelter) bekrompen,
alledaagsch mensch, kruidenier.
boutogue on boutoque, f. (arg.) _

boutanche.
bouton, m. (knoop) a) (pop.) louts d'or,
goudstuk; V. moule; —s de culotte, klein droog
gebak; -- de guetre, gouden vijffrankstuk. —
(tres bas) chatouiller le — [a une femme], zekere deelen kittelen. — c) (arg.) hoofdsleutel;
— de pieu, wandluis.
boutonner, v. n. et v. a. (toeknoopen)
bij bet lanskenet: niet pointeeren. — b j 't
schermen : met den knop van de floret aanraken.
boutonniere, f:, v. brosser. — ( arg.)
(knoopsgat): — huwmaine, wonde van een messteek.
boutrolle, f. (arg.) = boutanche.
bouture, f. (stek) (pop.): — de putain,
hoerenkind.
bovarisme, m. (Madame Bovary, roman
van G. Flaubert) cynisch realisme.
box ou boxe, m. [engl.] box (afdeeling
in een paardenstal, zoo groot als een kamer,
waarin bet paard zich vro kan bewegen).
boson, m. (pop) = boo, boeson.
boy, m. [engl.] hi] schooljongens : schoolknecbt, oppasser.
boyau, m. (darm) (pop.) avoir les —x en
d4tresse, honger hebben; — rouge, duchtige
drinkebroer.
boycottage, m. [boycotter] doodverklaring, boycotting.
boycotter, v. a. [naar kapitein Boycot
in Ierland] doodverklaren, van alien omgang
afsluiten, boycotten.
boye, m. (arg.): a) wachter. — b) de
galeiboef die in bet bagno voor beul fungeert.
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brasset, adj. m. (arg.) dik.
brae, m. (arg.) naam.
brave, adj (pop.) le (ou noire) bran' gdbracelet, m. (armband) (pop.) handboei.
braconner, v. n. (stroopen) bij 't spel ndral, generaal Boulanger.
brechet, m. (fam.) hartkuil, maag.
bedriegen.
brechetelles, f. pl. zoute krakelingen.
brader, v. a. et v. n. bij uitdragers:
spotgoedkoop verkoopen, voor een appel en
Breda–Street, m. [anglicisme = rue
een ei weggeven.

de Breda] de lorettenwijk to Parijs; dame

braillande ou braillarde, t (arg.) (ou habitante) de —, lorette.
bredoche, f. (pop.) duit, centime.
onderbroek.
bredouille, f. (ch. revenir —, platzak
braire, V. n. (balken) (pop.) huilen,
thuis komen, niets geschoten hebben): (fam.)
weenen, schreien.
braise, f. (kolengloed) (pop.) geld ; abou- chevalier de la —, zondagsjager; bij cocottes:
ler de la —, geld geven, opdokken ; V. ba– rentrer —, niemand aan den baak geslagen
lanceur ; ( arg) v. coqueur, gaffeur. hebben, (pop.) stomdronken thuis komen.
(Het aan het vuur ontleende beeld voor "geld,
bre'guilles, f. pi. (arg.) kleinoodien.
betaling" wordt meer in 't Fransch gevonden,
breloque, f. (snuisterij aan een horlogeb. v. les feux d' un acteur, het voor elk op- ketting) (pop.) pendule. — Battre la —, onzin
treden, behalve de gage, betaalde speelgeld ; uitkramen.
bremage, m. [breme] (arg.) vat au —,
eclairer, verlichten = betalen).
stelen van vrijbiljettcn.
braiser, V. n. (pop.) betalen.
breme ou breme, f. (arg.) speelkaart;
braiseur, m. (pop.) r(jke vent.
braisiller = braiser. — Glinsteren, v. charger, maquiller, tiranger;
entree-kaart ; kaart voor hoeren. — — de pablinken.
bramer, v. n. (schreeuwen, van 't hert) clin, landkaart. -- Eire en —, onder toezicht
der politie staan (van dieven).
zingen, blerren.
bre'mer, v. n. kaartspelen.
brancard, m. (lamoen) (pop.) a) oude lobremeur, m. (arg.) speler.
rette, die tot koppelaarster dient. — b) been,
bremier, m, (arg.) kaartenfabrikant.
hand ; serrer is —, de hand drukken ; — de laine,
brenicle ! interj. [ = bernique ] (pop.)
lamme of kreupele voet.
branche, f. (tak) a) vieille =! oude vriend ! neen ! ja wel, goeden morgen!
Bresilien, m. (Braziliaan) (pop.) rijke ke— b) elegance, voorname manieren; beaucoup
rel, die groote verteringen maakt.
de —, zeer nette manieren.
bressant, f. — ( au petit fer), naar den
brancher, V. n. et v. a. (op een tak
beroemden tooneelspeler Bressant van bet
roesten) (pop.) wonen. — (arg.) ophangen.
brandillante, brandilleuse, f. (pop. Theatre francais genoemde haardracht (kort,
schel, bel ; — enrhumde, schel met een scheur rechtopstaand haar; staat bet niet vanzelf, dan
er in, gebarste bel. moet bet au petit fer gebrand werden.
brie –brae, m. (oude rommel, oud porbranlante, I. (pop.) horloge. — Gouden
ketting. — —S, p1. Tanden van oude lieden. selein, oude schilderijen, enz.) handel in oud
branle-bas, m. (mar. voorbereiding voor papier en oude boeken ; [marchand de] —,
uitdrager, handelaar in oude dingen.
bet gevecht) (pop.) levee, omhaal, drukte.
branleuse, I. (pop.) — de gendarme, bricabracologie, f. [bric-d-brac] (fam)
strijkster (de meeste strijkijzers zqn uit de fa- juiste kennis van oude boeken en papieren en
briek ► Gendarme"). handel daarin.
bricage, m. (mar.) groote schoonmaak
branlezink, m. klokgelui.
van bet schip.
branque, m. (arg.) ezel.
bricard, m. (pop.) trap.
braquemart, m. (kort en breed zwaard)
bricheton, m. (pop.) brood; — d'atta(pop.) = vit.
que, vierponder (brood).
bras, m., —se, f. (arg.) adj. groot.
bricole, f. (pop.) onbeduidend, slecht bebraser, v. a. (arg.) — des fa ffl'es, valsch
papieren geld maken, valsche papieren ver- taald werk.
bricoler, (pop.) 1. v. a. vlug en zonder
vaardigen.
smaak uitvoeren; of bro.ddelen. — 2. v. n.
brasse–carre, m. gendarm.
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allerlei vakken mtoerenen, tedere soort van
werk op zich nemen. - Zich arslooven, hard
werken.
bricoleur on bricolier, m, (pop.)
Iemand, die zlch tot allerlel werk laat gehrutken, die van aIle markten thuis is.
bricul, brieule, m. (arg.) polttte-ambtenaar; vrederechter.
bridaukil, f. [bride qui se vendau Kil (0gramme)] naar het gewlcht verkocbte gouden
kettlng,
bride, I. (teugel): a) (po,.) vieille -,
versleten voorwerp; oude paat, oud wijf. b) (arg.) horlogekettmg , ketting del' galetnoeven; handboei.
brider, v. a. (den teugel aandoen) (arg.):
a) - (la lourde, de deur toedoen. - b) een
boer in de boeien slaan; - un camelot, een
handelaar op den openbaren weg een andere
plaats aanwllzen,
brididi, m. = paye, (door den elgenaar
van een danshuls) betaald danser.
bridoisonnesque, adj. [bridoison, ullskuiken] uilskuikenachtig.
bridon, m. booswicht.
briffe.. 1 (pop.) brood, allerlel voedsel;
pens; passer a-, eten.
briffer, v. n. (pop.) eten, - la gazette
des dames, net geld del' dames verteren, opmaken. v. true, a.
brigadier, m. (pop.) ook: - (ourrier,
eerste bakkersknecht.
brigand, m. (roovel') (pop.) als vrlendeIijkheidsuitdrukking: oude jongen; v. ook bri-

brindezingue,
les

m.: a) (pop.) ~tre dans

-s, smoordronken zijn. - b) (arg.) = bas-

tringue b.
bringue, I.

(PtJP.) grande -, lang ma-

ger wijf.

briolet, m. (pop.) mindel' soort wijn.
brique, I. (baksteen): se couer des -8,
nlets te eten nebben, V. enfller.
briquet, m. (vuurstaal): (mil.) bajonetsabel; la latte et le -, de cavalerie en de inranterte, - (pop.) v. battre.
brisac, m. (pop.) stout kind, dat zyne
kleeren vuil maakt en seheurt,
brisacque, m. leven, lawaai; levenmaker.
brisant, m. (arg.) wind.
briscambille, f. (provlnc.) teer en elegant
jong meisje.
biseard ou brisquart, m. (pop.) onde
soldaat met dtenstteekens [brisques = chevrons]
op de mouwen.
briser, v. a.: a) (pop.) se la -, weggaan,
er van door gaan, vgl. pulveriser, - b)
(typ.) het werk staken, - c) (arg.) met bedrieglijke oogmerken koopen (v. briseur).
briseur, m. bedrieglijk handelaar, zwendelaar (die de rabrlkanten eerst door kleine
bestellingen vertrouwen tnboezemt en dan met
een grooter hoeveelheid waar verdwijnt).

brisquard, V. briseard.
brisque, I.: a) (mil.) dienstonderscheidlngsteeken, chevron; vieille - = briseard. b) by het bezigue-spel: tien ofprentjes en aas.
- c) (arg.) jaar,

brisure, t.: a) (typ.) tijdelUke, aan cougeants,
rantenzetters toegestane staking van hunwerk.
brigante, brigeante, f. (arg) pruik. - b) (arg.) bedrteglllke koop, zwendelarij (v.
brigeants, ook brigands, m. pI. (arg.) briseur).
naar,
brobeohe, I. (pop.) = bredoche.
brobuante, f. (arg.) ring.
brigeton, m. (pop.) = bricheton.
brig-four, m (mll.) [abr. van brigadier- broc, m. = brobeehe, bredoche.
broeante, f. a) (pop.) ding of waar zonfourrier] waehtmeester.
del' waarde, vod; oude schoen , handelszaakje,
brig(n)olet, m. (pop.) brood.
werk dat een kunstenaar in zijn rusttijd doet.
brillard, m. (pop.) twlntlgtrankstuk.
briller, v. a. (arg.): la -, de lampofde - b) (arg.) = brobuante.
kaars aansteken.
broeard, m. (pop.) noerennuts. ,
brimade, f. inwijding (door roppen en broche, f. a) (com.) wtssel van gering

plagen) der nleuwaangekomen leerlingen, ba- bedrag. - b) (pop.) -8, pl. tanden , -8 rouillees, slechte tanden.
ren, inz. in militaire scholen.
brochet, m. (snoek) (pop.) onderhouder,
brimar(d), m. (arg.) = briseur.
brimer, v. a. (de nieuwe leerUngen) In- mainteneur.
brochure, f. (theat.) gedrukt tooneelstuk.
wijden, beetnemen, baren; iem. uitlachen.
brodage, m. (arg.) geschrijf; uitgifte van
brimeur, m. [brimer] plager, topper.
fictteve wissels.
brinde, I. = bringue.
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broutasseur, m. [broutasser] (fam.) redenaar.
broute, m. (pop) brood.
brodancheur, ook brodeur, m. (arg.)
brouter, v. a. (pop.) eten; door de tanschrijver; auteur; — en cage, publiek sehrijver; — a la plaque, aux macarons ou a la den brommen.
brouteur, m. (pop) — sombre, melancymbale, notaris.
broder, v .a. (borduren): a) in speelclubs : — cholisch mensch, die zich van anderen afzonsur les prtts, voor een grouter som laten teekenen dert en steeds alleen eet ; brompot.
broutiller, v . a. et v. n. [broutilles, kleinigdan men werkelijk geleend heeft, bv. 12000 fr.
in plaats van 10000, en later met de grootste beden] parlementaire uitdrukking : een reeks
onbeschaamdheid volhouden, dat men 12000 ge- kleine, onbelangrijke wetsvoorstellen afhandelen.
broyer, v. a. (verbr(zelen) (fam.): 9e vous
leend heeft. — b) v. brodancher.
brodeur, m.: a) in speelclubs : bedrieger la broie, ik druk u de hand
broyeur, m. (verfwrijver) : -- de noir en
bij bet geldleenen (v . broder) . — b) (arg.)
brodancher, ook broder, v. a. (arg)

schrijven ; — la couenne, tatoueeren.

chambre, zwaarmoedig mensch, zwaarmoedig
auteur, pessimist.
bruge, m. (arg.) slotenmaker.
brogue, m. (pop = bredoche.
brugerie, f. (arg.) slotenmakerswerk.
broquillage, m. (arg.) diefstal door on-

V. broda:ncheur.

brodeuse, f. (arg.) schandjongen.
.)

br.lage, m. gebeele verlies van zgn verderschuiving van iets zonder waarde voor iets
dat waarde heeft, bv. koper voor goud, stras mogen, bankroet; c'est an -- gdndral, ze gaan
allemaal over den kop.
voor diamanten.
broquille, f.: a) niets; bU tooneelisten :
brülant, m. (pop.) 1. s. m. vuurhaard,
ne pas dire une —, geen woord van een rol vuur. — 2. adj. kritiek, moeilUk.
kennen. — b) (arg.) minuet (vgi . quinze) ;
brtle, adj. (pop.): etre —, op (mis, uit)
ring, oorring; vol a la — = broquillage. zijn ; M'sieur, le boulanger est —, it demande
broquilleur, m., broquilleuse, f. un a compte, de Bakker nil niet meer borgen,
(arg.) bedrieger (-ster), die iets onechts voor hij verlangt wat op afrekening; notre fille est
—e, 't is mis met onze dochter (zij heeft jaecht uitgeeft.
brosse, f. (borstel) ( pop.) neen, niets; geen renlang alle bals en soirees bijgewoond, zonder aan den man to komen); le voila —, nu
denken aan!
brosse-e, f. pak slaag; klap ; recevoir une is 't met hem gedaan, hij is ontmaskerd of door
de politie gepakt ; a/faire —e, ook — s. m. zaak
fameuse —, een geduchte nederlaag lUden.
brosser, v . a. (borstelen) afrossen; in 't spel die misgeloopen is; enchere —e, met bedriegoverwinnen ; se faire —, afgeranseld worden, een lUke bedoeling overhaaste toeslag tot zeer lanederlaag lijden; se — le ventre, door den nood gen prijs bij eene verkooping.
gedrongen vasten, met hongerige maag naar bed
br t1ee, f. (pop.) slaag, klappen ; (mil.)
gaan; se — la boutonniere, geen ridderorde krijgen. foutre une — aux ennemis, den vijand verslaan;
recevoir une —, slaag krijgen.
brouee, f. (stofregen) (pop.) slaag.
brine – gueule, m. (pop.) neuswarmer
brouillard,m. (mist, nevel) a) chasser le — ,
des morgens een borrel drinken ; etre dans les (korte pijp).
briler, v. a. et v. pr.: a) (pop.) en —
—s, dronken zijn. — b) faire du —, rooken.
brouille, f. (misverstand) bij de recht- une, or den brand in steken, een pijpje rooken;
bank : la —, de talrijke kunstgrepen, door mid- — une voiture, een rijtuig voorbijjagen, inhadel waarvan uit een proces het meest mogel^ike len ; -- le cut, bankroet, op de flesch gaan;
profijt getrokken wordt.
se —, herkend of ontmaskerd worden ; v.
brouille, adj., v. carreau.
paillasse. — b) (theat.) — les planches, met
broussailles, f. p1. (struikgewas): che- vuur, gevoel, krachtige stem en grooto gemakveux en —, ordelooze haarbos ; 4tre dans les kelijkheid (een rol) spelen ; — du sucre, ge—, dronken zijn.
applaudisseerd worden ; se — (a la rampe), to
brouta,m.[naar den naam van een professor dicht bij het voetlicht komen (om zich beter
der school van St. Cyr] (fam.) rede, speech. verstaanbaar to maken, dichter bij den souffleur
broutasser, v. a. [broula] (fam.) rede- to komen); voor zich zelf spelen, zonder zich
oni het stuk to bekommeren. — c) (arg.) — le
voeringen houden, speechen.
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pegriot, de sporen van een diefstal wegmaken.
-- d) (mil.) blank poetsen. — e) btj valsche
spelers : verklikken, aanbrengen.
bruleur, m. (pop.) stoutmoedig speler,
die om to hoogen inzet speelt (ant. carotteur);
— de planches, vurig, geroutineerd acteur.
brune, adj. et s. f., v. blonde b. —
Glas donker bier.
brutal, m. (pop.) grof geschut, kanon;
locomotief.
brution, m. kweekeling van bet militaire
prytanaeum to La Fleche.
Brutus, m. (arg.) Bretagne.
bruyances, f. pl. reclamedrukte, —lawaai.
bu, adj. (pop.) ttre —, dronken zijn; vol
au —, diefstal aan dronken lui.
bO.ehe, f.: (blok bout) a) vecht-, kloppartij.
— b) bij kleermakers : stuk werk (rok, paletot enz.)
die gemaakt moet worden ; coller sa — au
grfle, een stuk aan den patroon afleveren ; v.
ook rendre. — c) de houten plaat die gegraveerd moet worden. -- d) (ecol.) temps de
—, de weken voor bet examen, wanneer men
blokken moet. — e) bij het baccaratspel: eene
figuur (prent) of de tien. — f) (arg.) — #lambante, lucifer, weleer: — plombante.
blcher, V. n. (pop.) Oink werken, blokken; V. a. slaan, rossen; se —, elkander kloppen.
bfcherie, f. (pop.) vecht-, kloppartij.
blcheur, m. link arbeider, blokker.
budgetivore, a. et s. m: op staatskosten levend (persoon), (iemand) die aan de staatsruif eet.
Buenretiro, m. (kasteel bij Madrid) rustoord ; ook : bestekamer.
buffe, f. oorvijg; envoyer une — a qn.,
iern. een oorvtjg geven.
buffet, m. (pop.): a) l(f, bulk; — garni,
voile maag; avoir le — vide, nog nuchter zijn;
v. danser. — b) remouleur de —, orgelspeler. — V. bas.
buffeton, m. (arg.): marchand de —, verkooper van contra-marken.
buggy, m. (eng.) zeer lichte cabriolet zonder kap.
buif, m. (mil.) schoenlapper; vgl. bouif.2.
buisson, m. (struikgewas) v. farfouiller. — ( mil.) —s vivants, struikwerk dat de
Arabieren in Algerie voor zich uit schoven, om
zich to verbergen; vgl. den marsch in Macbeth.
bul, m. (pop.) in den lompenhandel : zindelijke grove linnen lompen; Bros —, vuile
grove linnen lompen.

BUVEUR]

Bulgare, m. (Bulgaar): cherchez le —! nu
zoek eens! raad eens! (zinspeling op de prentjes,
ten onzent inz. op sigarenzakjes, waarin bet
voorwerp, dat in de onderstaande vraag genoemd wordt, moet worden opgezocht en dat
meestal eerst na lang zoeken in de takken der
boomen, in de ruimte tusschen de bladeren enz.
wordt gevonden).
bulletinier, m. schrUver van dagberichten, van boofdartikels
Bull–park, m. bij studenten : pleiziertuin
van den beer Bullier = Jardin Bullier.
buquage, m. (arg.) vol au —, in een
modewinkel gepleegde diefstal.
buquer, v. n. (arg.) b(j 't geldwisselen
stelen. — v. a. slaan.
buqueur, m. (arg.) diet die inz. b j 't geldwisselen steelt.
bureau, m. (mil.) bij soldaten in Afrika:
— arabe, absint met amandelmelk.
burelin, burelingue on burlingo,
m. bureau.
burettes, f. pl. (ampul) (pop.) een paar
pistolen. — Teelballen.
buriner, v. a. = bAcher.
burlinguiste, m. kantoorschrUver, bureau-ambtena.ar.
busard, m., buse, f., buson, m. domoor, domkop; buse, domme gans (meisje).
buserie, f. [buse] domheid, onnoozelheid.
bustingue, f. (arg.) slaapstee der kermisvertooners, kunstenmakers, savoyards enz.
butant,m. [abr. van culbutant] (pop.) broek.
butin, m. (buit) (mil.) gezamenitjke aan
bet r(jk behoorende monteeringsstukken der soldaten.
butte, m. (arg.) schotel.
but(t)e, f. ook — a regret, schavot,
guillotine ; avoir sa —, zwanger zun.
but(t)er, v. a. (arg.) vermoorden, van
kant maken ; guillotineeren ; afrossen.
but(t)eur, m. (arg.) beul.
4button, m. (eng. knoop) bediende, lakes
(wegens de livrei met veel knoopen).
buvailler, v. a. (pop.) weinig en met
kleine slokjes drinken, lepperen.
buvailleur, buvaillon, m. (pop.)
vreesachtig drinker, die niets verdragen kan.
buverie, f. (pop.) bierhuis, herberg.
buveur, m. (drinker) (mil.): — d'encre,
rekeninghouder, schrijver, vrgwilliger, of in 't
algemeen : soldaat, die wegens zijne fraaie hand
in de bureau's geplaatst wordt.
:
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CABRION]

C
C. m.: Otre un — [ abr. van con] een dom-

kop zijn.

ca, (pop.) [= cola]: c'est ca, un peu ca,
dat is uitstekend, keurig; its sort laids que
c'est ca, zij ztjn verschrikkeljk leelijk; comme
c'est ca! hoe waar, hoe natuurlijk ! pas ca,
niets, geen rooden duit; pets de ca, dat liefst
niet ! it a de ca (in verband met een handgebaar), bq heeft geld (hart, talent, genie); elle
a de ca, zij heeft een prachtigen boezem, (fam.)
daar is heel wat to koop (aan de borst). —
Faire ca = faire bourn (z. aid.)
cab, m. 1. [eng.] cabriolet met den koetsier achterop. — 2, abr. van eabotin. —
3. = Cabo, a.
cabande, ook: cabombe, f (pop.)
(smeer)kaars • estourbir la —, de kaars snuiten.
cabanelisant, m. (fam.) schilder in Canabels manier.
cabanon, m. (eel voor razenden) (mil.)
voor re convalescent en bestemde politiekamer.
cabas, m. (pop.) oude mans-, of vrouwenhoed. — Vieux —, afgeleefde vrouw.
cabasser, v. n. (pop.) kletsen ; bedriegen; stelen.
cabasseur, m., cabasseuse, f. (pop.)
kletser, klappei ; dief, dievegge.
cabasson, m. (pop.) ouderwetsche vrouwenhoed.
Cabe, m. (pop.): a) = Cabo, a. — b)
kweekeling der Normaalschool in 't derde jaar.
eabece, L [caboche] (pop.) goede kop.
cabeche, f. (pop.) hoofd.
cabermon, cabermuche, m. [cabaret] (arg.) kroeg, tapperij.

cabestan, m. (gangspil) (arg.) politiebeambte

cabillot, m. (mar.) soldaat als passagier
aan boord van een schip.
cabinet, m. a) werkplaats van de teekenaars en graveurs In fabrieken. — b) (com.)
— de lumiere, klein vertrek zonder vensters
in manufactuurwinkels, waarin het kleureffect
der nieuwe stoffen bij kaarslicht beproefd wordt.
— c) (pop.) — des grimaces, bestekamer.
cable, m. (pop.) echtgenoot.
Cabo, m. (pop.) a) bond, boerenhond ; V.
fourmillon. — b) (mil.) korporaal.
cabochard, m. (pop.) [caboche] hoofd;
hoed.

cabochon, m. (pop.): a) slag op bet
hoofd; kleine verwonding. — b) (typ.) versleten letter of vignet.
cabochonner, v. pr. (pop.) se —, elkander slaan.
cabombe, v. cabande.
cabonate, f. (mil.) kaars (= camoufe).
cabosSe, I. (pop.) [caboche] boofd.
Cabot, m. (pop.) abr. van cabotin ; ook:
= Cabo ; — zeehond, kleine haai ; v. Cleve;
— du quart, adjunct van den commissaris van
politie ; — ferrd, gendarm to paard.
cabotin, m. —e, f. (slechte) tconeelspeler; —e, lichtzinnige tooneelspeelster, een juffrouw van bet komedievolk ; (fam.) les —s, de
dramatische schrijvers als afdeeling der Acaddmie francaise.
eabotinage, m. komediantenleven; slechte
opvoering van een tooneelstuk.
cabotinaille, f. komediantenvolk.
cabotiner, v. n. van den eenen schouwburg naar den anderen loopen zonder geengageerd to worden; overal slecht en zonder sueces spelen; met tooneelspelers omgaan; in tooneelzaken intrigueeren. — v. a. b(j litteratoren : — le crime, de misdaad dramatisch bewerken.
caboulot, m. (pop.) likeurwinkel, waar
door meisjes bediend wordt.
caboulot(tier)e, f. (pop.) schenkster,
kellnerin in een caboulot.
cabrade, f. [se cabrer] het steigeren van
paarden.
cabrer, v. pr. (mil.) van cavaleristen : se
— (steigeren), zich verzetten, boos worden.
cabrio, m. [abr. van cabriolet] soort hooge
vrouwenhoed.
cabriole. f : a) van vrouwen : faire la
—, met mannen to doen hebben. — b) (arg.)
= eambriole; ook : manschappen die op
dezelfde kamer behooren.
cabriolet, m. (pop.) 1. a. mand van den
voddenraper. — b) weleer: soort hooge vrouwenhoed. — c) kastje met vakjes voor speelpenningen. — d) faire —, op zijn achterste
glijden. — 2. (arg.): a) kamer. — b) soort van
handboei.
cabrioleur, m. (arg ) iem. die handboeien
aan heeft.
eabrion, m. [naar den naam van een
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sehfl er in de Mysteres de Paris van E. Sue]
boosaardige grappenmaker.
caca, m. (pop.) dubbel vier in bet dominospel (= Bazaine).
cacade, f. (stoelgang) (pop.) dombeid,
domme streek; faire une —, een grooten Hater begaan.
cacafoula, m. (door de soldaten uit Afrika
ingevoerd) (pop.) vuil, uttwerpsel, drek; bah!
oeb kom ! stront!
cachan, n. pr. m, [dorp bij Arcueil ; cacher, verbergen]: aller a —, zich schuilhouden.
cache—folio, m. (fam.) valsche baartooi.
— Onderbroek.
—!

cache—frinques, cache—frusques,
m. (pop.) (kleeder)kast.

cachemar, cachemince, cachemite, cachemuche, m. [cachot] (arg.)
gevangenis, kerker.

cachemire, m. (sjaal) (pop.) a) stof-,
wrijfdoek ; donner un coup de — sur une table,
eene tafel afvegen. — b) — d'osier, mand der
voddenraapster (vgl. cabriolet).
cache—misere, m. (pop.) lange, tot boven dichtgeknoopte overjas, die de afwezigheid
van linnen, van fatsoenlijke kleedtj verbergt.
cachemite, cachemuche, v. cachemar.
cache-poussiere, m. stofmantel.
cacher, v. a. (verbergen) (pop.) eten.
cachet, m. (pop.) — de la mairie ou de
monsieur le maire, vutle vlek in een hemd ; —
de la rdpublique, trap in 't gezicht.
cacique, m. (fam.) de eerste van eene
sectie aan de Normaalschool.
cadavre, m. (lijk): (pop.): a) lijf; se
mettre quelque chose dons le —, lets eten ;
promener son —, gaan - wandelen. — b) bij litteratoren on politici: afkeurenswaardige handeling, misdaad, zwakheid, die iemand reden
heeft geheim te houden ; verraderlijk document,
dat in verkeerde handen gevallen is, dat een
politiek tegenstander zich heeft weten te verschaffen, zooals b. v. Gambetta met betrekking tot Rochefort, enz.; savoir oic est le —,
eene verborgen verkeerdheid van iemand kennen, bet bewijs daarvoor hebben ; it y a un
—, hij is zeker zijn medeplichtige (anders laat
zich de vertrouwde omgang dozer menschen
niet verklaren). — c) bij spelers : jouer le —,
den bankhouder, als hij ongelukkig is, in 't
nauw brengen
Cadelle, f. (arg.) horlogeketting.

CAGE]

cad&ne ou cadenne, f. (arg.) ketting.
cadet, m. (jongste) 1. (pop.): a) individu,
kerel; metselaarsleerling. — b) bet achterste;
v. bon; baiser —, gemeene dingen doen;
(tre's-bas) tiens, baise —! lik mu den aars ! --2. (arg.) tang om deursloten open to breken
— Fargud du —, de lief die met bet gestolen
goed is belast.
cadichon, m. (arg.) zakhorloge.
cador, m. (arg.) bond; — du quart, klerk
van den commissaris van politie.
cadouille, f. (mil.) slaag.
cadran, m. (wijzerplaat) (pop.): a) horloge. — b) —, ook — huri ain, — lunaire, —
solaire —, het achterste ; endommager le —
solaire a qn., iemand een schop voor bet achterste geven.
cadratin, m. (typ.) (vierkant) : a) feu
des —s, dobbelen met vierkantjes (v. bleche).
— b) booge hoed.
cadre, m.: a) (thdat.) bet ballet- en flgurantenpersoneel naar de volgorde der grootte.
— b) personeel der veiligheidspolitie. — c) bij
journalisten : ondergeschoven brief, onecht document.
eafard, m. 1. (schijnheilige) (dcol.) verklikker. — 2. (bakkerstor) avoir un —, eon slag
van den molen weghebben (vgl. araignee
a); (mil.) officier, Bien de troop niet kan uitstaan wegens zi. n stokpaardjes.
cafarde, f. (bidzuster) (arg.) maan.
cafarder, 1. v. n. (ecol.) verklikken, aanbrengen. — 2. v. a. — un melon, eon nieuw
aangekomen scholier onder zijne hoede nemen.
Cafe, m. (pop.) — d'abbd, zeer slappe koffie;
c' est un pets fort de —, ook de chicoree, de
moka, dat is sterke tabak ; prendre son —,

schertsen, spotten.
cafetibre, f. (koffiepot) (pop.) hoofd, gezicht.
ca$ot, m. (pop.) slappe koffie.
cafouilleur, m (pop.) onbekwaam schipper.
cagade, f. (pop.) = cacade.
cage, f. (kooi) (pop.): a) met glazen dak
voorziene werkplaats ; (typ.) zetterszaal ; gevangenis ; oiseau en —, gevangene — a eha
pons (a jacasses), mannen (vrouwen)klooster;
— a fourches, omnibus; — a lapin on a
poulets, kleine onzindelijke kamer, hondenhok;
v. brodancheur. — b) hoofd; ne plus
avoir de mouron sur la —, een kaal hoofd
hebben.
;
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CALIGULER]

hoofd; se faire sauter le —, zich voor den
cageton, m. (arg.) meikever.
cagne, I. (pop.) slechte bond ; lui paard ; kop schieten.
calabre, f. (arg.): a) schurft. — b) met
groote luiheid; le en la —, luibak; avoir (ou
faire) la —, luieren. — 2. (arg.) m. a) gen-

darm, agent van politie. — b) paard.
cagner, v. n. [cagne] (pop.) tegen een
moeilijk en gevaarlijk werk opzien, laf en
lui zijn.
cagnottard, m. diefachtige croupier, die
het dubbele of driedubbele, dikwijls zelfs het
vijfvoud der afgesproken som te zunen bate in
de cagnotte (z. aid.) laat vloeien.
cagnotte, f. het onder den kandelaar gelegde kaartengeld ; spaarpot uit mandewerk,
waarin het kaartengeld gedaan wordt ; het
aandeel dat den eigenaar van het spel toekomt ; faire une —, de winst van 't spel verzamelen voor een doel, dat ten bate van alle
medespelers komt. — b) — en ditresse, hoer
die aan den uitgang der speelclubs de gelukkige spelers opwacht.
cagou, m. (arg.) weleer : dief zonder handlanger; meester in 't stelen, die den nieuwelingen les geeft; — engonseur, alleenwerkende dief.
cahuah, m. bij uit Afrika teruggekeerde
soldaten : kofie ; vandaar pousse-cahuah =

pousse-café.
eaillasse, f. (pop.) keisteen.
eaille, f. (kwartel): — coil/We, al te verliefde vrouw.
caille', m. [dcaille] (arg.) visch.
eaillou, m. (kiezel, keisteen) (pop.) grappig gezicht; neus; se sucer le —, elkander
kussen. — Schedel; kortgeknipt hoofd ; n' avoir
plus de mousse sur le —, avoir le — demoussu,
een kale plek hebben. — Avoir son —, aangeschoten zijn; faire un —, een onnoozel troo-

per afzetten ; -- V. boite.
carman, m. (kaaiman, krokodil) 1. btj
leerlingen der Normaalschool: oppasser. — 2.
[vgl. in gewoon Fransch qudmander] bedelaar.
eaisse, f. (kilt; least; trammel) (fam. et pop. ):
a) v. bander, battre, sauver. — b) battre
(ou donner de) la grosse —, op de Turksche trom
slaan, bovenmatig aanprijzen, reclame maken. —
c) — noire, het geheime fonds, dat ter beschikking is van den minister van binnenl. zaken
en den prefect van politie. — d) (mil.) la
grosse —, de gevangenis. — e) — d'dpargne,
mond; mettre a la — d'dpargne, eten; se
taper sur la — ou sur la baraque, niets te
bikken hebben.
caisson, m. (munitie-wagen) bij soldaten:

slechte siroop aangemengd, gekleurd water.
calain, m. (arg.) wijngaardenier, wijnboer.
calance, f. = calence.
calancher, v. n. (arg.) sterven.
calande, f. (arg.) wandeling; se pousser
la —, gaan wandelen.
calandriner, v. a. (pop.): — (ou caler)
le sable, zich ellendig voortsleepen.
calbombe, L was-, smeerkaars, dambouw.
Cale, adj. (fam.): a) rijk, zeer gegoed; —
en dessin, een Oink teekenaar. -- b) in zorgelooze rust nederliggend; — dans mon sofa,
op mijn gemak op mijn sofa uitgestrekt.
calebasse,f. (kalabas) (pop. ): a)hoofd. —b)
grande —, lang, mager, slecht gekleed vrouwspersoon. — c) —s, p1. slappe boezem, borsten.
— d) vendre la —, bet geheim openbaren, verklikken.
cal che, f. (pop.): — du prefet, celwagen.
Caledonie, n. pr. f.. (pop.) la Nouvelle
—, kerkbof van Saint-Ouen.
ealege, f. (arg.) elegante maitres.
calence, f. (typ.) komkommertijd.
caler, v. n. et v. pr.: a) (typ.) geen werk
hebben, op kopie wachten; — (pop.) bang
zijn — v, a. weigeren (eene betaling). — b)
bij scholieren: — l'dcole, spijbelen. — c) (fam.)
zich bevestigen, zich verrijken. — d) (pop.)
mishandelen, met de vuist slaan. — v. calandriner. — e) maken ; — des boulins,
gaten maken ; se — les amygdales (ook tes
roues, les soupapes), se les —, eten; — sa biture, zijn gevoeg doen. — Vgl. ook Cale.
caleter, v. n. (arg.) bij bedriegers op
jaarmarkten: btj nadering van een agent van
politie wegloopen.
caleur, m.: a) (typ.) werkman die geen
werk heeft (vgl. caler a). — b) koIIiehutsbediende.
caliborgne, m. (pop.) eenoogige.
calic, m. [abr. van calicot] winkelbediende.
ealieote, f. [calicot, winkelbediende] (pop.)
minnares van een winkelbediende.
californien, adj. (Californisch) (fam.) rijk.
caliguler, v. a. bij litteratoren : vervelen (toespeling op het drama Caligula van
A. Dumas pere.
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call f atte, f. (arg.) strafed l ; j'ai boulottd

camarder, v. n. (arg.) sterven.
camarluche, meer gebr. camerluche,
camaro, m. (pop.) kameraad, vriend.
men.
camboler, v. n. (pop.) vallen.
calm, m. (cbineescb theelood voor theecambouis, m. (wagensmeer) (mil.) trein;
bussen) (pop.) tinnen vat der cocoverkoopers.
calino, m. [naar een vaudeville van Fau- treinsoldaat.
cambriau, m. ander vorm voor cOMchery] ((am.) belachelijk nalef mensch.
calinotade, f. (fam.) belachelijke naivi- bre, eombriau.
eambriol(1)e, f. (arg.): a) kamer; —
test, onnoozelheid.
du milord, prachtige woning; faire la —, een
calinte, f. (arg.) broek.
kamer, inz. op de zesde verdieping door overcalique, m. (pop.) = calic.
klimming der daken uitplunderen; vgl. coneallot, m. (arg.) kletskop, schurftkop.
Calme, adj. (pop): etre — et inodore, zich dition. — b) winkel.
eambriol(1)eur, m. (arg.) kamerdief.
fatsoenlUk en bedaard houden.
cambriotte = cambriolle.
caloquet, m.: a) (pop.) hoed. — b) (arg.)
Cambronne, m. pr. m. [fr. generaal,
kroon.
die bij Waterloo een divisie der oude garde
calorgne, m. (arg.) eenoog.
ealot, m. a) bij leerlingen der school to commandeerde en, gesommeerd zich over to
de la —, ik heb in de strafcel moeten brom-

St. Cyr.: kepi; generaal. — b) weleer bij notarisklerken : belachelijke oude man of vrouw.
- c) bij winkelbedienden : klant, die slechts
een onbeduidend voorwerp koopt of wel na
lang uitzoeken niets koopt (vgl. Madame
Canivet). — d) (pop.) —s, pl. (groote uitpuilende) oogen; boiter des —, scheelzien ; ribouler des —s, groote oogen opzetten en begeerig bekijken. — e) bedrieglijk spel, dat gespeeld wordt met drie groote vingerhoeden, in
een van welke een knikker moet gezocht worden. — f) [ abr. van calotin] geestelijke ; — a
blaireau, wUwater sprenkelaar (vgl. ratiche).
— Vingerboed ; notedop; ook = eallot.
calotinocratie, f [calotin, priester]
priesterheerschappij.
calotte, f. (priestermuts, kalotje) soepbord;
(mil.) chef de —, de officier die aan de officierstafel vobrzit. — Groote confituurpot; gebak met confituren.
ealottee, f. (fam.) blikken aasbus voor
hengelaars.
calouquet, m. ([am.) student in de medicijnen.
calter, v. n. = caleter.
calvados, m. (noordfr. depart.) ciderbrandewijn.
calvigne, f. (arg.) w(jnberg.
calvin, m. (arg.) druif.
Calypso, n. pr. f : faire sa —, gemaakt
zijn, een gewichtig voorkomen aannemen (ook
van mannen).
camarde, f. (stompneus) (arg.) dood ;
baiser (ou epouser) la —, sterven; v. ac—

cordeur.

geven, de woorden uitriep : "La garde meurt
et ne se rend pas " ; volgens anderen antle mot de —
woordde hij slechts : )merde
(= merde) stront, schijt; faire son —, een
groote boodschap doen; als adj. dreklievend.
cambrou, v. cambroux.
cambrouse, f. (arg.) veile deern. — Meld,
kamermeisje. — Mastroc de —, hotelhouder.
— v. cambrousse.
cambrouser, v. - a. [cambroux] (arg.)
heerenknecht zijn, dienen.
cambrousien, m. (pop.) buitenman.
cambrousier, m. a) (pop.) uitdrager;
glasschilder; buitenman. — b) (arg.) dief die
op het land steelt.
cambrous(s)e, f. (arg.) stadsgebied butten de poorten, het land (ant. stad).
cambrou (x), m. (arg.) bediende, heerenknecht; hotelbediende; v. cambrouse.
cambrure, f. (boogronding) (pop) bU voddenrapers : afgedragen schoen, slot.
cambuse, f. (kombuis) (pop.) kleine, slecht
gemeubileerde kamer, hok; Buis; — des genoun; (der kale hoofden); vergadering van grijsaards, inz. de senaat ; — des Nouveautes, bet
theater des lvouveautes; — des potins, de kamer van afgevaardigden. — (mar.) — a merde,
achterste.
camelia, camellia = dame (z. aid.)
!"]

aux eamelias. -- Avoir un — pour qn.,

op iem. verliefd z(n.
camelot, m. (pop.) koopman, inz. schreeuwerige koopman in speelgoed op markten en
! in de straten van Parijs. — Dief.
I camelot(t)e, f. 1. (pop.): a) slechte waar,
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prul (ook van een litterarisch werk; knoefwerk. — b) do geheele inhoud der mand van
een voddenraper. — c) gemeene hoer. — 2.
(arg.) iedere soort van gestolen waar; 41re
p7-is — en pogne ou .ians le pied, op heeterdaad betrapt worden ; balancer la — en se ddbinant, een gestolen voorwerp weggooien, als
men vervolgd wordt; V . bocal .
camelot(t)er, (arg.) 1. v. a. verkoopen;
loven en bieden. — 2. v. n. bedelen, landloopen.

carerluche, v. camarluche.
camionner, v. n. (op rolwagens vervoeren) (pop.) begeleiden, rondleiden.
camisard , m. (mil.): — en bordde, soldaat van een strafcompagnie.
camisole, f. (arg.) vest, buffs.
camou$e, f. (arg.): a) kaars ; la — s'estourbe, de kaars gaat uit. — b) signalement.
camou$e, m. man met valschen baard;
vermomde.
camouffement, m. (arg.) verkleeding,
vermomming.
camoufl.er, (erg.) 1. se —, v. pr. zich
onderrichten; zich verkleeden. — 2. V. a. vervalschen. — Etre camou fld, bet laatste oliesel

ontvangen hebben.
camoufiet, m. (arg) kandelaar.

camouille, f. (arg.) = camoufie.
camp, m. (kamp) (pop.): — des six bornes,
plaats op het kerkhof, waar de steenhouwers bij
groote hitte hun middagslaapje houden ; lever
le —, wakker worden en weder aan 't werk
gaan. — V. Scher.
eampage, m. (arg.) ontsnapping, heimelijke vlucht.
campagne, f.. a) (pop.) van hoeren aller a la —, naar buiten gaan (d. i. 1. in de
vrouwengevangenis van Saint-Lazare gestopt
worden ; 2. in een provinciebordeel gastrollen
vervullen). — b) bij bet baccaratspel: neuf de
—, door een valseben speler ontvreemde of
van huis medegebrachte negen, die bij gebruikte om z(jn spel als gewonnen open to leggen. — c. (arg.) bet land, buiten (= cam-

pagne).
campe, f. (arg.) bet land, buiten (=

campagne).
campeche, m. (hout om blauw to verven) (pop.) wijn.
camper, v. n. (pop.) vluchten, doorgaan.
— (mil.) faire — qn., bet bed van eon slapenden rekruut omkeeren.

CANEC^ON ]

camperoux, f. [cambrouse] (pop.) veile
deern, hoer.
campfire, m. (pop.) brandewi^n, borrel.
camphrer, (pop.): se —, v. pr. zich
overgeven aan den drank ; gosier camphrd, door
brandew(jn verbrande keel.
camphrier, in. (pop.) brandewijndrinker, drankverkooper, drankwinkel.
eamphriere, I. (pop.) borrelaarster, brandewijndriekster.
camplouse, I. (arg.) bet land, buiten
(= campagne).

camuse, f. (stompneus) (arg.) karper;
dood.
Can, m. [abr. van canon]: (pop.) prendre
un — sur le comp [comptoir], een glaasje wijn
aan de toonbank drinken.
canage, m. (pop.) doodsstrid; angst.
canaillerie, f. (pop.) gemeene streek.

canaillon, m. (pop.): ce vieux — de
magicien, deze oude kerel van een heksenmeester.
Canape, m.: a) le —, ten tijde der Restauratie: de part(j der Doctrinairen. — b) (arg.)
gewone waudeling of rendez-vous der liefhebbers van sodomieter(j.
canard, m. (eend; valsch courantenbericbt) (pop.): a) v. bouillon. — b) trou we en gewillige eebtgenoot. — c) poedel(bond). — d) in rum of koffle gedoopt stuk
suiker. — e) — sans plumes, bullepees. -- I)
op straat to koop gevent vlugschrift ; (typ.)
courant ; rondventer van gedrukte stukken. —
g) bij houtsnijders: slechte houtsnee. — b) bij
huurkoetsiers : paard. — i) valsche toon op
een blaasinstrument, mistoon bij 't zinger. —
k) gemeen soldaat.
canarder , v. a. (uit eene gedekte stelling op iemand of iets schieten) (pop.) — sans
(a/lot (jachtacte), stroopen, wilddieverij plegen.
— Iemand iets wUsmaken; voorliegen, misleiden.
canardier, m. ((am.) rondventer van
couranten en drukwerken; verspreider van valsche berichten; (typ.) courantenzetter.
canarie, m . [serin de Canarie] (pop.) sukkel, onnoozele hall (= Serin) .
canasson, m. (pop.): a) paard. — b)
vieux — ! oude vriend, oude jongen ! — c)
ouderwetsche vrouwenhoed, -kapsel.
cane, f. (pop.) dood (vgl. canage).
canecon, m. [cor. uit calecon] (pop.) onderbroek.

[CANELLE

46 ---

CAPISTON

Canelle, 1. n. pr. f. de stad Caen. —
cantaloup, m. (soort meloen) (pop.)
2. canelle, f. horlogeketting.
domoor.
caner, v. n. [faire la cane, duiken als
canter, m. [eng.] in de sporttaal: proefeen eend]: a) (pop.) bang z^jn, met zijn staart galop vaor den wedren.
tusschen de pooten wegloopen; voor iets tecantharide, f. (spaansche vlieg): peindre
rugdeinzen; op sterven liggen, sterven; zijn a la —, de zinuelijkheid door schilderijen opbehoeften doen; V. a. uit onvermogen of uit wekken.
luiheid iets niet doen ; — son article, het becantharide, adj. de aeslachtsdrift opwekloofde courantartikel niet inzenden; — l'ecole, kend, geil.
spijbelen — b) (arg.) — la pegrenne, van
cantique, m. (kerkgezang) (fr. mac.)
honger sterven.
(drink)lied.
cantoche, f. Lcantine} (pop.) tappertj,
caneson, m. (pop.) = canasson, b) .
caneton, m. [dim. van canard] kleine cantine.
courant.
canton, m. (arg.) gevangenis ; V. Comte.
caneur, m. (pop.) lafaard.
cantonade, f. (that. ruimte op het toocanfouine, f. kamer; (mil.) soldatenka- noel achter de coulissen): parler a la —, naar
mer ; pere de la —, oudste eener kamer.
de coulissen gericht spreken, (fig.) zoo doen
caniche, m. (poedel) 1. (pop.): a) bond alsof men sprak tegen iem., die daarnaar luis(in 't algemeen). — b) se mettre un — sous tert ; bij litteratoren : dcrire a la —, schrijven,
l'oeil, een knijpbril (lorgnet) dragon. — 2. om niet gelezen to worden.
(arg.) baal met ooren aan de vier hoeken.
cantonnier, m. (arg.) gevangene.
canulant, adj. (pop.) lastig, onuitstaanbaar.
canif, m. (pop.) tomber de — en syllabe,
corr. uit de Charybde en Scylla.
canulard, m. [canule, klisteerpijpje] apoCanivet, npr., V. madame.
theker.
Cann, m (pop.) abr. van canon.
canular(ium) , m. bU leerlingen der Norcanne, f. (wandelstok) a) bij litteratoren: maalschool: inwijding (door foppergen en plaontslag uit het redactiebureau; o f frir une — a qn., gen), bet baron der nieuwe leerlingen.
flanquer sa — a qn., iem. de deur uitzetten, opeens
canule, f. (klisteerpijpje) vervelende, lasalle betrekkingen met iem. afbreken. — b) — tige vent.
a p4che, boonenstaak, zeer mager mensch. —
cannier, v. a. (pop.): — qn., iem. lastig
c) (arg.) toezicht der politie; 4tre en —, na vallen, vervelen.
bet uitzitten van zijn straft(jd op een aangecanut, m. (pop.) arbeider der Lyonsche
wezen plaats wonen; casser sa —, ban- of zi jdefabrieken.
woordbreukig worden ; zich uit de voeten wacaouche, m. (pop caoutchouc (v. miken ; vieilles —s, gerechtel(jk veroordeelden, rette).
galei- of tuchthuisboeven. — v. balancer .
caoudjl, m. bij uit Afrika teruggekeerde
canner, v. a. (arg.) bij vonnis onder toe- soldaten: koffie.
zicht der politie stellen.
caoutchouc, m.: a) gom-elastieke man.
canon, m.: a) ((am.) glas ( liter) wUn; — b) lommerd.
si fer un — sur le zinc, een glas- won aan de
cap, m.: a) oppasser in het bagno. — b)
toonbank drinken; v. bourrer . -- b) (fr. mac.) bij de bohdmiens: — des Ternpetes (Stormkaap),
drinkglas.
de le en de 15' der maand, die betaaltermijcanonner, v. n. (pop) kroegloopen. — nen zijn; vgl. doubler.
Winden laten.
capahuter, V. a. (arg). een mededief vercanonneur, m. (pop.) drinkebroer.
moorden, om zich van zijn aandeel in de buit
canonnier, m. (pop.): -- de la piece meester to maken.
humide = artilleur (z. aid. de la piece hurnide.
cape, f. (arg.) geschrift.
canonniere, f. (pop.) bet achterste;
eapet, m. (pop.) hoed.
charger la —, eten ; gargousses de la —, racapine, f . (arg.) inktkoker, schrijftuig.
pen, kool, boonen enz.
capir, V. a. (arg.) scbrijven.
cant, m. [eng.] (schijnheilige) gemaaktheid
capiston, m. b soldaten : kapitein ; —
in manieren en taal. — Dieventaal, taal der (ook capitaine) be'cheur —, bataijons-adjudant;
rapporteur bij den krijgsraad.
Engelsche dieven en moordenaars.
.

.)
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capitainage, m. (arg.) beursspel, speculatie.

carabiner, 1. v. n. (mil. schermutselen)
(fam.) vreesachtig spelen. — 2.

V.

a. (den ge-

capitaine, m. a) (mil.) — de la soupe, weerloop trekken) sterker, stijver maken ; —
kapitein the noolt in 't vuur geweest is; V.
capiston.—b) (arg.) kapitalist; beursspeculant.
capitainer, V. n. (arg.) aan de beurs
speculeeren.
capital, m. (hoofdzaak) maagddoiu ; une

le bouillon, de soep krachhtiger maken.
carabinier, m.: — de la FF'aculte, apotheker ; arriver comme les —s d' Offenbach, altUd te laat kc:nen. (In de Brigands van Offen-

bach komen de karabiniers telkens, als de bende

femme dont le — s'est perdu depuis de lon- van Falsakappa geplunderd, gestolen, gemoord
gues annees, een meisje the haar deugd sedert heeft, met deftigen tred aangemarcheerd en

lange jaren kwijt is.
capitole, m. (ecol.) kot, hok, strafzaal;
monter au —, voor straf opgesloten worden.
capitonner, v. pr. (opvullen) (pop.) se
—, zich met watten opvullen.
capitulard, nm. scheldwoord sedert 18701871: soldaat, inz. generaal, die eene vesting
overgeeft; roi des —s, Bazaine.
caporal, m.: a) le petit Caporal, de kleine
Korporaal (Napoleon I). — b) regietal,ak tweede
qualiteit, diner dan de tabac de soldat ou de
cantine, volstrekt geen slechte tabak, zooals
men dikwijls meent.
capot, m. [voor capote] (theat.) souffleurshokje.
capote, f. (over jas): a) — anglaise, kapotje, condom. — b) bij 't piketspel: [capot]
it cherche la —, hij zoekt hem beest te maken.
eapou, m. (arg.) openbaar schrijver.
capoulomanie, f. voorliefde voor de frisuur a la Capoul ; V. capouls.
capouls, m. pl. naar den tenor Capoul
genoemde haarfrisuur.
capre, f. (lat.) geit. — —s, pl. geitenkeutels.
caprice, m. (luim): a) voorbijgaande, maar
onbaatzuchtige amourette. — b) (pop.) minnaar
die niet betaalt ; — sirieux, mainteneur.
capsule, f. cylinderhoed met smallen rand;
infanterie-schako.
captif, m. [ballon captif]: enlever le — _
enlever le ballon (z. aid. d).
capucin, m. (kapucijner) bij jagers : haas.
capucine, f. (geweerring) (pop.) jusqu' a
la troisieme —, vreeselijk, enorm ; etre gris
(s'ennuyer) jusqu'a la troisieme —, smoordroiiken zijn (zich almachtig vervelen).
caquer, v. n. (pop.) kakken.
car, m. coups van een paardentram.
carabine, f. [carabin, student in de medicjjnen]: a) studentenmaitres. — b) bnj treinsoldaten : zweep.
carabine, adj. zeer sterk ; diveine —e,
afschuwelijke tegenspoed in 't spel.

zingen
Nous sommes les carabiniers
La securite' des foyers,
Mais, par un malheureux hasard,
Nous arrivons toujours trop tard.
carafe,f. (karat) (pop. ) keel ; fouetter de la —,
slecht rieken uit de keel ; faire rire les —s,
zelfs de ernstigste personen door zijn wartaal
aan 't lachen maken.
carambolage, m. (pop.) algemeene vechtpartij ; omvallen, samenstooten van verscheiden
dingen.
carambole, f. (arg.): vol a la — = vol
a l' italage (z. aid.)
caramboler, (pop.) 1. V. n.: a) twee
vliegen in een klap slaan. — b) omvallen. —
c) den bijslaap volbrengen. — 2. V. a. op den
grand gooien, omstooten ; afranselen.
carant, in. (arg.) plank.
carante, f. tafel.
carapata, m. (pop) rivierschipper ap de
Seine. — Marinier.
carapatin, m. infanterist.
carapa(t) ter, V. n. en se —, V. pr. zich
uit de voeten maken, uitknijpen ; zich verbergen. — Gaan, marcheeren.
caravane, f. (pop.): a) wagen van een
kermiskunstenmaker. — b) —s, pl. galante
avonturen van een vrouw.
carbeluche, m. (arg.): — galicd, cylinderhoed.
carbiner, V. a. (pop.) opendoen, openen;
— ses mirettes, groote oogen opzetten (van
verwondering).
carbonade, f. [car. uit du carbonate de
soude] koolzure soda.
carcagne ou carcagno, m, (arg.) woekeraar.
carcan, m. (pop.) paard ; vildersknol ; —
a crinoline, lorette; views —, oud inager wijf.
carcasse, f. (geraamte) a) (pop.): bet
menschelijk lichaam, lijf; avoir une mauvaise
—, ongezond zijn; ne savoir que faire de sa
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geen raad met zich zelf weten. — b) (arg.)
Elats de —, lendestreek, kruis.

carcassier, m . (theat.) = charpentier.
carder, v. a. (wol kaarden) (pop.) — qn.,
iem. in zqn gezicht krabben; — le poll a qn.,
iem. b(j het haar trekken.
cardinal, m. b(j litteratoren, iron. naar
een Hater van Jules Janin : — de la mer,
zeekreeft.
Cardinale, f.: a) (pop.) —s, pl. maandelijksche stonden der vrouwen. — b) (arg.) maan.
cardinaliser, v. a. et v. pr. rood waken ; se — la figure, (van opgewondenheid, door
't drinken) een rood gezicht krijgen.
care, f. (arg.) schuilhoek; mettre a la —,
wegleggen, sparen. — Ruiling; voler a la —
[ook carer, caribener], bij 't geldwisselen stolen.

caree, v. carree.
careme, m. (vasten) v. amoureux.
carer, v. a. (arg.) bewaren, wegbergen;
verstoppen ; V. ook Care, carrer.
eareur, m. (arg.) winkeldief, die bq 't wisselen steelt.
carfouiller, v. a. goed doorzoeken, door-

CARRE]

Caroline, f. iv.erig bezoekster der openbare colleges in de Sorbonne, voornamelijk van
die des spiritualistischen w^jsgeer Caro, naar
wien zij genoemd worden.
Caron, m. (pop.) bij voddenrapers: oud
papier voor de fabricatie van papier machd.
carottage, m. (pop.) de kunst om geld
of to zetten. — Groote spaarzaamheid; krenterigheid.
carotte, f. (peen, bedrieger(j) a) (pop.):
avoir ses —s cuitcs, op sterven liggen ; tirer a
qn. une — de longueur, iem. vreeselijk bij 't
lUl hebben, iem. door een bebendig verdichte
leugen geld aftroggelen; avoir une — dens le
plomb, 1) valsch zingen; 2) uit den mond rieken; des cheveux —, vuurrood haar. — b)
(mil.) visitatie des dokters bij 't regiment.
carotter, (pop.) 1. V. a.: — qn., iemand
zUn geld afzetten, door kunstgrepen aftroggelen; — (l'existence), een kommerlijk leven Leiden ; (mil.) — le service, zich onder allerlei
uitvluchten aan den dienst onttrekken ; — le
pommeau de la selle, zich van eon onrecbtmatig voordeel bedienen, doordien men zich aan

snuffelen.
cargo, f. (arg.) Baal.

den zadelknop vasthoudt. — 2. v. n. krenterig spelen ; — a la Bourse, slechts kleine somcargue, f. [chair] (arg.) vleesch; dd fendre metjos aan de Beurs wagon.

sa —, zijn lijf verdedigen.
carguer, v. a. (fig) — ses voiles, voorzichtig handelen, zich uit de zaken terugtrekken. — V. ballon.
caribener, v. a. (arg.) = voler a la care
(z. aid.).
caricature, f. ([am.): faire la —, teekenen naar een door de leerlingen der Kunstacademie opgesteld en gedrapeerd model.
caristade, f. [Zuid-Fransche vorm voor
charitd] (typ.) bUstand in geld.
Carle, m. (arg.) geld.
canine, f. (arg.) dood.

carotteur, m. (pop.) voorzichtig, krenterig speler (ant. br(sleur).
carottier, m. bedrieger; iemand die stilletjes uitknijpt als bet op betalen aankomt of
ztjn best doet om anderen voor zich to laten
betalen. — Ook adj. en f.: elle n'est pas carotti.lre, z(j tracht iemand geen geld of to
troggelen.
caroubage en caroube, (erg.) = Caroublage en carouble.

2. (arg.): a) = Carlo; — a l'estoque ou a
t'estorgue, valsch geld. — b) brood.
earmer, v. a. (arg.) betalen.
carmeur, m. (arg.) betaler.
carnaval, m. (pop.): a) bespottel^jk gekleed persoon. — b) hoer.
Carne, f. 1. [lat. Caro] (pop.) bedorven
vleesch of vleesch van geringe qualiteit; scboft
van eon vent, smerig on onzedel(jk vrouwspersoon; slecht paard, knol. — 2. in. (arg.) du —,

caroublage, m. (arg.) diefstal met behulp
van nagemaakte sleutels.
carouble, f. (arg.) valsche sleutel; avond,
nacht; 4tre vu a la —, des avonds gevangen
genomen worcfen.
caroubleur, m. ook — refill, (arg.) diet
die met valsche sleutels steelt of ruiten zonder gedruisch indrukt; — au fric-frac, inbreker.
carpe, f. (karper): faire la — (zonder toevoeging van pamde), flauw vallen.
carquois, m. (pijlkoker): — (d' osier ou
de Cupidon), mand des voddenrapers.
Barre, f.: a) (pop.) bij kleermakers : schouderbreedte (= carrure). — b) (arg.) schuilhook ; — du paquelin, bank van Frankrijk ; V.

geld (= carme, Carla).

ook Care.

Carlos, n. pr., v. Don.
carme, m. 1. (pop.) V. andouille. —

[CA.RRP
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carre, (pop.) 1. adj. (vierkant): Otre —,
zeer beslist z(jn, energiek to werk gaan. — 2.
S. m.: a) bij litteratoren : — de papier, klein
lokaal blaadje. — b) (ecol.) v. bizut. — c)
(arg.) — des petites gerbes, correctioneele rechtbank; — du rebectage, hof van cassatie.
Carreau, m. (vloersteen, ruit) 1. (pop.)
a) v. as ; garder. — b) — de vitre, lorgnet,
knijpbril. — c) an muzikanten der voorsteden :
aller au —: zich des Zondags, om een engagement to zoeken, begeven naar het trottoir
der rue du Petit-Carreau, waar de orkest-directeurs de muzikanten uitzoeken. — d) —x
brouilles, slecht befaamd huis, hoerenhuis (wegens de matglazen). — 2. (arg ): a) oog; —
brouille, scheel oog; -- a la marque, eenoog ;
affranchir le —, het oog opendoen, opletten.
— b) ijzeren werktuig om deuren open to breken in den vorm van twee over elkander liggende Z's.
carree, f. (pop.) kamer.
carrefour, m. (plaats waar verscheiden
straten uitloopen) (pop.) — des ecrases, plein,
gevormd door de samenloopende boulevard Montmartre, de straat Montmartre en die van den
Faubourg Montmartre, een voor voetgangers
zeer gevaarlijke passage.
earrelure, f. (verzoling) (pop.) — de ventre,
flank maal.
carrer, v. a. et v. pr. (pop.) (se) —,
(zich) verbergen; zich voor lets wachten; se —
de la dWbine, uit de klem komen.
carreur,m. (arg.) = charrieur. —Heler.
carrouble etc. = carouble etc.
earruehe, f. (arg.) gevangenis.
cartaude, f. (arg.) boekdrukkerU.
cartaude, m. (arg.) drukwerk.
cartauder, v. a. (arg) drukken
cartaudier, m. (arg.) boekdrukker.
carte, f. (pop.): a) femme en —, met goedkeuring der politie als hoer ingeschreven vrouwspersoon ; Otre en —, als hoer ingeschre ven zijn.
— b) v. maquiller. — C) prendre des —s,
(kaarten koopen, bv. in het ecartd), sets beters
zoeken. .-- d) revoir la — (spijskaart), braken.
— e) — de gdographie, landkaart (in bet nachtlinnen). — f) (arg.) avoir la — du ddjeuner
(du souper), informaties hebben over hetgeen
des morgens (des avonds) gebeurd is ; vol a la
—, diefstal van edelgesteenten door middel van
eene van onderen met pek besmeerde kaart.
cartello, m. (ital.): artiste di (primo)
r—, kunstenaar van den eersten rang.

CASOA RET]

carton, m.: a) (fam.) de —, onecht, scbijn...
(bv. roi de —, schtjnkoning). — b) bij friseurs:
klant die geen fool geeft. — c) (pop.) speelkaart ; manier (ook graisser, patiner, rernuer,
travailler, tripoter) le —, kaartspelen; maquiller le —, de volte slaan ; d) (mil ) changement
de —s, bet verwisselen der notenbladen. — e)
(arg.) = larton.
cartonner, v. n. (pop.) kaartspelen.
cartonneur, m., cartonneuse, f.
hartstocbtelUk kaartspeler (—ster).
cartonnier, m. ( pop.) kaartspeler. — In
ztjn vak onbekwaam werkman. — Verkooper
van geuummerde plaatsen aan den ingang van
schouwburgen.
cartouche, f. (patroon) a) (mil.) (pop.):
avaler sa —, sterven; dechirer la —, eten. —
b) (arg.) — jaune, pas van iem. die uit de gevangenis komt.
cartouchiere, f. (patroontasch): — a
portde, etui, waarin alie mogelijke, van to voren gerangschikte reeksen van kaarten ordelUk
en genummerd gereedliggen, en dat de valsche
speler onder bet vest draagt. Vgl. portee.
caruche, f. (arg.) gevangenis; V. Comte.
carvel, m. (arg.) schuit, boot.
cas, m. 1. (pop.): montrer son —, zich
onfatsoenlijk ontblooten. — 2. abr. v. casino.
casaque, f. (kiel): (theat.) la grande (petite) —, bet vak der voorname (der mindere)
livreiknechts.
casaquin, m. (korte overjas): sauter (ou
tomber) sur le — a qn., tanner (ou travailler)
le — a qn., iem. op zijn wambuis geven, op
zjjn false komen, duchtig afrossen; avoir qc.
daps le —, zich over sets bezorgd, ongerust

maken.

cascade, f. (waterval) scherts, geestigheid ; (thdat.) —s, pi. snaaksche invalien, dwaze
impravisatie, die de acteur bt zun rol maakt;
dolle streek; amourette, liefdeshistorie; uitputtend, losbandig Leven ; woordbreuk.
cascader, v. n. (fam.) struikelen ; uien
tappen, snaaksche aardigheden verkoopen ; amourettes hebben; (the'at.) komische toevoegsels tot
zijn rol maken.
cascadeur, m. extemporeerende tooneelspeler; uientapper, grappenmaker; lemand die
een los en vroolijk leven leidt ; iem. op when
men geen staat kan maken.
cascadeuse, f. (pop.) lichtzinnige dame,
inz. een die de danslokalen bezoekt.
casearet, m.: a) (pop.) iem. van nietig
4
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voorkomen. — b) (arg.) tweefrankstuk, (weleer): danshuts, waar dikwlls kloppartijen zljn. — b)
driefrankstuk, daalder.
slechte brandewijn of likeur.
case, f. (hut) v. maehabee.
casse–museau, m. (pop.) vuistslag in
Baser (pr. —ser), m. [abr. van caserne- 't gezicht; soort van gebak.
ment] bij de leerlingen der Polytechnische school:
casse –poitrine, m. (pop.) sterke brankazerneering (systeem volgens hetwelk de leer- dewijn. — b) bijzondere soort van schandknaap.
lingen de geheele week in 't schoolgebouw moe. a. et v. n. (broken) 1. v. a. :
casser, v
ten blUven).
a) (pop.) slaan, afrossen ; je to vas —, ik breek
easier, m. (kastje met vakken) (fam.): je den nek; un succes a tout —, een reusn'avoir pas de — judiciaire, met de rechtban- achtig succes; elle est belle a tout —, zij is
ken nog niet to doen gehad hebben.
alieinachtig moot; — (un gigot etc., een schacasimir, m. (pop.) vest.
pebout enz.) eten ; se la —, zich uit de voeBasin , m. (fam.) op het bil jart : pot ten maken; — l'agrafe, met iemand breken;
spelen.
— son cable, sterven ; — sa cane ou son pi f,
casinette, f. (pop.) bezoekster der bals slapen ; — sa chatne, vOar den tijd de werkIn bet casino der rue Cadet.
plaats verlaten ; — le cou a un lapin on a
casoar, m. (kasuaris): a) bij de leerlingen un chat, ook: a une gibelotte, konijnenragout
van Saint-Cyr.: pluim op de schako. — b) ge- eten ; — le cou a une ndgresse, — le goulot a
une bouteille, eene flesch leegdrinken ; — des
vogelte (als spijs).
casque, m. (helm) (pop.): a) hoed; — a emblimes, liegen, uitvluchten zoeken ; — du
auvent, pet met klep; — a meche, katoenen grain, niet doen wat van iemand verlangd
slaapmuts. — b) bo uitbr. onbeschaamdheid, wordt; — la gueule a qn. (a son porteur d'eau),
radheid van tong btj kwakzalvers; avoir du --, iemand op bet gezicht slaan (de maands: jkwelbespraakt zijn, eon good mondwerk hebben; sche regels bebben); bij 't spelen : je lui casse
avoir son , geheel dronken zijn ; avoir le — la gueule, ik baal ze (de kaart); — son lacet,
ou avoir son — de pompier, katterig zUn ; en met zijn minnares breken ; — la marmite, zich
arriver au coup de —, lets verkoopen, zich ruineeren, zijn fortuin doorbrengen; fig. se —
van iets tot elken prgs ontdoen. — c) van ge- le nez, met een langen neus moeten heengaan,
mainteneerde vrouwspersonen : avoir is —, een zijn vingers branden; v. oeuf; — les os de
voorb^jgaande neiging voor tem. hebben (= la tate a qn., iemand teeder omarmen ; ne pas
caprice).
avoir cassd la patte a coco (paard), het buscasque-a-meehe, m. (v. casque) kruit niet uitgevonden bebben; — casser la
(pop.) leerling in een winkel voor wollen- piece (la roue de derriere), eon geldstuk (vijfwaren.
frankstuk) wisselen ; — sa pipe, sterven; —
casquer, v. n. (pop.) betalen, opdokken; son sabot on sa creche, Naar maagddom verliein de vat loopen; j'ai casqud pour le roublard, zen ; — du sucre sur qn., van een afwezige kwaadik hield hem voor een slimmen kerel; faire spreken, iemand aanbrengen, denuncieeren; (mil.)
— qn., iemand voor bet gelag laten opdraaien, du sucre a deux sous le mitre, straatsteenen
inz. (tsp.) ook: iemand plagen, foppen.
stukslaan, steenkloppen; (v. casseur); je ten
casquette, f. 1. (pet) (pop.) vrouwen- casse, daar kunt ge lang naar wachten, dank
hoed; »crd chien! Loise t'as la une — un peu je wel ! — b) (arg.) une canoe, wegloochouette" sakkerloot, Louise, wat heb je daar pen ; V. eanne ; — la ficelle, ontsnappen;
een mooien hoed op ! (Gavarni); 4tre — : a) — la hane a qn., iemand de beurs ontstelen.
dronken zijn ; b) iets gemeens, brutaals in zijn --- 2. v. n.: a) (pop.) — du bec, uit den mond
matiieren bebben. — 2. [casquer] gelde]ijk ver- rieken ; — sur qn., iemand bij de politie aanlies, in 't koffiehuis gemaakte schuld.
brengen. — b) sterven.
casqueur, m. betaler (inz. thdat. in tecasserolage, m. (arg.) verklikking, aangenstelling met Jut die vrijbiljetten hebben).
brenging.
cassant, m. a) (mil.) scheepsbeschuit. —
casserole, f. 1. (pop.): a) ziekenhuts vuor
b) (arg ) noteboom.
syphilitische zieken (= hOpital du Midi);
cassante, f. (arg.) tand; noot, hazel- passer a la —, een kuur ondergaan voor synoot.
philis. — Bdcurer la —, purgeeren. — b) Stucasse–gueule, m. (pop.) a) gemeen dent in zijn 20e semester. --- c) hoer; — en
—

—
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agent, hoer die aan Naar cavalier een dage-

ljjksch inkomen van 20 tot 50 franken verze•
kert ; vgl. marmite. — d) verteller, tem.
die met spek schiet. — 2. (arg.) —, meestal
castrole, politie-spion, stille verklikker ; coup
de —, verklikking, aanbrenging; passer a —,
verklikt worden ; remuer la —, verklikken,
aanbrengen; —s, pl. als tooi gedragen eeremedailles.
Basses, m. pl. (pop.) gebroken stukken
van suikerbakkerswaar.
casseur, m. (iemand die alles breekt) :
a) (pop.) pocher, onbeschaamde vent, levenmaker; mettre son chapeau en —, den hoed
scheef, ultdagend opzetten ; avoir lair —, er
uit zien alsof men tedereen wit opvreten ; —
de portes, paneelzager, inbreker. — b) (mu.)
— de sucre a quatre sous le metre, gevangene
eener strafcompagnie in Algerie, die gebruikt
wordt tot bet kloppen van straatsteenen en 4
sous per kubiekmeter krtjgt. — c) (arg.) verklikker.
easse–vitre, m. (ruitenbreker) (arg.) diamant.
CassiCo, m. (pop.) mengsel van bessenjenever en cognac.
cassia, m. = cassine.
cassine, f. (weleer: klein landbuis) (pop.)
slechte woning, gat, hok; onooglijke winkel,
kraam. — (col ) leerzaal.
cassiner: se —, v. pr. afgezonderd van
de groote wereld leven.
cassolette, f. (wierookvat) (pop.) nachtpot; wagen met beertonnen; ouvrir la —, een
wind laten ; plomber de la —, uit den mond
rieken.
cassure, f. brutale voordracht van een
tooneelspeler. — Jouer une —, de belacbelijke
rol van een zeer oud mensch spelen.
castapiane, f. chronische druiper.
caste, m. (arg.): — de charrue, kwartdaalder, . frank.
castor, m. (castorenhoed) ((am. et pop.):
a) hoed (onverschillig welke, mans- of vrouwenhoed). — b) (mil.) officier, die zich gaarne
onttrekt aan Lange marschen of zeetochten. —
c) omstreeks 1820 de naam der galante meisjes in bet Palais-Royal, die na zonsondergang
bij honderden in de galerijen en het plantsoen
neerstreken en in drie klassen verdeelt waren:

CAVALOT]

Marine : zich onttrekken aan de inscheping ;
Mi het leger te lande : zoo mogelijk van een
veldtocht zien `rij te komen.
castrole, v. casserole 2.
castroz, m. [castrat] (pop.) kapoen.
eastu,m. (arg.) ziekenhuis ; v barb (e)au-

dier, Comte, cousse.
castuc, castus, m. (arg.) gevangenis.
cataplamier, m. [cataplasme] ziekenoppasser.

cataplasme, m. (brgomslag, pap) (pop.):
a) dikke, brijachtige soep; — au gras, spinazie ; — de Denise, oorvijg. — b) (mil.) plaatscommandant; ook omgekeerd: »le major ma

fait coller deux capitaines de place au venire"

de officier van gezondheid beeft mU twee pappen op den buik laten leggen.
catapultuenx, adj. (fam.) prachtig mooi,
verbazend.

catau, cateau, catiche, catin,
Cato, f. [abr. van Catherine] (pop.) hoer;
maitres; v. gerbe. — Catin, (enf.) pop.
catiniser, v. pr. [catin] se —, lesbandig, hoerachtig worden.
Cato, v. catau.
catogan, m. (opgebonden haarvlecht) mode
van 1866: dikke, met veel zUden linten aan
den nek opgebonden dames-chignon.
cauchemardant, adj. [cauchemar,nachtmerrie] (pop.) vreeselijk lastig,
cauchemarder, v a. et v. n. (pop.)
geweldig vervelen en lastig val len ; se —, zich
kwellen, zich bang maken.
causotter, v. n. (fam.) babbelen, kenvelen.
cavalcade, f. (wandelrit) liefdesavontuur;
avoir eu des —s, talrijke minnaars gehad, menigen storm beleefd hebben.
cavale, f. (merrie) (pop ): a) tang, mager
vrouwspersoon. -- b) haastige vlucht; jouer la

= se cavaler.
cavaler, v. pr. et v. n. (pop.): a) se —,

--, se payer une

—

zoo spoedig mogelgk zich uit de vocten maken. -- b) — ( Cher) au rebectage, in cassatie
gaan, een verzoek om gratie indienen ; —
dessus, iemand te lijf gaan, tem. aanvallen; —
apres qn., iemand vervolgen.
cavalerie, f grosse —; a) figuranten (in
bet ballet ; b) rioolruimers (wegens bun booge
laarzen), c) de vermetelste boosdoeners in bet
les castors, les castors fins, les demi- castors. bagno.
cavalot, m. (kleine kopermunt onder Locastorin, m. (pop.) hoedenmaker.
castoriser, v. n. [castor, b] (mil.) Mi de dewijk XII) klein geldstuk.

[CAVE
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cave, m. (pop.) iemand die gefopt of beetCep, m. (wijnstok) (pop.) neus ; it a un
— de vigne, h(j heeft een roode jeneverneus.
genomen is, dupe.
Cav(b)e, f. (arg.) kerk.
cerbere, m . (Cerberus) (pop.) politie-agent;
Cayenne (Fransehe kolonle voor misda- portier.
digers), 1. n. pr. f : gibier de —, galgebrok.
cercher, v. a. [= chercher] (pop.) zoo— 2 . cayenne, m. kerkbot voor terecbtge- ken, halen.
stelde misdadigers buiten de stad; van Parijs
eerele, m. (arg.) gemunt geld.
ver of gelegen werkplaats; in 't algemeen :
cercle, m. (met hoepels beslagen) ton.
werkplaats, fabriek.
cercueil, m. (doodkist) (pop.) vioolkist.
cayeux, m. [provincialisme voor moules]
eerf, m. (hert) (pop.) horendrager ; se
kreet der straatkooplui : au Bros — (ook cor. ddguiser en —, loopen.
caillou) ! mosselen!
cerf-volant, m. (vlieger) (pop.) oorringcayon, m. (arg.) Borg. steelster (die aan klelne meisjes zonder tooCe, m. (arg.) zilver; tout de —, heel good. zicht de oorringen afneemt); diefstal van oorceinture, f. (gordel) (pop.): — dorde, ringen.
lorette.
cerise, f. (kers), v. marchand.
cellote, f, [voor cellule] eel.
cerisier, m. (pop.) klein buurpaard (naar
eelui : (pop.): avoir - de ..., de eer heb- de paarden, die de kersen ult Montmorency
ben to ... ; Wam'selle, aural je — d'aller avec brengen).
vous ?" juffrouw mag ik de eer hebben U to
cerneau, m. (halve, onri^pe notepit) bU
vergezellen ?
litteratoren: jong meisje, bakvischje.
cemaisse, (arg.) = ces (v. aid ) mess.
eertificat, m. (getuigschrift) (mil.) —s de
censure, f. (arg,) passer la —, in het bW tise, onderscbeidingsteeken op de mouw voor
politic-ddpbt nazien of zich daar recidivisten langdurigen dienst, chevron.
bevinden.
ces, [el. van ce, cette] soms veraehtelijk,
cent, adj. num. card. (honderd) : (pop.) b. v. — dames, — demoiselles, die soort dafaire les — cowps, alleriet dwaasheden doen; mes (de loretten). — (arg.) — mess (messieurs),
9tre aux — coups, geheel van streek zijn. de agenten van politic.
centoche, m. centime.
o8s, m. (pop ) bedelvolk, schoolers, canaille.
central, m. (fam. et pap.) : a) veroorchaba(n)nais, m. (pop.) ]even, spektadeelde, die zijn straf in een maison centrale kel ; ruzie, twist.
(gevangenis voor correctioneel voor langer dan
chabier, v. n. (arg.) ontsnappen.
1 jaar veroordeelden) uitzit. — b) —, pl. cenchabrillant, v. chateaubriand.
traux, ]eerling der Ecole Centrale (v. Cenchabrol, m . mengsel van bouillon en win .
trale). — c) telegraafbureau aan bet beursplein.
chacal, m. (jakhals) (mil.) (fam.) zoeaaf.
Centrale, f (dcoi.) [voor dcole centrale
chaffourer, v. pr. (pop.): Sc —, zich
(des arts et manufactures)] Centrale ambachts- (elkander) krabben.
school ; je pense entrer a —, si je suis retoqud
chafrioler, v. pr. (fam.): se a qc.,
a 1'X., ik denk naar de centraalschool to gaan, vermaak scheppen in lets.
als ik voor de Polytechnische school druip.
chahut, m. (pop.) 1. ook f. ontucbtige,
centre, m. (pop.) a) — de gravitd, bet uitgelaten dans, die vervangen word door den
achterste ; perdre son — de gravitd, onvast cancan). — 2. Lawaai, spektakel, vecbtpartij
staan (van dronken lui). — b) (arg ) naam; faire du —, spektakel, ruzie maken.
— a l'estorgue ou a blanc, — sous la neige,
chahuter, (pop.) I v. n. den chahut
valscbe naam, scheldnaam; — d'alteque, wer- dansen, ontuchtig dansen; leven maken. — 2.
keltjke naam.
v. a. hevig schudden, omstooten.
—

centre, adj. (pop.) bij Uzerwerkers: etre
—, slechte taken gemaakt hebben.
centre — gauchard, m. lid van het linker-centrum.
centriot, m (arg.) b(jnaam, scheldnaam.
centrousse, f. ook — aux bondes
maison centrale (v. central).

chahuteur, m., chahuteuse, f. (pop.)
chahutdanser(es); leven , ruziemaker; hoer.
-

Chaillot, m. (voorstad van ParUs), (pop.)
a —! loop naar den dulvel; a — les geneurs!
wog met de lastige menschen ! inz. als iem.
in gezelschap dwaze taal uitslaat : de dour uit!

V. ahuri.
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chalne, f. (ketting) (pop a) v. casser. tie une llle en —, een maitres maintenceren,
--- b.) doubler la — a qn., iemand korthou- -- des comptes : a) echtelijk slaapvertrek ; b)
den, den teugel strakker aanhalen. — c) — nachtpot, -stoel. Bij uitdragers: vendre a to
.):

d' oignons, tien in ' t kaartspel.

—, in bet lokaal van openbare verkoopingen
— des pairs, afdeeling van bet bagno voor de levenslang veroorkettingen.
deelden.
chairez ! interj. term ! hou je goed!
ehambree, f. (de gezamenlijke mantscbapchaise, f. (stoel) (pop.): manquer de —s
dons la salle a manger, openingen tusschen de pen eener kamer) (mil.) gemeenschappelijke
woon- en slaapkamer der soldaten.
tanden hebben. — v. avaler.

ehainiste, m. vervaardiger van gouden verkoopen. — 2. (arg.)

chaland, m. (kiant), v. allumer.
chaleur, f. (hitte) 1. als interj.: oh, —!

chambrelan, v. chamberlan.

chambrer, v. a. (in de kamer vasthouden) — qn.: a) iemand bewerken, om hem te
maar aan ! (= maladie). — 2. (arg.) avoir winnen, te overreden ; b) iemand in 't spel al
zijn geld afnemen.
— de ..., bang zijn voor.
chambriste, m. (fam.) lemand die een
ehalier, m. (corn.) winkelbediende die met
den verkoop van omslagdoeken belast is (vgl. afzonderli.ke kamer bewoont.
chameau, m. (kameel) (pop.): a) gesoyeux) .
ehaloupe, f. (sloep) (pop.) opzichtig ge- meen vrouwspersoon van slechten naam. — b)
kleede vrouw; — orageuse, wilde cancan en klaplooper.
ehamelier, m. (kameeldrijver) (mil.) les
degenen welke Bien dansen ; faire la —, een
cancanpas uitvoeren waarbij machtig veel ge- —s, de voormalige guides.
champ, m. (veld): a) les Champs abr.
schud wordt met het achterste.
chalouper, v. n. (pop.) den cancan dan- ^ van Champs-Elysdes. — b) in de sporttaal:
sen; bij bet loopen met de schouders wiegelen. de gezamenlijke tot hetzelfde nummer der wedchambard, m . helsch Leven, lawaai; bij rennen behoorende paarden; prendre le —, tede leerlingen der Polytechnische school: faire gen den favoriet wedden. -- c) -- d' oignons,
le —, bij het begin van een nieuw semester kerkhof; — de navets, kerkhof voor terechtbet boeltje der nieuwelingen door elkander gestelde misdadigers.
gooien, stukslaan, uit het venster werpen.
champagne, f. a) fine —, betere soort
chambardement, m. door elkander van Cognac. — b) Les Champagnes, vereeniging
van Parijsche touristen.
gooien, omversmijten, stukslaan.
champ(e) , m. (abr. voor champagne) (pop.)
chambarder, chamberder, v. a.
champagne-won.
(pop.) omverwerpen, stukslaan.
wet nu nog mooier ! dat mankeerde er nog

chambardeur, m. (pop .) rustverstoorder, ruziemaker, levenmaker.

ehampetre, adj. (landelUk) komiek, potsierlijk.

ehampfleurisme, m. letterkundige
chamberlan, chambrelan, m. (pop.)
handwerksman die binnenshuis werkt (geen school, waarvan Champfleury bet hoofd is,
open winkel houdt) ; huurder die slechts den realisme.
kamer heeft, iemand die een gemeubileerde
champoreau, m. in Algerie : op Arakamer bewoont.
bische wUze toebereide kofde; ook: melkkofie
chambert ou chambertin, m. (arg.) met rum of absint.
iemand die geen geheim kan bewaren, verChamps : les —, v. champ, a.
chancard, m. —e, f. (pop.) gelukskind.
klikker, babbelaar.
chance, f., v. batonnet.
chambertage, m. (arg.) babbelachtigbeid, gebrek aan stilzwfjgendheid.
chancre, m. (invretende zweer) (pop.)
chamberter, v. n. (arg.) uitbrengen, groote eter, vraat.
verkiappen, babbelen.
chand, m. —e, f. [abr. van marchanchambertin, V. chambert.
d(e) [: — d' habits, kleederkoopman; — de vin,
chamboler, v. n. (pop .) tuimelen, wag- wijnhuishouder.
gelen.
chandelier, m. (kandelaar) (pop neus.
ehambre, f. (kamer) 1. (pop.) 4tre en
ehandelibre, f. (pop.) houdster van een
—, op een gemeubileerde kamer wonen ; met- restauratie met speeltafels (wegens bet kaar.)
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tengeld, dat onder den kandelaar moet gelegd
worden.
chandelle, f. (smeerkaars) 1. ((am.): a)
v. belle. - b) (enf.) (aire une -, een bal
recut in de hoogte goolen.aoodat de gooier hem
weer kan opvangen. - 2. (pop.): a) arnanzende snottebel; soufller sa -, zijn neus met
de vtngers snuiten ; v. etrangler, - b)
schildwacht; polltle-agent, splon, - c) bajonet; ~tre (ou se ballader) entre quatre -s,
tusschen vier soldaten naar de wacht gebracht
worden; v. moucher en .moucheur. d) liter wijn; (aire (ondre une -, een Oesch
wijn drinken.
change, m. (wlssel, rull) (pop.) de totletartlkelen, die de hoerenwaardin levert aan
haar metsjes, - Bij valsche spelers: onderschuivlng van een vervalseht spel kaarten.
changer, v, a, et v. n. (wisselen,ruilen)
«(am. et pop.) a) v. fusil. - b) - d'eau ses

chaparder, v. n.

[chat-pard, pardelkat]

(mtl.) marodeeren.

ehapard(eur), ID. (mll.) marodeur , on..
trouw ecbtgenoot.
chapeau, m. (baed) (pop.) v. bataille.
- Strooman (niet ernstig gemeend plaatsvervanger). - Les -[1) terres, de gendarmes.
chapelet, m. (eezenkrans): - de SaintFran!XJis, ketting of boei Vaal' misdadigers.
chapelle, f. (kapel) (pop.): a) tapperij,
kroeg, (aire (ou (~ter) des -s, aile kroegen
aandoen. - b) familie, aanliang, kliek. -

c)

{aire -, de rokken opllchten om zlch aan een
haard te warmen , (aire la petite· -, op de

hurken gaan zitten om te urineeren. - d)(mil.)
preparer sa pettte -, zijn boeltle in zijn ransel pakken, - e) bij vllders: rester en - (van

de paarden), vastgehonden staan tot de vilder
ze slacht.

chapi, m. (pop.) hoed
chapiteau, m, (kapiteel) (pop) hootd,
olives (son canaN ou, son poisson), - I' eat/,
des olives, zijn water loozen. - c) (typ.) - de
chapon, m. (kapoen): a) (pop.) - (de
composteur, iets anders gaan doen (bv. eten, Gascogne), met knoflook gewreven stuk brood
nadat men gepraat, lacnen, nadatmengeweend in de salade , - de Limousin, kastanje. - b)
heert enz.). - d) (mtl.) - deposition, de plaat (arg.) monnik; cage a -s, mannenklooster,
poetsen.

changeur, m. (wtsselaar): a) (pop.) gauw-

dief, die bij 't heengaan uit restauraties enz,
zijn kale [as of hoed verrutlt voor een betere.
- b) (arg.) uitleener van costumes voor de
de verkleedlng del' dieven.
chanoine, m., -sse, f. (arg.) rentenier,
-ster; recidivist in een maison centrale (v,
central); - de Monte-a-regret, tel' dood veroordeelde (vgl, abbaye).
Chanter, v. a. et v. n. (smgen). a) een
som geld betalen om iemands stilzwijgen te
koopen. - (arg.) ~tre chante, verklapt zijn.
chanterelle, f. (muz. quint) v, ap-

puyer.
chanteur, m. (zanger)

(pop.)~ a) gauwdiet diegeldafperst door bedreiging met compromitteerende onthullingen. - b) - de la Chapelle Simtine, ontmande, castraat.
chanteur-recette, ID. ((am.) operazangel', wiens naam op het aMche een vollen
schonwburg geeft.
chantier, m. (houLwert): a) bij 't ~pel :
installer un -, de toebereidselen maken voor
een partij baccarat (wegens debuches (z.ald.),
die de bankier den pointeurs hoopt te geven.
- b) verlegenheid, verwikkeling.
chapardage, m. (mil.) het marodeeren.

chapska, m. [poolscb] hoed.
chapuiser, v, a. (pop.) snijden, knippen.
charabia, m. (dialekt of volkstaal der

Auvergners) Auvergner, kolen- of waterdrager,
sjouwer.

charbonnier, m. (kolenbrander): a) «(am.)
(aire son petit ,zijn eigen meester zijo (vol..
gens het spreekw.: Charbonnier estmaUre chez
soil. - b) (pop.) (aire (comme Ie) -, de huwelijksregelen van den staathulshoudkundlge
MaUbus volgen, de leer van Malthus inpractijk
brengen,
charcuter; v. a (slachten) (pop.) een
lid arzetten, amputeeren; eene operatic doen.
charcutier, m. (spekslager) (pop.) wondheeler, chirurgijn; onbekwaam werkman, die
zijn werk verknoeit.
chardon, m. (distel) bij de academieleden:
- du, Parnasse, slecht auteur, rijmelaar.
chardonneret, m. (distelvink) (pop.)
gendarm.
Charenton, npr. m. [dorp bijParijsmet
een krankzinnigengesticht] (pop.): a- I je bent
rijp vaor Meerenberg! un charenton, un train (ou
billet) directpO'ur -, eenglasonvermengde absint
(orodat de absintdrinkers dikwijls gek worden).
charentonnade, f. [Charenton] dolheid,
dwaas-, krankzinnigheid.
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charge, f. (lading. aanval) (fr. mac.) por- been en weer loopen: »Qu'est-ce que t'as ate
ter une —, een vol glas uitdrinkesi.

— comme ca depuis une heure ?" wat leapt ge

charger, v. a et v. n. (laden) (pop .): a) zoo' n our lang al been en weer ? — 2. (arg.):
bij huurkoetsiers : iemand laten instappen. —
b) van vrauwen : avoir charge, zwanger zijn ;
V. canonniere . — c) bij voddenrapers : —
des petits produits, werken. — d) bj drinkebroers : chargez ! schenk in ! (zinspeling op de
gedronken canons); Otre charge, dronken zijn.
-- e) bij hoeren : 9tre chargde, een man aan den
baak hebben. — f) (theat.) een decoratie afhalen ; ant. appuyer. — g) bij valsehe spelers:
— la brOme, bij 't spelen bedrog plegen, een
kaart teekenen of wegmoffelen. — h) bij dragonders : — en ville, uitgaan (= sortir en ville) .
charibotage, m. (arg.) geschreven stuk.
charivarique, adj op de manier van
Charivari, een Parijsch satyriek blad; grappig,
phantastisch.

charlemagne, m.: a) (mil.) bajonetsabel. — b) bij spelers : faire —, ophouden met
spelen, als men een winst heeft opgestreken.
Chariot, m. (Kareltje): a) (pop.) de beul;
soubrettes de -T, beulsknechts. — b) (arg.)
slimmerd.
charmant, adj. (arg.) scburftig.
charmante, f. (arg.) schurft.
charmer, v. a. (betooveren): a) (pop.)
— les puces, zich bedrinken. — b) (arg.) —
un chien, des volailles, een bond het blaffen,
vogels bet schreeuwen beletten.
charmeusement, adv. (fam.) betooverend, allerliefst.
charogneux, adj. [charogne, kreng] (corn .)
article —, waar, met welks verkoop de handelsbediende niets verdient.
charpenter, v. a. (timmeren) (pop.) v.
bourrichon . — (that .) bet plan voor een
stuk ontwerpen.
charpentier, m. (timmerman) dramatisch
schrijver, die bet plan, bet geraamte van een
stuk ontwerpt (= carcassier).
charretee, f. (een kar vol) (pop.): en

a) tot handlanger dienen ; bij 't spel oneerlijk doen ;
iem. bestelen terwijl men hem eerst fopt ; — a la
mecanique, zijn slacbtoffer met een zakdoek
bijna worgen, terwijl de bandlanger bet uitplundert. — b) nieuwsgierig jets trachten uit
te vorschen. — c) belasteren.

charrieur, m., charrieuse, f., charron, m. (arg.): a) boerenbedrieger, kwartjesvinder, handlanger bij 't spel; lokvogel voor de
speelclubs; diet, diefegge (vgl . charrier) ; —
de villes, diet die zich bij 't stelen van chemi.sche middelen bedient. — b) nieuwsgierige.
charron, v. charrieur en cribler.
charrue, f. (ploeg) bij 't piketten : —
compl^te, een vijfde, veertien en de kaart hebben.
chartreuse, f. (karthuizerlikeur): — de
vidangeur, halve Qesch roode won.
chartron, m. (that.) stand van de tooneelspelers aan bet eind van bet stuk ; faire
(ou former) le —, de tooneelspelers bij bet
slotcouplet in een halven cirkel rangschikken.
Chass d'Af, m. (mil.) abr . van. Chas-

seur d'Afri que.
chassable, adj. (te jagen) van vrouwen :
bereid om minnarijen aan te knoopen.
chasse, f. (jacht) (pop.) berisping, standje;

foutre une — a qn., iem. duchtig doorbalen,
iem. een roffel geven; — a courre, standje met
ontslag uit den dienst; (mil.) peloton de —,
strafpeloton. — v. marquer . — Soms voor

chasse.
chasse, sours chasse, m. (pop.) oog
(vgl . balancer, boiter, debrider, estorgue en ocease); y aller dun coup de —,
een blik er op werpen; entre quatre —s, onder vier oogen; se foutre l'apdtre (den vinger)
dans le —, zich vergissen : donner du — a la
rousse, opletten of de politie niet komt. —
pl. bril.

chasse-brouillard, m. (pop.) [chas
avoir une —, een goed stuk in zijn kraag heb- ser, verjagen, le brouillard, de mist] borrel;

ben, stomdronken zun.
charriage, m. (arg.): a) diefstal door
misleiding van bet slachtoffer; bijzondere soorten zijn : — a l'amdricaine (v . americain
I b), — au co/fret, a la mecanique (= la faire
au pere Francois, z. aid. en charrier) , —
au pot. — b) nieuwsgierigbeid.
charrier, v. n. et v. a. 1. (been- en weer
rijden) (pop.) bi. soldaten: se —, zonder doel

-

vgl. brouillard.
chasse-coquin, m. (pop .) kerkeknecht,
hondenslager, kerkportier.
chasselas, m. (soort van druif) wijn.
chassemar, m. [voor chasseur] (pop.)
jager; vgl. ...mar.

chasse-marais ou chasse-rnaree,
m. [chassemar] (mil.) bUnaam der chasseurs
de Vincennes en d' A frique.

[CHASSE-NOBLE
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marron, tem. die een effect, een nieuwe emissie
chasse-noble, m. (arg.) gendarm.
chasser, V. n. et v. a. (jagen): a) (pop.) stark aanprijst. — b) (theat.) die soort van clavluchten, wegloopen; V. brouillard; -- au queurs, die vOGr den aanvang van bet stuk
plat, klaploopen, schuimloopen. — b) (arg.) — bun Buren in goede lulm brengen en vriende(ou pisser) des reluits, weenen, huilen.
lUk stemmen.

chasseur, m. (jager) kleine bediende in
de nette restauraties en kofliebuizen, die ter
beschikking is der bezoekers om boodschappen
to does.
chassis, m. p1 . (vensterraam) (pop.) _
ehasse; fernier les —, slapen.
chassue, f. (arg.) naald.
ehassure, f. (arg.) urine, pis.
chasublard, m. [chasuble, misgewaad]
(pop.) priester.
chat, s. m. et adj. (kat) (pop .): a) c'est
le —I de kat heeft het gedaan ! — b) de persoon lflj 't blindemannetjespel die geblinddoekt
wordt, blindeman. — c) konijn. — d) dakdekker. — e) cipier. — f) griffier. — g) vrouwelijke scbaamdeelen. — h) v . emporter, fou
— dans la gorge ou dans la
-etux.—i)
goultiere, plotselinge heeschheid, die een zanger
overvalt. — j) als adj.: 4tre —, avoir des manieres —tes, iets vleiends, iets katachtigs in
z(jne manieren hebben.
chataigne, f. (kastanje) (pop.) oorvijg.
— V. bille.
chataud, m., —e, f. adj. et subst. (pop.)
snoepachtig ; snoeper, —ster.
chateau, m. (kasteel): a) (pop.) — branlant, tem. die niet vaststaat of iets dat waggelt. -- abr. van chateaubriand. — b)
(arg.) — de l'on&bre, bagno.
chateaubriand, m. [beter, maar min-

Chatre, f., v. billet.
chatte, f. (kat) (pop.): a) bij lorettes :
vijffrankstuk. — b) (arg) knapenschender, sodomiet, paederast.
chattement, adv. (pop.) als een vleiend
poesje.

chaud, adj. (warm, heet) (pop.): a) it y
(aisait —, bet ging er warm toe in dat gevecht;

quand to me revert-as, ii fera —, ge krijgt me
van zijn leven niet meer te zien. — b) slim,
voorziehtig; etre —, joorzichtig, op zijne hoede
zijn; avoir —, bang zijn; c'est un —, it l'a —,
bet is een slimme vogel. — c) erotiscb, de zinnelijkheid opwekkend ; — de la pince, verliefd,
geil; (obsc.) mettre le petit au —, den bijslaap
volbrengen.
chaude –lance, f. (arg.) druiper.
chaudiere, f. (kookketel) gemeene meld;
(obsc.) — a boudins blancs, schandknaap.
chaudron, m. (ketel) (pop.) slechte piano,
rammelkast; taper sur le —, op de rammelkast trommelen, piano spelen. — v. ecurer.
chaudronner, v. a. (pop.) uit liefhebb.erU allerlei dingen koopen en verkoopen.
chaudronnier, in . (ketellapper) (pop.)
uttdrager. — (mil.) les —s, de kurassiers.

chaufte-la-couche, m. (pop. ) langslaper; sullige echtgenoot, die zich ailes laat welgevallen ; militair die door vrouwelijken invloed
bevorderd is.

der gebr. ehabrillant, filet a la Chachauffer, v. a. et v. n. (warmen) ((am.
brillant, naar den naam van een kok] zeer et pap. ): a) met liver acbter lets been zitten;
dikke biefstuk, bestaande uit drie over elkander gelegde sneden vleesch.
Chateau-Campeche, m . (pop.) slechte,
met campeche-hout gekleurde wijn.
chaton, m. (katje) allerliefst metsje, bekoorl tjk wezen.
chatouillage, m (bet kittelen) (arg): —
au roupillon, diefstal die men pleegt ten nadeele van een slapende; vgl. vol au poivrier
(z. aid.).

chatouiller, v. a. (kittelen): a) (thdat.)
-- le public, bet gelach van bet publiek zoeken op te wekken door snaaksche toevoegsels
bij zijn rol.. -- b) (tre's bas) v. bouton b.
— c) (arg.) — un rozepillon, een slapende bestelen.

chatouilleur, m.: a) aan de Beurs : —

aansporen enz.; — une af/'aire, een zaak erg
ophemelen om ze op gang te brengen ; — un
el^ve, een leerling (als een broeikasplant) opstoomen, voor lets klaarmaken; — des encheres, bU verkoopingen bet hod opjagen; — les
entrées et les sorties, bet op- en aftreden van
een acteur met daverende toejuiching begeleiden ; — une femme, een vrouw zinnelijk opwinden, heet maken, zoeken te verleiden ; —
le four, zich bedrinken ; — une piece, voor een
stuk bij voorbaat in de couranten reclame maken en bet bij de opvoering daverend toejuithen; — une place, een past met 'alien over
najagen; van een acteur: — la scene, door
vurig spel meer uit een rol zoeken te maken
dan er in zit; it parait que ca chauffl'e en AIri-
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que, bet schijnt dat bet er in Afrika warm
toegaat. — b) slaan; tuchtigen; se faire —,

in hechtenis genomen worden. — c) v. bouil1on. — d) (mil) — la (sic!) contre-appel, zich
stilletjes aan bet contre-appel onttrekken; vgl.
appel . — e) (arg.) doorzoeken om to bestelen.
chauffeur, m. (stoker): a) (pop.) vrooBike broeder; c'est un vrai —, hij brengt leven in de brouwerij. — Iem. die tot pleiziermaken aanzet; ook een snort van claqueur,
die vobr eene voorstelling op alle mogelijke
wijzen bet to vertoonen stuk ophemelt en werkt
tot verkrljging van een vollen schouwburg. —
Verliefde kerel ; de beminde. — b) brandstich-

ter (= riffaudeur).
chaufournier, m. kalkbrander) (pop.)
koffiebuisknecbt.

chaumir, v. a. (arg.) verliezen.
chaussette, f. (sok): a) (pop.) — polonaise ou russe, voetzwachtel; essence (ou extrait)
de —s, voetzweet(stank); V. paroisse. — b)
(mil.) —s, handschoenen. — c) (arg.) ijzeren
ring Bien de galeiboeven als herkenningsteeken
aan bet been dragen.
chausseur, m. [chausser] (pop.) schoenmaker.

chausson, m. (sok) (pop.) hoer; vieux

CHERCHE]

chef-lieu, m. Choofdplaats) v. arrondissement.
ehelinguer, v. n. (pop.) stinken ; — des
arpions ou des arils, stinkende voeten hebben;
— du bec, — du couloir ou du goulot, een

kwalijkriekenden adem hebben.
chelipoter, v. n . (pop .) = chelinguer.
chemin do for, m. (spoorweg) verscheidenheid van bet baccarat waarbU ceder medespeler kaarten geeft, maar altijd aan in pointeur (= baccarat tournant).
. cheminee, f. (schoorsteen) (pop.) hooge
hoed, kachelp^jp.
chemise, f. (hemd): a) (pop.) etre dans
in --- de qn., met iem. op zeer vertrouwelUken
voet staan, alttjd in iemands nabijheid zen ;
compter ses --s, braken, overgeven ; - lancer sa
— (in plaat van bet gewone son bonnet) pardessus les moulins, nergens om geven. — b)
bj spelers : onderste, omgekeerd liggende kaart
in het pakket, dat de bankhouder in de hand
heeft. — c) (arg.) — de conseiller, gestolen
linnengoed.
chenapan, m. (struikroover) (pop.):
femelle, hoer. — [hoogd. Schnaps] brandewijn,
borrel.
chenapement, adv. (arg.) goed, best,
voortreffelijk.
chenatre, adj. [chenu] (arg.) zeer goed,
uitstekend.
ehene, m. (eik) (arg.) (goed gekleed) man,
roke; faire suer un —, tem. vermoorden; —
affranchi,
franchi, dief.
—

--, nude afgeleefde hoer ; putain (fatsoenlijker:
Legere) comme —, vreeselijk ontuchtig (omdat
een sok aan alle voeten past).
chaussonner, v. a. [chausson, beentjeslaan (= savate)] (pop.) met de beenen stooten.
chauve, adj. (kaalhoofdig) (pop.): elre —
de la gueule, bier en daar een tand kwijt zijn.
ch(e)nic, m. (pop .) = chenique.
chauvin, m. (naar de hoofdpersoon in
chenille, f. (rups) (pop.) meisje dat kenScribe's Soldat laboureur) chauvinist, ultra-pa- us zoekt aan to knoopen,
triot (die Frankrijk wil vergrooten ten koste
chenillon, m. (pop.) leelijk, smakeloos
van andere staten). -- Ook als adj. met f. gekleed meisje. -- Dwerg, krates.
chauvine, ultra-vaderlandslievend.
ch(e)nigue, m . (pop.) borrel, brandewtjn,
chauvinisme, m. overdreven vaderlandsch(e)niqueur, m. (pop.) borrel-, branliefde.
dewijndrinker.
chauviniste, m. = chauvin.
chenoc, adj. en subst. m. slecht, beschachef, m. (hoofd): — [de cuisine] (fijne) kok digd ; zieke nude man.
in een voornaam buts ; (pop.) — de cuisine,
chenof, m. (arg.) bed.
meesterknecht in een brouwer ; (mil.) —,
chenument, adv. [chenu, goed, best, uttwachtmeester [abr. van marechal des logis chef]. stekend) (pop.) zeer good.
-- (arg.) — d'attaque, rooverhoofdman.
cher, adv. (arg.) zeer, geweldig; se cavachef–d'oeuvrer, v. a. bij scbilders : — ler —, wegloopen zoo hard men kan ; v. ook
une esquisse, de figuren op den voorgrond eener eavaler; pas si — spreek zachter, sill!
schets meesterlijk uitvoeren, terwijl de rest
cherance, f. (arg.) dronkenschap; devenir
scbetsachtig blijft.
en —, duur worden, veel kosten.
cheffesse, f. [chef]: de rayon, direccherche, [impdr. van chercher] (pop.)
trice eener afdeeling in een manufactuurwinkel. niets; bij bet biljarten euz.: avoir dix a —,
—
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Lien tegen nul staan (d. 1. nog geen punt hebben).
ehereher, v. a. (pop.) zeuren, chicaneela gueulde, klaplooren ; V. Bulgare ;
pen; — la petite bite, al te sikkeneurig bij bet
werk zijn ; — des poux a la tete de qn., met
iem. ruzie zoeken.
chercheur, m. (zoeker): — de renard,
ruziemaker, twister.
cherer, v. a. (arg.) tuchtigen.
cherot, adj. et adv. (arg.) duur; carmer
trop —, te duur betalen.
chetar, m. (arg.) gevangenis.
chetif, m. (nieteling) (pop.) kind van een
metselaar, dat zijn varier hi.] 't werk helpt.
cheulard, m. (pop.) vraat. zuiper.
cheval, m. 1. in 't spel: a) bij 't baccarat : figuur en tien ; jouer a (ou le) —, een
som half op bet eene, half op bet andere veld
zetten. — b) les petits chevaux, hazardspel dat
met vijf looden, door veerkracht voortbewogen paardjes gespeeld wordt. De wedder op
bet paardje, dat bet dicbtst b j bet doe) komt,
wint de inlagen). — 2. (pop.): a) faire son —
de corbillard, een gewichtig voorkomen aannemen, zich airs geven, indruk zoeken te maken. - b) — de retour, galeiboef die voor de
tweede maal in bet bagno is. — c) cheveux
a double semelle, beenen. — d) monter a —,
een buil in de lies hebben.
chevalier, m. (ridder): — du bidet, bezoldigd minnaar eener galante dame; — du
crochet, voddenraper; — de la courte lance,
schoenlapper; — grimpant = boujourien; — de
la grippe, gauwdief; — de l'Hellade (voor
grec), valsche speler; v. lustre; — du metre,
elleridder, bediende in een manufactuurwinkel ; — du printemps, fat die een roode anjelier, als een ordeteeken, in het knoopsgat
draagt ; — de la rosette ou de la manchette
—

copaille.
chevance, I. (arg.) = cherance.
ehevau—leger, m. afgevaardigde der
uiterste rechterzijde (naar bun vergaderplaats
te Versailles) .
eheveehe, I. (arg.) bende v. engluer.
chevelu, m, (langharig) romantische dichter (omstreeks 1830).
cheveu, m. (haar) (pop.): a) v. bouder. — b) avoir de beaux —x, er Flecht uitzien, slecbt gekleed zijn, van zaken: slecht
gemaakt zijn. — c) plotselinge hindernis ; kwellend verdriet, ongerustheid, enz. , trouver un
;

CHIASSE]

— a qc (a la vie), een afkeer van sets krtjgen (bet )even moede zijn); it y a un cheveu,
daar bapert iets aan; avoir un — dons son
existence, een verdriet hebben, daar men niet
overheen kan ; se faire des —x, verdriet hebben over iets; voila le —! daar komt bet op
aan, daar ligt de knoop ! elle a un — pour
lui, zij is op hem verliefd; trouver des —x it
tout, op alles wat aan te merken hebben ;
avoir mel aux —x, haarpijn hebben, katterig zijn; (typ.) moeiltjk of vervelend en weinig prodactief werk. — d) (that.) verwisseling van een wooed met een ander, b. v. Majestd, votre Sire est Bien bonne.

chevillard, m. (pop.) slager, die het afgehakte vleesch van den haak verkoopt, ook
en Bros.

chevilles, f. pl. (pinnen) (pop.) beenen;
gebakken aardappelen.
chBvinette, f. (pop.) hartje, liefje.
cheviste, m. aanbanger der muzikale methode van Cheve.
chbvre, f. (geit) (pop. inz, typ.) boosheid, toorn ; avoir la —, kwaad zijn ; gober la
—, boos worden.
chevron, m. (onderscheidingsteeken voor
langdurigen dienst op de mouw van een militair): a) (pop.) van vrouwen : avoir des —s,
veel minnaars gehad hebben. — b) (arg.) recidive.
ehevronne, m. (arg.) recidivist
chevrotin, adj. [chevre] (inz. typ.) prikkelbaar, liebtgeraakt, opvliegend ; twistzoekend.
chez, prep. bij dameskleedermaaksters:
Utre — soi (te huis zijn), zich in een nieuwe
japon gemakkelijk bewegen ; elle y est — elle,
bet (d. i. de nieuwe japon) zit Naar gemakkelgk.
chiade, f. ()col.) bet overhoop gooien. —
bet blokken ; temps de —, de bloktijd vobr
bet examen.
chiader, soms chiarder, v. n. (ee.ol.)
zich afslooven, blokken.
chia(i)ller ou chialer, v. n. (arg.) [voor
piailler] ween, huilen.
chia(i)Ueur ou chialeur, m. schreeuwleelijk.
chiarder, v chiader ; ook v. a. dringend om iets verzoeken.
chiasse, f. (vliegenstront) (pop.) a) voorwerp zonder waarde, vod, stronterig ding ; —
du genre humain, schuim van 't menschdom,
tuig. — b) buikloop, diarrhee. — c) liefste.
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chichstrac, m. (Mil.) drek, stront; corvde
chibis, (arg.): faire —, uit de gevangede —, bet boenen der keukens, het vegen en
nis ontsnappen. — — ! opgepast!
chic, soms chique, 1. s. m. elegante, reinigen der pleinen en bestekamers.
chicmann, m. kleermaker (zinspeling op
wellevende manieren, bekoorlijke ongedwongenheld, goede toon; fatsoenlijk gedrag; sierlUk- de talrljke Duitsche namen onder de kleermaheld en origineele smaak van het toilet, van kers te Parijs).
chi(co)candard, (pop.) = chicard 1.
meubileering; kunst van het rangschikken en
chieoree, f. (cichorei): a) v. cafe. —
ordenen ; artistiek stempel, eigenaardigheid ;
elle a du —, het is allerliefste meid; ce cha- b) ferme uitbrander, schrobbeering. — c) gepeau a du —, die hoed staat chic ; it a le —, maakt, snibbig vrouwspersoon; faire sa —, zich
bet is een gewikste vent ; 4tre pourri de —, airs geven.
ehie, adj. (pop.) gelijkend ; c' est lui tout
uiterst net gekleed zijn, er zeer fatsoenlljk en
voornaam uitzfen; daps is grand —, uiterst —, dat is bt als twee droppels water.
chie–daps-1'eau, m. (mil) zeeman.
deftig, piekfijn. — Bij schilders: door langChie–dessus, n. pr. m. (pop.) Chisledurige oefening verkregen vaardigheid (in goeden zoowel als kwaden zin); faire de —, zon- hurst.
chien, m. (bond) (pop.) 1. s. m. bij keuder model, naar phantasie of herinnering teekenen of schilderen ; it fly a la-dedans ni — kenmeiden : faire le —, acbter de huisvrouw
ni /lcelles, daaraan (aan dit landschap) zljn loopen met een mand, zoodat bij het inkoonoch handwerksmatige handigheid noch kunst- pen de smokkelduitjes vervallen ; les cheveux a'
grepen te bespeuren; bij uitbr. parleur de —, la —, met ordeloos op bet voorhoofd neerhanbanale redenaar, gemakkelijk maar alledaagsch gend Naar. — Bij cocottes : le — aimd, de eenig
spreker. — 2. adj. c'est —, dat is prachtig, beminde. — Plaaggeest; sikkeneurig, veeleisierlijk, voornaam, deftig ; ceux qui dansent, ce schend persoon; letterkundig of kunst-criticus;
sont des gueux; les gees — font cercle autour gierigaard ; vieux —, oude knorrepot ; — du
d'eux, de dansers zijn gemeene lui; de deftige commissaire, secretaris van den commissaris
van politie; — courant, remmer, deursluiter op
menschen staan in een kring er om been.
spoorwegen ; (ecol.) — de tour, surveillant bij
chican, m. (arg.) Kamer.
chicandard, chicandardo, chico- de studie; (mil.) — de regiment, korporaal of
brigadier; bij handwerkslieden: gezel, knecht
candard, (pop.) = chicard.
(= compa gnon). — Van zaken: brandechicander, v. n. = chicarder.
chicane, f . (arg.): a' la —, ruggelings, wij n ; — (noye), in brandewijn (in koffle) gedoopt stuk suiker; sacrd —, zeer sterke branmet den rug naar iemand toe.
chicanou, m. (pop.) twistziek, kijfachtig dewijn. — Bij kunstenaars en letterkundigen:
mensch.
du —, gloed, dichterlijk vuur, oorspronkelijkchicard, (pop.) 1. adj. [chic] zeer chic. held; avoir du — (sacrd) dans le ventre, een
— 2. s. m. vastenavondsmasker uit den tijd verduiveld kranige vent (een verduiveld aarvan 1830-50: helm met reusachtige pluimbos, dige meid) zijn; bij lorettes: du —, brutale
flanellen blouse, rijlaarzen); bij uitbr. grappen- mond, bevallige losheid. — Du —, lets puiks,
maker, vrooll.jke snaak. — 3. C—, n. pr. m. lets fijns; ferm pak slaag; voila du --, attends,
bekende cancandanser ; vandaar le pas —, de nu zal er wa.t komen, wacbt maar eens ! avoir
door Chicard uitgevonden danspas. un — pour un homme, op iemand verzot zijn;
chicardeau, chicardot, adj.m. (pop.) faire du —, van te voren betaald werk doen;
beleefd, beminnelijk.
voila le —, daar ligt de knoop ! garder a qn.
chicarder, v. n. [vgl. chicard 3] a un — de sa chienne, lemand wrok toedragen,
la Chicard dansen.
lets iemand niet kunnen vergeven; se regarder
chichard, adj. [chiche] karig, krenterig, en —s de faience, elkander zw^jgend of verbluft
vrekkig.
aankijken, stommetje spelen ; se tenir en — de
chiche ! 1 . interj. (enf, et pop.) (dreigend fusil, krom ineengehurkt zitten; piquer un —,
en uitdagend) nou, ei ! — 2. adj. standvastig, overdag een dutje doen; (typ.) —s perdus ou
bestendig. noyds, plaatsvulling in couranten. — v . merde .
chicherie, f (pop.) vrekkigheid, karig- — 2. adj. slecht ; ce n' est pas tant — ou pour
held, krenterigheid.
les —s, dat Is volstrekt niet te verachten; je
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chierie, f. (pop.) vod, nest. — Groot
ne suis pas — en a f faires, in zaken I aat ik
mu niet koejonneeren. — (col.) camarade verdriet, tegenvaller.
—, zuinig, niet gaarne geld leenend medeleerling.
chienchien, m. een i de dames der
demi-monde zeer geliefkoosd liefdenaampje.
ehiendent, m. (kweekgras) v. arracher . — Voila le —, daar ligt de knoop, dat
is de zaak!
Chienlit, m. [chie-en-lit, iemand die in
bed schljt] wonderlijk gekleed persoon ; a la
— ! scheldwoord, waarmede bet gemeen de
gemaskerden op vastenavond naroept ; V. en—
bier. — Schreeuwer, huller, janker.
ehienner, v. n. (jongen, van teven sprekende) (pop.) de manners naloopen.
chiennerie, f. gemeene daad. — Vrekkigheid. — Geilheid.
chier, v. n. et V. a. (schijten) (pop.) : —
sur qn., qc., schijt aan lets of iemand hebben
(de grootste vera ^hting er voor hebben, hem
of bet laten varen); — dans ses bas, bewijzen
van verstrooidheid geven ; — sur la besogne,
met weinig liver werken, uitscheiden met werken ; — dans les bottes (dans la malle ou dans
le panier) de qn , het bij iemand voor altUd verkerven ; il a chid dans mon panier jusqu'a l'anse, ik
mag hem niet meer luchten of zien; — des carolles, zwaren stoelgang hebben; (typ. )si j' avais cent
mule francs de rentes, je chierais daps le cassetin
aux apostrophes, als ik honderdduizend fran-

ken to verteren had, zou ik schujt hebben aan
de boekdrukkerij ; — des chasses ou des yeux,
weenen, huilen (z. lager); ne pas — de grosses
crottes, slecht of in 't geheel niet gegeten hebben ; — de petites crottes, weinig geld verdienen, een ellendig leven hebben; — dur,
ijverig werken, een snel en kloek besluit nemen; avoir chid sa graisse, zeer mager geworden zqn; — dans la main a qn., zeer vertrouwelijk met iemand omgaan; — sur l'oeil
a qn., iemand diep verachten ; — du poivre,
zijn woord breken, in het gewichtigste oogenblik verdwijnen, iemand groot verdriet berokkenen ; (mil.) — dans la vannette, zich zeer
ongeneerd gedragen ; — des yeux, ook : druipende oogen hebben; envoyer — qn., iemand
naar den duivei wenschen ; faire — a qn.,
iemand door onnoozel gesnap nit zijn vel doen
springen; gueuleton a — partout, zeer weelderig maal; mine a — dessus, leelok bakkes;
(enf.) bij het knikkeren : j'ai chid, ik heb vender gegooid.

Chi®ur, m. (schtjter) (pop.): d'encre,
schrtjven; klerk.
ahiffard, m. (pop .) = ehiffarde, a.
chiffarde, f. a) (pop.) tabakspgp. — b)
(arg.) dagvaarding.
Chiffe, f. (papieriomp): a) bedrijf van den
voddenraper; zig de la —, voddenraper. —
b) —, homme mou comme une —, man zonder geestkracht. — c) tong; faire crosser la
—, spreken ; v. avaler.
—

ehifferlinde, f. (pop.) boire une , een
—

borrel drinkers.

chifferton, m. (pop.) voddenraper.
chiffon, m. (lomp) 1. (pop.) meisje met
een aardig gezichtje; meisje met verfrommelde kleederen. — b) zakdoek. — c) — de pain,
afgesneden stuk brood. — 2. (arg.) — rouge,

tong ; v. balancer, rengainer.
chiffonnage, m. (pop.) inhoud van de
mand des voddenrapers, allerlei lompen.
chiffonnee, f. (pop = horizontale.
chiffonner, (pop.) 1. v. n. b voddenrapers: vodden rapen. — 2. v a. (verkreuken, verfrommelen) (eene vrouw) onfatsoenlijk betasten; boosmaken, plagen, hinderen ;
iemand door een onkiesche opmerking kwetsen.
ehiffonnier, m. (voddenraper): a) (pop,.)
V. parfait amour . — Losbandige kerel;
ruziemaker. — Bij letterkundigen : — de la
double colline, slechte dichter, prulpoeet. — b)
(arg.) zakdoekdief.
chiffonniere, f. (pop = ehiffarde, a.
ehiffornion, m. (pop.) zakdoek.
chignard, m. (pop.) brombeer, knorrepot.
chigner, v. n. (pop.) brommen, grommen ; — (des yeux), huilen, weenen.
chimique, f. (pop) [abr. van allumette
chimique] lucifer.
chinage, m. (pop.): a) handel der rondreizende uitdragers, kleerkooperij. — b) grap.
— c) vol au —, diefstal door verkoop van
vergulde waar voor echt goud, door bedrieglUke verwisseling van kleinoodien.
chinchilla, adj. (snort van bontwerk) (pop.)
met grtjs gemengd peper en zout (van den baard).
chine, f. (pop.): aller a la —, faire la
—, met een mars koopmanschap drtjven langs
den weg (= chiner). — — = Vol au chinage (z. aid.) .
chiner, v. n. (pop.) op koopjes uitgaan;
.)

.)
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op straat met een pak op den rug handel
drtjven. — Vitten op jets. — Werken. —
Grappen maken.
chineur, m. (pop.) rondreizende kleerkoop; meestal uit Zuid-Frankrtjk naar Parijs
overgekomen handelaar, die met een pak goedkoope waren de straat afloopt. — Iemand die
vol a chinage (z. chinage) uitoefent. — (mil.)
spotter, lastertong.
chinfreniau, m. (pop.): a) hoofd- of
halssieraad. — b) klap in 't gezicht.
chinois, m. (chinees) (pop) : a) —, ook
— de paravent, rare snaak, origineel; vent,
kerel. — b) kleine, groene in likeur ingemaakte oranjeappel- of pruim. — c) kofehuishouder. — d) V. balancer, b.
chinoiser, v. n. (arg.): — jaspin = jaspiner bigorne (z. bigorne).

chinoiserie, f. (kunstvoorwerp uit China)
grap, poets, dwaasheid.
chiottes, f. pl. (pop.) bestekamer.
chipe, f. [chiper, kapen, stelen]: la —,
bet stelen van voorwerpen van geringe waarde,
bet wegkapen.
chipette, f.: a) (pop.) niets; ca ne vaut
pas chipette, dat is geen aasje waard. — b)
(arg.) vrouw die met andere van hare sekse
ontucht bedrijft (= lesbienne).
chipie, f. (pop.) snibbig, nuffig en kUfacbtig vrouwspersoon.
chipoter, v. a. et v. n. (pop.): a) met
lange tanden eten; Nana chipota la viande, N.
knabbelde wat aan het vleesch. — b) afdingen, knibbelen ; — sur le prig; de la viande,
over den prijs van het vleesch knibbelen.
chipoteur, m. chipoteuse, f. s. et
adj. krenterig, kruimelig, gierig persoon.
chiquage, m. (arg.) leugen; geklets, gebabbel; planche au —, biechtstoel.
chique, 1. s. m. et adv. v. chic. —
2. s. f. (pruim tabak): a) (pop.) poser sa —,
zwijgen ; sterven ; pose to — et Pais le mort
(houd je mond en blof bedaard); cela ne vaut
pas une —, dat is geen duit waard ; (mil.) v.
jug. — Kleine roes ; avoir une —, een kleine
verheuging bebben. — Sleclht humeur; avoir
sa —, niet in zijn humeur zijn. — — de pain,
stuk brood. — Coller sa —, het hoofd laten
zakken. — Couper la — a qn., lemand den mond
snoeren, lemand overbluffen ; couper la — a
quinze pas, zich reeds in verte door zijn geur
doen bemerken. — b) (arg.) kerk; v. arba-

lWte.
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chique, 1. (pop.) adj. [chic] elegant, deftig, fin, prachtig; ndis done, Troutrou, nous
ne sommes pas trop bien /icelds. — Zut, y en
a de moins —s," zeg Bens, T., wij zijn niet

al te moot gekleed. — Och kom, er zijn er
nog veel, die er minder net uitzien. — 2. (arg.)
s. m. gefingeerd tooneel.
chiquement, adv. van chique.
chiquer, v. a.: a) (fam.) netjes uitvoeren ; bij schilders : met meer vaardigheid dan
nauwkeurigheid schilderen, zonder de natuur to
bestudeeren (vgl. chic). — b) (pop.) eten,
opmaken ; n' avoir rien a —, niets to bikken
hebben : "it m'a fallu tout mettre en plan,
j'ons chiqud jusqu'aux reconnaissances," ik heb
alles in den lommerd moeten brengen, zelfs
de lommerdbriefjes heb ik te gelde gemaakt.
— Slaan, afrossen ; Sc —, elkander afranselen ; se — la gueule, elkander met vuisten in
't gezieht slaan. — c) — ou — conte, liegen,
veinzen.
chiquerie, f. klop-, vechtparttj.
chiqueur, m. a) ((am.) schilder die
werkt zonder model, naar pbantasie of berinnering. — b) (pop.) groote eter, vraat; — de
blanc, luiaard, die zich door een vrouwspersoon laat onderhouden, minnaar eener publieke
dame (= mangeur de blanc).
chiquier, m. (pop.) kameraad of handlanger van een kwakzalver.
ehirurgie, f. in ziekenbuizen : @tre en
--, voor een heelkundig geval in het gasthuis zon.
chirurgien, m. (chirurg.): — en vieux,
schoenlapper.
chislehurstienner, v. n. [Chislehurst,
de woonplaats van keizerin Euglnie] een bonapartistische verjaardag vieren.
chloroforme, m.: vol an —, (meestal
op spoorreizen gepleegde) diefstal aan personen, die door geprepareerden wljn of ook stgaren bedwelmd z(jn geworden.
ehloroformiste, m. dief die zijn slachtofer bedwelmt.
chnic, chnique, etc. v. ehenique,etc.
choca, m. uit koflie en chocolade gemengde
drank.
chocaillon, f. (pop.) vrouw die aan den
drank is ; voddenraapster.
chocnosoff, chocnosogue, chocnosophe, adj. et s. m. (pop.) pracbtig,
sierlijk, fraai, best. — Rijke vreemdeling.
chocolat, m. (chocolade) (pop.): c'est du
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choucrouter, v. n. ( pop.) zuurkool eten;
--, dat smaakt lekker; medaille en —, St. HeDuitsch spreken.
lena-medaille.
ehoue, adj. (arg.) gevat, in hechtenis (_
chocotte, f. bij voddenrapers : vet been;
V. ook choquotte.
chouette, 1. b) .
chouette, 1. adj., ook chouettard,
choeur, m. (koor) : enfant de —, v.
chouettaud, adv., chouettement, a)
enfant.
choimbre ou chouine, f. (arg.) snuff. (pop.) uttstekend, volmaakt, prachtig : ovous
cholera, m. (pop.) bij dakdekkers: zink; avez la une femme", ge hebt daar een alzinkwerker; bij slagers: slecht of ziek vleesch. lerliefst vrouwtje (Gavarni); un pets —, moot, net.
— b) (arg.) titre —, gevat, in hechtenis genomen
-- Kaasafscbrapsel.
w*4dn. — 2. s. f. (nil): a) (fam.) faire la —,
cholet, m. (arg.) fljn wittebrood.
cholette, f. (arg.) halve liter; double (in het ecarte, op het biljart) alleen tegen verscheiden tegenspelers spelen. — b) (pop.) mooie
—, liter.
choper, v. a.: a) bij jongens : alloopende hoer. — c) (arg.) vriendschap.
chouflik, choufliqueur, m. (pop.)
grijpen. — b) (arg. et mil.) nemen, stelen ; se
faire —, gevat worden ; — une boite, een moo- [hgd. Schuh flicker] slecht werkman, stumper.
ehouliq uer, v. n. (pop.) slecht werken,
ning huren ; — Mazas, in de gevangenis komen.
Chopin, m. (arg.) gestolen goed; diefstal; broddelen.
chouia—ehouia, adv. (mil.) bij ult Afrika
verdienste, goed zaakje; V. monter.
teruggekeerde soldaten : zachtjes, stilletjes.
chopiner, V. a. (arg.) stelen.
chouigner, v. n. (pop.) = chigner.
chopper, v. n. (pop.) van een jong
chouine, f. (arg.) v. choimbre.
meisje : een misstap doen, struikelen.
choula, in. jodenschool, synagoge.
choquotte, f. (pop.): c'est de la —, dat
choumaque, m. (pop.) schoenmaker; ook
is uitstekend, lekker, hoogst aangenaam, zeer
= chouflik.
winstgevend; vgl. chocotte.
chourin, m. (arg.) mes.
chose, (pop.) 1. s. f.: avoir la — de ...,
chouriner, v. a. (pop.) messteken toede goedheid, de eer bebben to ... ; ook : medel(jdend genoeg zijn om ... ; Si tu avais la brengen ; doodsteken ; vermoorden.
chourineur, m. (pop.) iemand die oude
moindre —, tu ne ferais pas ce que tu Pais,
als ge een beetje fatsoen in je lijf had, dan paarden slacht, vilder; moordenaar (naar bet
zou je niet doen wat je doet; avoir quelque door E. Sue in de Mysteres de Paris gescha— pour qn., iem. liefhebben. — 2. adj. raar, pen type).
chouter, v. a. abr. van chouchouter.
wonderl(jk, eigenaardig, verlegen, bekommerd,
treurig : avoir fair —, er geheel verslagen -- (obsc. dcol.) [chou] onnatuurlijke liefde heb
uitzien ; 4tre tout —, heelemaal ontsteld zijn ; ben voor een jongeren schoolkameraad.
ook : aangedaan, ontroerd zUn.
chouteur, (obsc. ecol.) ontuchtige minChou, m. (pop.) a) domoor. — b) — co- naar van een jonger schoolkameraad.
choutier, m. (pop.) = trOlier.
lossal, groote zwendelarij (vgl. graine). — c)
chretien, (pop.) 1. s. m. (christen)mensch
bij scholieren : snottebel. — d) (obsc.) schandknaap onder de schooljongens (= lapin). — in bet algemeen ; viande de —, menschenvleesch.
e) (typ.) aller — pour —, regel op regel hou- — 2. adj. (christelijk) du lait —, gedoopte melk.
den; itre dans les —x, met zijn werk ten achChristmas, f. [eng.] Kerstmis.
teren zjjn. -- v. bavaroise; feuille.
chronique, f., v. boulevardier, 2.
chouan, m. (pop.): dibacler son — a qn.,
chronometre, m. (fam.) horloge (in 't
algemeen).
tem. zqn hart openen.
choubersky, m. [naar den naam des
chrysalide, f. (pop van een vlinder) (pop.)
uitvinders] verplaatsbare kamerkachel.
oude coquette.
chtibes, f. pl. [hgd. Stie fel] (pop.) laarzen.
choucarde, f. (mil.) kruiwagen.
chtouille, f. (pop.) = chaude—lance.
chouchouter, v. a. koesteren, liefkoozen
churler, v. n. [hurler] huilen, janken.
choucroute, f. (zuurkool): (pop.) manchuter, v. n. (pop.) vallen ; (fig.) niet
geur (ou tate) de —, ook : choucroutard,
choucrouteur, choucroutemann, m. slagen ; (cheat.) fiasco maken; faire —, 00k:
v. a. ten val brengen, iemand een fiasco bezorgen.
scheldnaam voor Duitscher.
—
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chyle, m. (chyl, spUssap) : se faire le —,
een goed maal doen.
. chyprer, v. a. (pop.) (woord dat ontstaan
is, nadat de Engelschen het eiland Cyprus [lie
de Chypre] in bezit genomen hadden) wegkapen, stelen (= ehiper) .
cibiche, ci bige, cipige, f. (pop.)
cigarette.
Bible, f. (schietschijf ): — a coups de pied,
het aclhterste.
ciboule, f. (sjalot) (arg.) hoofd.
ei—devant, m. (weleer) (pop.): — [jeune],
grijsaard.
cidre, m. (appelwijn): — dldgant, champagne.
cierge, m. (kaars) (pop ): a) op de straat
geposteerde politic-agent; spion. — b) le — est
eteint a Saint-Jean de Belleville, uitroep der arbeiders in Belleville, als zij geen aas in bun
spel hebben. -- c) vijffrankstuk.
cig ou cigue, f. [abr. van cigale] (arg.)
goudstuk.
cigale, f. (cicade): a) (fam.) la Cigale,
(arg.) provencaalsche dichtersvereeniging to Parijs. — b) (pop.) straatzangeres. — Sigaar. —
c) (arg.) goudstuk.
cigalier, m. (fam.) lid der Provencaalsche
dichtersvereeniging to Pares.
cigaritos, m. cigarrito (cigarette met een
tabaksdekblad er om been).
cigogne, f. (ooievaar) ' (arg.) paleis van
justitie; dab de la —, advocaat-generaal.
cigue, V. cig.
cimaise, f; (keellijst): flanquer un tableau
sur la --, een scbilderij boven de keellijst op
borsthoogte ophangen (dus op een bevoorrechte
plaats, waar ceder ze duidelijk zien kan).
ciment, m. (cement) (fr. mac.) mosterd.
cinema, adj. [abr. van cinematique] bij
studenten : pitaine (capitaine) —, oppertoeziener
der kweekelingen.
tingle, adj. (arg.) dronken.
cingler, v. blair.
cinq, adj. num. card. (fam. et pop.): a) les
— a sept, de (five o'clock) visites van intiemer
vrienden tusschen 5 en 7 uur; vgl. quatre a
six en five o'clock. — b) se mettre — contre
un ; v. bataille. --- c) un — et trois font
huit, een kreupele.
cinq—centimados ou cinq—centimadorbs (pr. —os'. —Is'), m. (pop.) slechte
sigaar van 5 centimes of 1 sou, stinkadores.
cinq-sous, m. (fam.) sigaar van 5 sous.
einquibme, (pop.) (meestal pr. cintieme)

CITROUILLARD]

1. m. (vijfdedeel) glas wijn van . liter (iets
meer dan een canon). -- Q. I. = defou en
trois—poet. — 3. m. — d'auteur: a) tegenwoordig : vijfde medewerker aan een drama ; b)
weleer : schrijver die slechts stukken van een
bedrljf maakte.
cintrer, v. a. (pop.) houden ; titre cintrd,
vastgehouden worden, zich niet kunnen verroeren. — Geven.
cipal, m. [abr. van garde municipal] stedelUk politiesoldaat.
cipige, v. cibiche.
cirage, m. (schoensmeer) schitterende loftuiting, aanprijzende reclame, recensie in dithyrambenstijl.
cirard, m. [Cyr en cirer, schoenpoetsen;
zinspeling op de verplichting der leerlingen zelf
bun schoenen to poetsen] leerling der school
van Saint-Cyr.
cire, f. (was): a) (pop.) avoir de la — aux
yeux, geen scberpen blik hebben. — b) (arg.)
vol a la —, wasdiefstal (ontvreemding van zilveren messen en vorken in restauraties, die men
door ,middel van een pek- of waspleister aan
de tafel vast doet kleven, vanwaar later een
handlanger ze wegbaalt). — v. baton., d.
cire, m. (gepoetst met schoensmeer) (pop.)
neger.
cirer, v. a. (poetsen) (mil.) se cirer en
fourrier, zijn schoenen tusschen de stroozak en
de planken van bet ledikant afwriiven, om ze
eenigermate schoon to maken. — Op overdreven wjjze prijzen, ophemelen.
cireux, adj. [cire, was ; oogdracht] (pop.)
met drachtige, etterige oogen.
cirurgien, in. [chirurgien] heelmeester,
chirurg.
cisaille, f. (blikschaar) (arg.): vol a la—,
stelen van een Bind van een gouden ketting,
dat bij bet ompassen om den hals door eene
handlangster afgesneden wordt en tusschen hall
en japon wegglijdt.
ciSCOUpe, f. (arg.) schaar.
ciseaux, m. pl. (schaar): redacteur aux —,
journalist die belast is met het uitknippen van
de over to drukken artikels uit andere couranten ; tenir les —, belast zijn met bet uttknippen der courantartikels; travailler a coups de
—, uit andere boeken samendansen.
citoyen, m. (burger) tijdens de eerste revolutie : — ofcieux, bediende.
citron, m. (citroen) (arg.) hoofd.
citrouillard, m., ou citrouille, f.
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(pop.) dragonder; citrouille, ook : helm.
civade, f. [provencaalsch] bq paardenkoopers : haver.
civard, m. (pop.) gras, weide.
Give, f. (snijlook) (pop.) gras.
clabaud, m. (blaffer) (arg.): — de eohue,
handlanger, ' die in eene volksmenigte door zijne
boogdravende redevoeringen de aandacht van
de zakkenrollerq zijner kameraads afleidt.
clabautage, m. [clapoter] (pop.) bet eten;
voedsel.
Clafot, m. (enf.) blindemannetje.
claimer, v. n. (pop.) schreeuwen.
Clair, m. (arg.) oog; V. allumer, d ;
er ses —s, slapen.
souffler
elairte, f. [= clarte] helderheid, licht.
Clairveaux, n. pr.: c'est — = c'est chic
(in gebruik tijdens de gevangenschap van hertog
Philip van Orleans to Clairveaux, 1890).
Clamer, v. a. et v. n. toeroepen ; schreeuwen.
clapoter, (pop.) 1. v. a. eten. — 2. V. n.
bij schippers : omslaan (van vaartuigen). — v.

triangle.
elapse, adj. (arg.) dood.
claque, f. (klap met de vlakke hand): a)
(pop figure a —, gezicht waarop men gaarne
een klap zou geven (vgl. moule); en avoir
sa —, zUn bekomst hebben, genoeg hebben; v.
clique. — b) (arg.) - - maison de —s, hoerenhuis ; les gonzesses de la —, les —s, de bordeelhoeren.
claque, m. (pop.) lijk ; la botte aux —s,
de Morgue; le jardin des —s, gastbuiskerkhof.
claquedent, m. (pop.) boerenbuis. —
Slechtbefaamde kroeg, hol.
claquefaim, m. (pop.) hongerlijder.
claquepatin, m. sloifer, iem. die sloffen
draagt ; arme drommel, hongerlijder.
claquer, (kiappen) (pop.) 1. v. a. eten,
verteren, opmaken; — son mobilier, zijn meubels verkoopen; it a tout claqud, hij heeft alles verdaan, opgemaakt. — 2. v. n. —, ook
se laisser —, sterven; tu ten ferais — le ceinturon = tu t'en ferais mourir (z. aid.).
clarinette, f. (mil.) — de cinq pieds, infanteriegeweer ; jouer de la —, schieten.
classe, f.: a) (pop.) un — dirigeant (elliptisch voor : un de la classe dirigeant les
autres), een man ult de hoogere standen (ant.
proletaire). — b) (mil.) etre de la —, in zUn
laatste dienstjaar zijn, (fig.) voor alles onverschillig zUn ; it est de la —, hij geeft er geen
weerga om.
)

CLOCHE]

classe, adj. (in eene klasse gerangschikt):
l'afaire est —e, de zaak Is afgedaan.

classique, adj. eentonig, vervelend.
Glavin, m. (arg.) spijker. — [bUvorm van
calvin] druif.

clavine, f. [calvigne] (arg.) wtjnberg.
clavineur, m. (arg.) wljngaardenier, wtjnBoer.

clavinier, m. (arg.) wijnakker.
Ile', clef, f. (slentel): a la —, meestal al;
bloot stopwoord gebr., bv. it y s des femmes
a la —, er ztjn vrouwen bij; elle aurait pu
l'inangurer tout seul, sans archdologie a la —,
zq (d. I. de stad) zou best voor hem alleen
een standbeeld hebben kunnen oprichten, zonder de arcbeologie er bij to balen. — Perdre
sa —, buikloop hebben.
clemenciste, m. aanhanger van Clemenceau.
Clementine, f. klein fluweelen kapje (dat,
slecbts den schedel dekt).
clericafard, m. [cafard, schijnheillge
kwezel] clericaal.
clericaille, clericaillerie, clericanaille, f. (pop.) priestergebroed. Vgl. vaticanaille.
cliabeau, m. bij de vrouwen in SaintLazare : dokter.
cliche, f. (pop.) buikloop, diarrhee.
cliche, (fam.) 1. m. afgezaagde of telkens wederkeerende spreekwijze ; sur la foi
d'un vieux —, volgens een verhaal uit de oude
doos; tirer (ou sortir) son —, alttjd met dezelfde oude deun voor den dag komen. — 2.
adj. onveranderli. k, stereotlep.
Clichy, n. pr. m. (pop.): aller a —
(woordspeling met de plaatsnaam Clichy ou
cliche), aan diarrhee 1tden.
Client, m. (arg.) individu (in 't algemeen);
V. ballotter, 2; inz. door hoeren of bedriegers geplunderd man.
dlignette, f. [= cligne-musette] (enf.)
schuilevinkje spelen.
elignot, m. oog; baver des —s, hullen,
weenen.
clique, f. (pop.): a) = cliche. — b)
prendre ses —s et ses claques, zich ult de voeten maken. — c) (mil.) hoornblazer, militaire
muziek.
Cliquette, f. (pop.) b(j slagers : oog, oor,
been.
cloche, f. (ktok) (pop.) v. demenager; demeurer a la — de bois, onder den
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blooten hemel slapan. — Etre 4 la — _ Otre
a la coule (z. aid. c).
clochette, f. (klokje, beiletje) zak; commandeurskruis van het Legioen van eer (omdat het aan een lint om den hals gedragen wordt).
clodoche, m. baldanser, die door allerlei
lidverdraaiingen uitmunt (naar den naam van
een dergel^jk danser omstreeks 1844).
cloporte, m. (pissebed; bier woordspeling
met clot porte) (pop.) portier.
cloque, f. [= cloche] (pop.) blaartje
op de huid. — Wind, poep.
cloquer, v. n. (pop.) winden laten.
elos—cul, m. (pop.) potschrapper, heksluiter (laatste spruit in een gezin).
elou, m. (spijker) 1. (pop.): a) lommerd;
mettre au —, verpanden, in den lommerd brengen. — b) gevangenis, (mil.) politiekamer; coller au —, in de kast zetten, opbrengen. — c)
gesticht voor vondelingen. — d) — de girofle
(kruidnagel) , slechte, zwarte, aangestoken tand
(vgl. estourbisseur). — e) bij houtgra veurs : —s, pl. gereedschap. — f ) (typ.) petits
—s, letters; lever les petits —s, zetten, bij
uitbr. zetter zijn; t@tes de —s, ook eenvoudig:
des —s, zeer oude, onbruikbare letters. — g)
bij uitdragers : beschadigd, waardeloos voor-

coconEs^

schen den schuldenaar en den scbuldeiscber.
coearde, f. (pop.): a) hoofd; taper sur
la —, naar bet hoofd stijgen (van wijn); avoir
sa —, dronken zijn ; se pousser une — soignde,
zich een stevigen roes aandrinken. — b) oog
(andere vorm van coquard).
cocarder, (pop.) se —, v. pr. zich be drinken.
cocardier, m. (mil.) overdreven plichtmatig man, dienstdoener.
cocasse, 1 adj. (grappig, bespottelgk) sluw,
listig. — 2 (arg.) verklikker.
cocasserie, §cocassite,f. (pop) dwaasheid, komische onzin.
coche, f. (zeug) plomp, smerig wijf.

cochemar, m. [voor cocher] (pop.) koetsier (vgl. ... mar).

cochon, (pop.) 1. s. m. (varken): amis

comme —s, onafscheidelijke vrienden. — C'est
un —, bet is een oude vrek. — — malade,
smerig on ongezond mensch. — Soigner son —,
zijn lijf to goed doen. — v. orange. — 2. adj.
—, m., —ne, f. vrij in 't spreken, los in den
mond; geraffineerd zwijnerig: elle n'est pas
jolie, mais elle est si —ne, moot is ze niet,
maar ze kan zoo aardig zwijnerig zijn ; ce costume est dun — ! dit costuum is zoo fabelwerp. — h) (mil.) bajonet. — i) theat.) hoofd- achtig onfatsoenlijk !
effect, voornaamste tooneel; le — de la soiree,
cochonnerie, f. (zwijnerU) (pop aller bet glanspunt van den avond. — k) onbekwaam lei varkensvleeschwaren (= coehonnaille)..)

werkman. — 2. (arg.) v. machabee.
Varkensvreten. — Vuile praat, smerige uitdrukclouer, v. a. (vastspijkeren) (pop.): a) in kingen. — Gemeene streek.
den lommerd brengen (= mettre au clou). —
cockney, m. [eng.] gaper, lanterfanter.
b) — le bec a qn., iem. door een afdoend antcoco, m. (cocosnoot; zoethoutwater) 1.

woord den mond snoeren.
(pop.) boofd: — diplumd, kaal boofd; V. declubbable, adj.: l'Anglais est le seul visser, feler; redresser le —, bet hoofd
peuple veritablement —! de Engelschen zijn bet hoog dragen. — b) (drOle de) —, wonderlijk
eenige yolk, dat wezenlijk geschikt is voor bet beer, rare snuiter; mon — ! lief kind. — c)
clubleven.
keel : se passer qc. par le —, iets door de keel

clubman, m., clubmen, pl. [eng.] jagen (eten, drinken). — d) paard; (iron.)

it

lid eener club.
a graisse la patte a --, hij beeft zich daarin
CO, m. [coq] bij kinderen en hoeren : baan. zeer onhandig gedragen; cooper la patte a —,
— (lcol.) abr. van on = copain.
iets zeer handig doen. — e) slechte, sterk met
coaguler, v. pr. se — (stollen), ([am.) water aangelengde brandewijn ; (iron.) marchand
zich bedrinken.
de —, wUnhuishouder. — 2. BO letterkundigen:
cob, m. 1. [eng.] paardje. — 2. tweewielig — dpileptique, champagne. — 3. (enf.) ei ;
karretje.
Schoen. — 4. (mil.) Sabel. — 5. bij jonge elecoCanges, f. pl. (arg.) notedoppen, die gante dames der aristocratic : — vieille, dame
voor een boerenbedriegersspel gebruikt worden. van meer gevorderden leeftijd; uit weerwraak
cocangeur, m. (arg.) gauwdief die zich betitelden deze de jonge dames met den naam
van een spel met notedoppen bedient om of van : cocossottes.
to zetten.
cocodes (pr. —des'), m. Parijsche dandy
cocantin, m. (pop.) tusschenpeisoon tus- (minnaar der cocodette) .
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cocodette, f. modepop; ten tijde van bet
tweede keizerrijk = lionne onder de Juli-monarchie.
cocodettisme, m. bet doen en denken
der Parijsche dandy's en modepoppen.
cocons, m. [co- conscrit] (fam.) medeleerling in het eerste jaar der Polytechnische
school.
cocossotte, f., v. coco, 5.
cocotte, f. (enf.) kippetje. — ((am.) voorname galante dame, elegante lichtekoot. —
(muz.) —s, pl. afgestooten noten ; fiorituren. —
v. deux. — Merrie. — Druiper.
cocotter, v. n. een cocotte-leven leiden.
cocotterie, f de galante wereld, de cocottenwereld.
cocquebin, m. (fam.) (onbedorven) Jong
gezel.
cocquebinage, m. (fam.) maagddom.
co(c)quelin. m. (fam.) onervaren, groene
jongen.
cocu$er, v. a. (pop.) tot horendrager
maken.
coeu$eur, m. (pop.) iem. die een ander
tot horendrager maakt.
coenne, f. [couenne] (arg.): — de lard,
(spekzwoord), borstel, schuier.
coeur, m. (pop.) v. artichaut. —
Mettre (ou jeter) du — sur le carreau, braken.
coffer, v. a. [abr. van escofiler] (arg.)
dooden.
coffin, m. [generaal Coffiniere] bij de leerlingen der Polytechnische school: losse, verplaatsbare werktafel. — Kast.
coffre, m. (pop.) borstkas; maag; avoir
le — bon, een goede Borst, een goede maag
hebben; se garnir le —, eten; — a beurre, hoofd.
eoffre-fort, m. (geldkist) (arg.) celwagen.
coifrer. v. a. (pop.) in de gevangenis zetten; se faire —. ingerekend worden.

COLLAGE]

slaan. — Btj iemand leenen (versterking van

taper) .

cognerie, f. (pop.) kloppartij, vechtpartij.
cogneur, m. (arg.) aanstooter (handlanger van den zakkenroller).
cogngi, m. [cognac] (pop.) cognac.
coiffer, v. a. (friseeren, kappen) (pop.): —
qn., iemand een klap om de ooren geven. —
v. caille.
coin, m. (hoek) ((am. et (pop.): a) n'etre
pas au — du quai, er aanspraak op maken
iets meer of beters te zijn (het groote handelshuis la belle Jardinilre ligt au coin du

quai de la Mdgisserie et de la rue du PontNeuf; een andere zaak, le Pont-Neu f, vestigde

zich daarnaast en om niet met het eerste verward te worden, overstroomde zq ParUs met
aanplakbiljetten, luidende : La maison du Pont-

Neu f n' est pas au coin du quai); chercher qc.
au — du quaff, iets ergens anders zoeken. —
Prendre sa figure en — de rue, z(n ernstig,
knorrig gezicht zetten. — b) un — du feu,

een zeer korte huisjas. — c) v. connaltre.
— d) — sans i (= con), domoor.
coinche, f. (pop.) voederplaats voor vee;
plaats waar menschen eten, voor wie het eten
hoordzaak is.
coire, (arg.) 1. f. boerenhoeve. — 2. m.
aanvoerder eener bende.
col, m. ((am.): se pousser the —, een hoogen, stijven halsboord dragen, fig. met welgevallen zich zelf prijzen; — cassd (gebroken
hemdboord), belachelijke dandy.
colas, 00k: colabre, colin, m. (arg.)
hals; rafraichir —, guillotineeren; faire bailler le —, den hals afsnijden; v. ratisseuse.
colback, m. (huzarenpelsmuts) hoed, mats.
— Recruut. — Groot glas won U liter)
colbasse, m. (arg.) kamer, bijna enkel
gebr. in plaquer la —, de kamer verlaten.
cognac, cognard, cogne, m. (pop.)
coldcream, m. (witte verkoelende zalf) b j
gendarme, agent van politie. Vgl. cogne.
cocottes : le faire au —, door vleierU en liecognade, f. (arg.) gendarmerie.
vigheden inpalmen ; ook (obsc.): — = semen
cogne, 1. (pop.) m. [abr. van cognac]: hominis.
prendre un petit —, histoire de ce rincer la
colidor, m. [cor. uit corridor] gang.
dent, een cognacje nemen, alleen maar om even
colin, v. colas. — [ Colin, k laas] komide tanden nat te maken. — — (ou vaisseau), sche minnaar in de oude opera's, later algepolitieagent die op de kraag z(jner jas, in plaats meen gebr.
van een nummer, een gestikt scheepje draagt.
colique, f. ((am.): aimer qn. comme la
— 2. m. (arg.) = cognard , r = cognade. —, een hekel aan iemand hebben.
cogner, v. a. (inslaan) (pop.) slaan ; se
collabo, m. [abr. van collaborateur] me—, elkander arrossen ; tais-toi, ouje cogne, zwijg dewerker.
of ik sla er op ; — dur, er duchtig op los
collage, m. (bet lumen) (pop.) samenwo-
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ning buiten huwelijk; vrouw met wien iemand
leeft.
collant, (klevend, nauwsluitend) (pop.) 1.
adj. vervelend, waarvan men niet kan afkomen. — 2. S. m. le [ pantalon] collant, nauwsluitende broek; onderbroek.
eollarde, m. (arg.) gevangene.
collationner, v. a. bij geleerden : — les
textes, vleeschelijk bekennen, den bijslaap ultvoeren.
colle, f. (lijm) (fam. et pop.): a) la faire
a la — a qn., als een klit aan iemands lijf
hangen; vivre a la — avec qn., met iemand
buiten echt samenwonen. — b) leugen, flour:
ticker une — a qn., iemand wat wijsmaken.
— c) (e'col.) tentamen, vborexamen; titre tangent a une —, bedreigd worden met een voorexamen ; bb uitbr. examen ; het druipen, zakken
bij een examen; strafes, schoolblijven. — d)
(arg.) verzachtende omstandigheid.
Colle, adj. (geljmd) (pop ): Itre (ou demeurer) —, niet weer weten, wat men antwoorden zal; beteuterd, verbluft sun.
collectivisme, m. socialistische secte,
die aanspraak maakt op het gezamenlijk bezit
aller productiemiddelen, die den staat de leiding wil opdragen van alle industrieele en
landbouwondernemingen, die den arbeid wil
indeelen en dan ook de gezamenlijke opbrengst
onder de leden der maatschapp(j verdeelen naar
verhouding van de hoeveelheid verrichten arbeid.
collectiviste, m. collectivist, aanhanger
van het collectivisme.
college, m. (school): a) (fr. mac) — des
Rites, klein Oosten. — b) (arg.) gevangenis.
collegien, m. (arg.) gevangene.
color, v. a. et v. pr. (lumen, kleven)
(fans. et (pop.) : a) geven, enz. ; it lui a colld
son affaire, hij heeft haar bezwangerd ; — des
blagues, leugens wijsmaken ; V. blonde, bO.-

che ; dandines ; lapin ; — un soufflet (ou

un paing) a qn., iemand een oorvijg geven; se
— qc., zich op iets tracteeren. — b) zetten,
goolen, steken, stoppen, sturen ; on la colld
an depot, men heeft hens ingerekend, naar de
politiegevangenis gebracht ; colle-toi cela dans
le fusil, giet dat Bens in je keel ; (abs.) se —
qc. , iets eten ; se — un homme sur le dos,
een man nemen, trouwen ; avoir colld un gosse
a une femme, een vrouw bezwangerd hebben;
— son oignon an clou, zijn horloge verpanden ; se — quelque part, zich ergens posteeren
en niet van de plaats wUken; — sous bande,

COLTIN]

v. bande. — c) Sc —, met een vrouw (ongehuwd) samenwonen ; titre colld avec qn.,
met iemand leven (ongehuwd). — d) — qn.,
iemand beethebben ; iemand op een Pout betrappen; iemand den mond snoeren ; (ecol.)
een leerling door vragen in het nauw brengen, laten rijden; v. eolle (afz. art.); se faire
—, druipen, zakken; afnemen, b. v. »le pion
ma colld ma traduction d'Homlre", de survei;lant heeft mu mijn vertaling van Homerus af.
genomen; een leerling laten schoolblijven; jE
suis colld pour dimanche, zondag mag ik niet
uit). — e) se — une douce ou un rassis, onaneeren.
colletin, etc., v. coltin, etc.
colleur, m. (e'col.) examinator. — (pop.)
fopper; lastige babbelaar, van wien men niet
af kan komen.
collier, m. (arg.) balsdoek.
Collignon, m. [Pari<jsche huurkoetsier,
moordenaar] (pop.) als scbeldwoord : schoft,
schurk.
colline, f., v. ehiffonnier.
colloquer, v. a. (stellen, zetten) (pop.)
se colloquer, gaan zitten, een plaats vinden.
Colo, m. [abr. van colonel] (mil.) kolonel.
colombe, f. vrouw in 't kaartspel.
colombin, m, ( pop.) menschendrek.
colon, m. [abr. van colonel] (mil.) _
Colo ; petit —, luitenant-kolonel.
colonne, f : chapeau en —, v. bataille.
— (mil.) faire —, in een legerkorps dienen,
dat in colonne marcheert. — (pop.) b(j ijzerwerkers : avoir chid la — , een knappe vent
zijn, in zijn vak bedreven zijn; meestal ontkennend : it n'a pas chid la — , hij is onhandig, niet ver in zijn Yak. — Faire sa — (Pendome), een hooge borst zetten. Monter une —
a qn., iemand eene eindelooze geschiedenis vertellen, iemand een vervelend karweitje op dery
hals schuiven. — (obsc.) se polir la —, onaneeren. — — Vend6me! ParUsche studentenuitdrukking, ongeveer beteekenende : zoo onnoozel zijn w(j niet ?
eolonner : se —, v. pr. (pop.) = se
polir la colonne (z. aid.).
coloquinte, f. (kolokwint) (pop.) hoofd:
avoir une araignde dans la —, een klap van
den molen weg hebben, niet we! bij 't hoofd zijn.
coltiger, v. a. (arg.) arresteeren.
coltin, in. (pop.) kracht, sterkte. — Stuk
leer of tapijt om den hals to beschutten (bij
lastdragers). — Lastdrager, sjouwer.
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coltiner, v n. (pop.): a) een bandwagon
met een karretouw voorttrekken ; de voddenrapersmand dragen. — b) arresteeren.
coltineur, m., coltineuse, f. (pop.)
karrentrekker ; luiaard ; slechte arbeider (-ster);
vrouw die grof werk doet.
comac(o), = (pop.) comme ca.
combergeante on comberge, f. (arg.)
biecht ; alter a comberge, biechten.
Bomberger, V. a. (arg.) betalen.
comberge, m. (arg.) biechtstoel.
eomblance, f. (arg.) overvloed.
combre ou combriau, m. (arg.), combrieu, m. (pop.) hoed.
combrie, f. (arg.) eenfrankstuk.
combrier, m. (arg.) hoedenmaker.
combrieu, v. combre.
eombrousier, m. ((am et pop.) Boer,
Landman.
combustible, m (brandstof) (pop.): du
—! gauw! rep je wat!
come, Comm, m. (pop.) 1. [abr. van
commerce] bandel. — 2. come [abr. van comite]
galei-ofhcier.
comedie, f. (pop.) être a la —, heiligavond houden, niet werken ; envoyer a la —,
gedaan geven, niet laten werken.
comestaux, m. pl. [voor comestibles]
eetwaren.
eomete, f. : a) hi.]sspelers : toeschouwer
bij bet kaartspel, die den naam heeft, den speler, die vOor hem zit, ongeluk aan te brengen. — h) (pop.) landlooper. — e) (arg.) filer
la —, onder den blooten hemel slapen.
Comm, v. come.
commagno, (pop.) = comac(o): c' est —,
zoo is 't.
commander, v. a. (fam.): — a cuire,
naar 't schavot zenden.
commandite, f. (typ.) vereeniging van
boekdrukkersgezellen om bet een of ander werk,
b. v. eene courant drukken.
comme if, (pop.) = comme it faut, b.v.
t'as bien l'air —, je ziet er deftig ult.
commencer, v. a. (beginnen) (fam.): —
une femme, een meisje, na zijn eigen lust bevredigd te hebben, in de galante wereld Introduceeren.
commbre, f. (babbelkous) courant.
commettre, v. a. (pop.); — le pdchd,
de vleeschelijke zonde begaan.
commissaire, m. (pop.) va chez le —,
maak dat je weg komt ! — aarden kan, pint:

COMTE]

s'arreter pour dire deux mots au —, even
stilhouden voor eon wijnhuis. — v. Chien.
— (mil.) — du quartier, adjudant-enderofficier.
commode, f. a) (fain.) s'appuyer a la
— = retourner le feuillet (z. aid.) — b) (mil.)
avec sa — sur les reins, met zijn ransel op
den rug. — c) (pop.) la —, de commune van
1871. — Remuer la —, zingen. — d) (arg.)
schoorsteen.
Communard, m. —e, f. (pop.) ook:
communeux, m. lid of aanhanger der Parijsche commune des jaars 1871.
commune, f. aan de Beurs: faire une
—, bet resultaat van eene slechte speculatie
zoeken to verminderen, b. v. een partij aandeelen tot lagen prgs koopen, om de tegen
booger koers gekochte goedkooper to maken.
Comp, m. [abr. van comptoir] (pop.), v.

can.
compagnon, m. (makker) (typ.) - zetter
die in dezelfde rij aan de zetkast staat.
compas, m. (passer) de beenen ; ouvrir
le —, loopen ; allonger le —, vlugger aanstappen; fernier le —, blijven staan.
complet, (pop.) 1. adj.: etre —, smoordronken zijn, lijk zun. — 2. s. m. volledig costuum van dezelfde stof; bij kappers: volledige
behandeling van bet hoofd (haarsnijden, scheren, inwrijven enz. van bet haar); — portugal, volledige behandeling met inwrijven van
bet haar met Eau de Portugal.
compliment, m., v. rengainer.
Compose, f. [abr. van composition] (ecol.)
opstel ; dictaat.
composteur, m. (zethaak) (typ.) v.

changer.
comprendre, v. a. (arg.): la —, stelen.
comprenette, f. [comprendre] (pop.)
verstand, begrip; avoir la — un peu bouchde,
niet vlug van begrip zijn.
comptabilite,f. (boekhouding) v. barre.
compte, m. (rekening): a) ((am.) avoir
son —, zijn portie, zijn bekomst hebben. — b)
(pop.) = comptoir prendre un canon sur le
—, eon glas wUn aan de toonbank drinken
(vgl. can). — v. chambre ; rendre.
compter, v. a. (pop.) v. barre ; che;

mise ; pause.
comptoir, m. bij kermisvertooners =
comtois faire —, bet onwillige publiek tot
binnentreden aanzetten.
Comte, m. (graaf) 1. (pop.) — de Gigotfin, duchtig eter. — 2. (arg.) — the canton,
;
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— de Caruche, cipier; — de Castu, ziekenconfortable, m.: a) (theat.) opgevuld
oppasser; ook = comtois.
tricot met valsche borsten, kuiten, enz. — b)

eomtois, m. (arg.) onnoozele bloed ; V. groot glas bier (ongeveer 2 liter, meest a 1
battre ; batteur de — , handlanger voor frank).
confrere, m. (collega) (pop.): -- de la
speeltenten. — Baatzuchtige leugen; gefingeerd
tooneel.

Lune, horendrager ; bedrogen echtgenoot.

Con, m. (obsc. vrouwelijke schaamdeelen)
(pop.) scheldnaam, somtijds uitgesproken elke
letter afzonderltjk : c-o-n domoor, ezel.
conasse, v. connasse.
concierge, m. (portier) (pop.) buissleutel.
concubin, m. (pop.) buiten echt met
een vrouw samenwonende man.
concubiner, v. n. (poper.) samenwonen
buiten huwelUk, met elkander hokken.
eonde, m. (arg.): a) vrijheid. — b) verlof, vergunning om te spelen. — c) invloed. —
d) burgemeester, maire ; grand —, prefect van
politie ; demi--, adjunct van den maire, wethouder;
franc, gewetenlooze rechter.
condice, f. (arg.) mooning voor de galeiboeven in het bagno.
condition, f. (arg.): a) (pop.) 4tre Bans
les —s, Oink gebouwd, in goeden toestand zijn;
cheval en —, goed getraineerd paard. — b)
(arg.) huts; kamer; changer de —, verhuizen;
faire la — d' une pante, in een huts inbreken
om te stelen ; een kamer leegmaken.
conditionnel, adj. (mil.) : engage —,
eenjarige vrijwilliger (= quinze cents francs ou
—

balles).

conduite, f. (geleide): a. ((fam. et pop.)
faire la
qn., iemand wegjagen; faire la
— de Grenoble qn., iem. de deur uitzetten,

—a

a

coni, m. (arg.) lijk ; v. omnibus;
trimballeur.
coniller, v. conniller.
conir, v. connir.
conjungo, m. (aanvang van bet trouwformulier) (pop.) huwelijk.
connaissance, f. (kennis) (pop.) beminde.
connaisseurs, m. p1. (kenners) soort
van claqueurs, die (gewoonlijk op de dure
plaatsen) slechts door een goedkeurend gemompel of door opmerkingen in 't voorbijgaan aan
hun buren den acteur of schrijvers zoeken aan
te bevelen.
connattre, v. a, (kennen): — le journal
ou le menu, goed op de hoogte zijn, ook: weten wat er (hi] 't diner) gegeven wordt ; —
la manique, — le numdro (de qn.), op ztjn
duimpje kennen, van wanten weten (iemand
van binnen en van buiten kennen); la — (oorspronkel(jk Neil.) de theorie kennen, bU uitbr.
iets door en door kennen ; la — clans les coins,
ergens goed in thuis zijn, den weg weten, zich
overal weten te redden; je la connais, dat is
iets uit de oude doos; celle -la, je la connais,
daar behoef je niet mee aan te komen, Bien
kneep ken ik; vgl. connu et fourbi.
connasse, f. (pop.) domme (eerbare)
vrouw; bij bordeelhoeren : hoer zonder kaart
(d. i. niet bij de politie ingeschreven).
conneau, m. [con] (pop.) domkop, uilskuiken.
connerie, f. (pop.) domheid.
co(n)niller, v. n. (pop.) een uitweg zoeken om zich aan een gevaar to onttrekken,
zich verbergen, verdwUnen (evenals een konijn
in zijn hol).
co(n)nir, v. a. (pop.) dooden ; V. n.
sterven.
connu, adj. (bekend) (pop.) : — ! dat
weten wij al ! dat 's oude kost! aan zoo iets
gelooven wij niet meer ! (vgl. connaltre).

inz. een redenaar enz. met spotgelach en gefluit naar huts brengen. — Acheter une —,
een geregelder leven leiden. — b) (thdat.) leiding van bet stuk door den regisseur, die met
den tekst in de hand in de coulisses staat.
cone, f. (arg.) dood.
conferencier, 1. s. m. iem. die openbare voordracbten over het een of ander onderwerp houdt. — 2. v. n. voordrachten houden, lezen.
confesser, v. a. (de biecht hooren) (arg.)
iemand uitplunderen.
eon$rmer, v. a. (het vormsel toedienen,
naar katholiek kerkgebi uik door een veeg over
conobler, conobrer, ook conno–
de wang); -- qn., iemand oorvijgen geven.
bre, v. a. (arg.) kennen.
confiture, f. (pop.) menschendrek ; (dc)
conscience, f. (geweten): a) (pop.) ltjf,
— d' abricot, oorsmeer.
maag ; se mettre un verre de vin sur la —,
confiturier, m. (pop.) sekreetruimer.
een glas wijn naar binnen slaan. — b) (typ.)
,
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(werk in daggeld) la —, alles wat tegen vast
geld werkt; V. ranger, b.
conscrar(d), in. (dc.) aan de Polytechnische school = conscrit.
conscrit, m. (rekruut) (tic.) aan de Normaalschool: nieuweling, groene, leerling van
het eerste jaar.
conseiller, m., v. chemise.
conservatoire, m. (pop.) : dleve du —
de la Villette, slecht zanger. — Lommerd.
conservatoiriste, m. 1. tooneelspeler,
die vasthoudt aan de voorscliriften, die hU aan
het Conservatoire gekregen heeft. — 2. aanhanger der oude traditie van het tooneel, die
aan geen acteur talent toekent, als hij niet
zijne opleiding gehad heeft aan het Conservatoire.
conserves, f. pl. (ingemaakte vruchten)
het classieke repertoire van 't Theatre-francais.
consigne, f. (bevel, voorschrift) (mil.) verbod om nit te gaan; — a Bros grains, gevangen's; V. manger. — Pook.
consolateur, m. (trooster) (pop.) boerenbedrieger die uitlokt tot dobbel- of kaartspel ; vgl. consolation, b.
consolation, f. (troost) (pop.): a) brandewtjn ; debit de —, drankwinkel, slijterij. —
b) soort bedriegl(jk dobbeispel.
console, f. = consolation, b.
consoler, v. a. (troosten) (pop.): — son
cafe, cognac in zijn kofhe doen.
consomm(e), f. [abr. van consommation: vertering in een koffiffiehuis, enz.] (pop )
offrir une — a' qn., iemand iets aanbieden;
jouer la —, orn bet gelag spelen.
conspiration, f. bij journalisten : — du
silence, samenzwering der pers om een nieuwe
courant enz. dood te zwijgen.
constante, f. (math. constante grootheld)
leerling van de Polyteclnische school, die buiten de inrichting woont.
constiper, V. pr.: se — en distinction
renchdrie, onder intrekking van bet achterdeel
bet fatje spelen
conter, v. a. (vertellen) (mil.): --- qc. au
perruquier des zouaves, aan iets niet gelooven.
contois, m. = comtois.
contre, m. (arg.) medeplichtige.
contrebasse, I. (pop.) bet achterste;
travailler is —, sauter sur la —, schoppen
voor bet achterste geven.
contre—coup, m. (weerslag) (pop.) : —
de la bo"2te, meesterknecht in de fabriek.

COQUARDER]

contre—Scher, v. pr. (pop.) tant qu' a
moi, je m'en contre-fiche, wat mU betreft, ik
geef er net zoo weinig om als hij.
contre—marque, f. (pop.): — du PlreLachaise, St. Helena-medaille, die Napoleon III
aan alle soldaten van bet eerste Keizerrijk gal
(vgl. chocolat).
contre—ordre, m. (tegenbevel) : monsieur —, Napoleon III (spotnaam bij de Fransche soldaten).
contribuable, m. (belastingschuldige)
(arg.) bestolene.
contrOle, m. (arg.) brandmerk op de
schouders der galeiboeven in bet bagno.
contrOler, v. a. (pop.): — qn., iemand
met den hak van de laars in 't gezicht slaan.
convalescence, I. (genezing) (arg.) politie-toezicht.
copaille, f. (pop.) paederast, schandknaap.
copain, m. [compaing, compagnon] (dc. et
pop.) schoolkameraad, kameraad.
cope, f. ([am.): (typ.) = copie; -- b)
voormalig bandelsmisbruik : bet vragen van een
hooger prtjs als die op de waar genoteerd wns.
copeau, m. (spaan) 1. (pop.): a) arracher son —, tegen werken niet opzien; souffler son —, werken. — b) tong; lever son —,
spreken, praten. — c) houtwerker. — d) spog.
— 2. (arg.) coup de vague avec —x, diefstal
met inbraak.
copie, I. (typ.) manuscript voor den zetter; faire de la — (sur qn.), een courantartikel schrijven (fig. kwaad van iemand spreken);
pisser de la —, veel scbrijven zonder inspanning; pisseur de —, iemand die veel schrijft.
copier, v. a. (mil): — l'ordre, de pleinen
en binnenplaatsen aanvegen.
copine, i. [copain] (pop.) vriendin.
copurchic, s. m. et adj. [naar Edg. Mon.
tell, La bande des copurchics, van pur, eastoren hoed is la Rubens, co of cum, met, chic]
net gekleed Neer met Rubenshoed, bq uitbr.
modegek, fat ; sierlijk, prachtig.
coquage,m. (arg.) verklikking, denunciatie.
coquard, m. (pop) oog; s'en tampontier le — = s' en battre (z. aid.) l'oeil. —
(enf.) ei.
eoquardeau, m. (pop.) dwaas, die zich
door vrouwen gemakkelUk laat beetneinen ; bedrogen echtgenoot; belacbelijke mainteneur.
coquarder, v. n. [coquard, ei] (pop.)
kromme eieren leggen.
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coquer, V. a. (arg.) verklikken, aanbrengeti ; geven ; V. boueanade ; — — la camoufle, met de kaars bijlichten; — lepoivre a qn.,
iem. vergiftigen ; — le rifle, vuur aanleggen;
— le taf, vrees aanjagen. — Coquez! grijp toe!
(toeroep van den handlanger bij een winkeldiefstal, als hij de aandacht van den winkelbediende meent afgeleid te bebben ; in het tegenovergestelde geval roept hij : Rengraciez!
pas op!)
coqueur, m., coqueuse, f. verklikker,
-ster ; — de bille ou de braise, geldschieter.
eoquillard, m. (schelpdrager) (pop.) petgrim. — (mil.) kurassier (wegens bet kuras
dat hem als met schelpen omsluit. — Oog (=
coquard) .
coquille, f. (typ.) verkeerde letter, zetfout, bv. in een rituaal moest staan : )ici le
pretre Ste sa calotte", en in plaats van de a
in het laatste woord had de zetter een u gezet ; metteur de —s, zetter.
coquillon, m. (pop.) Luis.
coquin, m. (schavuit : hier met zinspeling
op coqueur) (arg.) verklikker.
coquine, f. (lichtekooi) (pop.) schandknaap ; faire les —, de paederasten exploiteeren.
corbeau, m. (raaf) (pop.) a) zwartrok,
inz. broeder der christelijke leer; lijkdrager;
kerkhofdief. — b) kunstverkooper, die, vooral
aan het einde van bet Salon, de schilderijen
van kunstenaars, die geld noodig hebben, tegen spotprijzen in handers zoekt te krggen.
corbeille, f.: gratter a la —, v. gratter.
corbillard, m. (lgkkoets) (pop.): faire
son cheval de —, zich airs geven ; — de loucherbem [in het javanais (z. aid.) = boucher],
wagen die het bedorven vleesch uit de slagerijen
afvoert; — a' deux roues, somber, zwaarmoea noeuds, vuile en ongezonde hoer.
dig man;
corbuche, f. (arg.) zweer ; — to f, kunstmatige zweer.
corde, f. (touw) (fam. et pop.): a) mettre
la — au cou dun colonel, een kolonel bij ztjn
ontslag bet commandeurskruis geven; tenir la
—, den grootsten toeloop hebben, bet meest in
trek zijn; avoir (n'avoir pas) la — ( snaar),
den aangrgpenden en pathetischen toon om gevoelens en hartstochten uit te drukken (niet)
aanslaan ; toucher a la —, in de kroeg slapen
(oorspronkelijk in zittende houding, met de armen op een gespannen touw geleund).
corder, (pop.) 1. v. n. [abr. van s' accorder] elkander goed kunnen lijden, vriendschap—

CORRIDOR]

pelijk omgaan. — 2. v. a. [corde, touw]: — la
peau a qn., iem. met een touw afranselen.
cordonnier, m. (schoenmaker) (pop.) v.

becfigue.
Corio, m. aan de Polytecbniscbe school:
fontein, pomp (naar generaal Coriolis).
cornage, m. (pop.) stank.
cornant, m., —e, f. (arg.) os, koe.
cornard, m.: a) ( pop.) borendrager, bedrogen echtgenoot. — b) bij de leerlingen van
Saint-Cyr: faire un —, een stuk vleesch van
bet middagmaal bewaren om daarmede bet droge
brood bij bet ontbijt of bet avondeten te beleggen ; hi] uitbr. du —, eetwaar in bet algemeen ;
faire —, zich van de anderen afzonderen, in
een boek raad houden,
corne, f. (horen) zeker gebak (= croissant. — Maag, keel; v. rincer.
corn(e)au, m., --de, f. (arg.) = cor-

nant(e).
cornemuse, I. (doedelzak) (pop.) keel;

se rincer la —, drinken.
corner, v. n. (pop.) stinken ; van vleesch:
muffig rieken.
cornet, m. (peperhuisje): a) btj artisten:
faire un —, een inscbrijving openen ten voordeele van een zieken kameraad. — b) (pop.)
maag : se mettre qc. dans le —, eten ; n'avoir
rien dans le —, nuchter zijn. — c) (arg.) —
d'dpices, capucijner monnik.
cornette, f. [f. van cornard] (pop.) vrouw
wier echtgenoot ontrouw is.
corniche, f. (kroonlUst) a) (pop.) hoed.
— b) (dc.) militaire school van St. Cyr.
cornicherie, f. domheid, Hater
cornichon, m. (augurk): met f. —no:
a) (fain. et pop.) domkop, sukkel; tegenover
vrouwen : bloo, bedeesd man. — Adspirant
voor de Militaire school te St. Cyr. — b)
(arg.) kalf.
eorniere, f. (pop.) veestal.
cornificetur, m. borendrager, bedrogen
echtgenoot.
correcteur, 'm. strafgevangene, die bet
opzicht heeft over zUn medegevangenen.
correspondance, f. bU werklieden:
hartversterking in bet wgnhuis (meestal een half
dozijn oesters, een glas chablis en een stuk
gebraad), die men nuttigt in afwachting van
een omnibus, waarvoor men een overstapkaartje heeft.
corridor, m. (meestal uitgesproken : co-lidor) keel; (pop.) astiquer le —, eten en drin-
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ken; se rincer le — d'une Hole de Mott, een ! n'est pas vrai, — hors du montoir, verkeerde
kant; manes du — qui n'est pas vrai, links
flesch champagne knappen.
corser, v. a. et v. pr. (den wtjn) sterker (d. i. in bet geheel niet) getrouwd.
maken ; bij auteurs : den knoop verwikkelder
cStelard, m. [cote, rib] (pop.) geribde
maken ; se —, ingewikkelder, critieker worden. meloen.
cOtelette, f. (ribbetje): a) (pop.) —s, pl.
corset, m., v. quinze.
eorvee, f. (heerendienst) (pop.) lastig, niet naar onderen breeder wordende bakkebaarden ;
dankbaar of vergeefsch werk; ondankbare taak. l'homme aux —s, de minister-president Ferry
— Bij hoeren : aller a la —, aan het werk gaan. (tbans lid van den senaat); — de perruquier
(ook de menuisier, de vache), stuk kaas; — pocorvette, i. (arg.) schandknaap.
cosaque, m. ((am. et pop.): a) kachel. — lonaise, snottebel. — b) (theat.) avoir sa —,
b) in goud- of zilverpapier gewikkeld bonbon, toegejuicht worden. — c) (arg.) v. emsoms met surprise. porteur.
cote-nature, f. [cdtelette au naturel] Mi
eosmel, m. (arg.) penningmeester der
dieven.
kellners : gebraden lamscotelet zonder toespijs.
coterie, f. (besloten gezelschap) (pop.) eon
cosmo, f. (ec.) abr. van cosmographie.
cosne, f. (arg.) herberg. L04-ft
zich van de anderen afzonderende vereeniging
cosser, v. a. (pop.) (geld) uitgeven ; faire van werklieden, die de bevordering van per— qn., iem. noodzaken om op to dokken.
soonlUke belangen ten doel stelt. — Bij metselaars en steenhouwers : kameraad, makker.
coste, f. (arg.) flood.
cOtier, m. voorspanpaard en bestuurder
costel, m. (pop.) iem. die door een hoer
onderhouden wordt.
daarvan.
cotillon, m. (onderrok) (pop.) vrouw
costieres, f. pl. (that.) gleuf in den vloer
om de stutten der coulissen in to schuiven. — faire danser le —, zijn vrouw slaan.
Bij valsehe spelers : zijzakje.
cotillonneur, m. cotillondanser.
coton, m. (katoen) (pop.): a) kloppartij ;
Costo, adj. (arg.) sterk.
costume, m. (theat.) faire un —, een it y aura du —, or zullen slagen vallen ; v.
tooneelspeler bij zijn optreden toejuichen, nog balle. — b) moeilijk werk, zwarigheid, last,
voor hij een woord gezegd heeft. zorg, bv. cela lui donne du —, dat kost hem
cote, i. (letter tot bet merken van akten; veel hoofdbrekens ; it y a du —, dat is eene
beursnoteering) la — G [j'ai], voorwerp zon- lastige geschiedenis; avaler du —, klappen krtjder waarde, dat bij het opmaken van den in- gen. — c) brood; bet eten.
ventaris eener nalatenschap door de klerken
cotret, m. (takkenbos): a) (pop.) jus de
wordt ontvreemd; frire de la —, bediende van —, dracbt slaag. — —s, p1. beenen. — b) (arg.)
een beursmakelaar. — In de sporttaal: tabel
cotteret.
der bookmakers. — Aan de Polytechnische
cotte, f. (vrouwenrok) (pop.) blauwe linschool: seance des —s = brimade.
nen brook om btj het work over ztjn andere
cote, f. (kust; rib): a) bij verloopen ar- aan to trekken.
tisten, enz.: moeilijke levensomstandigheden;
cotteret, m. (arg.) uit het bagno ontslaetre a la —, geen geld hebben, blut ztjn (ant. gen galeiboef.
Otre a Plot); frire de la —, lotgenoot in 't onCott., m. (hals) : avoir le front dans le —,
geluk. — b) (pop.) — de boeuf, infanteriesa- eon kcal hoofd bebben.
bel. — Avoir les —s en long, niet van werken
couac, m. (schreeuw van den raaf, valsche
houden.
toon, valsche noot) priester.
m. (zijde, kant): n'avoir rien du —
couche, f. (laag): a) les nouvelles —s [aan
gauche, geen hart in 't lijf hebben (vgl.
to vullen : sociales], de nieuwe (laagste, demoton). — (theat.) — tour, rechterkant, —jar- cratische) lagen der maatschappij. — b) (pop.)
din, linkerkant van het toorleel (met betrekking en avoir une —, dom of traag van begrip zijn.
tot den toeschouwer). — Un article —, een coucher, v. n. 1. (liggen, ergens slapen)
artikel dat niets ter zake doet; — des caissiers, ((am_) it . y couche, hij komt daar niet van daan,
de zijde van het Noorderspoorwegstation to Pa- hU zit or altod; it a une tate a — dehors, hq
rijs, waar de biljetten naar Belgic worden af- is niet waard, dat men hem ergens in huis
gegeven; vgl. Belgique. — ( mil.) — qui opneemt. — Met eon work niet opschieten,
;

cote,
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luieren. -- Van winkeibedienden: etre couch,
beboet worden met 25 centimes, omdat men
te laat komt. — 2. v. a. (te bed leggen): a)
(pop.) quetle heure on te couche ? wanner
brengt men u naar bed ? ga je nog niet gauw
weg ? (tot een lastig man then men graag loozen wil) . — b) (arg.) v. bavarde.
coucou, m. a) [voor cocu] (pop.) horendrager, bedrogen echtgenoot. — b) (arg.) horrepetition, druiper. — c) — des meloge;
cantciens, locomotief, stoommacbine.
coude, m. (elleboog) (pop.): lather le —
qn., iem. verlaten ; lathe-moi le — ! scheer
je weg ! blUf van mijn ltif ! lather le —, ook:
sterven; prendre sa permission sous son —, in
't geheel geen verlof vragen om iets te doen.
couenne, (zwoord) (pop.) 1. s. f. huid;
se racier (ou se ratisser) la —, zich scberen.
qn., iemand flik— Vleesch; gratter la
flooien, in de hoogte steken; — de lard, borstel, schuier. — —s, p1. hangwangen. — 2. subst.
et adj. dommerik, sul ; onnoozel, dom ; est-ii
—! wat is dat een stommerik!
couesu, m. (arg.) horloge.
couettes, f. pl. (staartjes): — de cheveux,
haarlokjes aan de slapen en achter in den hals.
etre
couille, f. (pop.) etre la
la coule (z. aid. c).
couille on couillet, m. domoor; v.
plan (arg.).
couilles, I. p1. (pop. tres bas) klootzak;
avoir des — au cul, Naar op zijn tanden hebben ; it n' a pas de couiiles, hij heeft geen moed.
couillon, m. (pop.) lafaard ; v. couyon.
couillonner, v. n. (pop.) grappen waken ; le direcleur qui ne couillonne pas, de directeur die er niet den gek mee steekt.
couiner, V. n. (pop.) huilen, weenen.
coulage, m. (lekkage) verlies ten gevolge van ontvreemding door bet dienstpersoneel; verkwisting der staatsgelden door de administratie.
coulant, m. (arg.) halsdoek. — = cou-

a

—a

a

—a

a —_

liant.
coule, f. = coulage etre

;

a

a

la — : a)
zorgen dat bet dienstpersoneel geen kleine diefstallen begaat; b) (pop.) aardig in den omgang
zijn, coulant van aard zijn; c) geslepen zijn,
alle streken kennen, van alles op de hoogte
zijn ; mettre la —, precies op de hoogte
brengen.
coule, adj. [= could fond] (pop.) reddeloes verloren, geheel aan lager wal, gerui-

a

a

neerd; etre -- duns l'opinion de qn., iemands
vertrouwen geheel verbeurd hebben.
couler, v. a. et v. n. (vloeien): a) (se) la
— douce, een aangenaam, gemakkelijk leventje
qn., iem. wat op de mouw
hebben; en
fond], iem. geld afspelden. --- b) — qn.
winnen; iem. ruineeren; hem. zijn goeden naam
doen verliezen. — c) faire — un enfant, een
kind afdrgven.
Couleur, f. (kleur; voorwendsel) (pop.):
a) vin de quatre —s, dikke, Zuid-Fransche
wijn, die, met witten w(jn versneden, gebruikt
wordt om verscheiden Bordeaux-wijnen te (abriceeren. — b) leugen ; monter une —, liegen
(vgl. monter); on connal't ces —s, die leugens
kennen wij etre la —, zich geen knollen
voor citroenen laten verkoopen. — c) oorvgg :
appliquer (ou /icher) une
qn., iemand een
oorvijg geven, passer la —, zich oorv+ggen
laten geven. — d) v. cravate.
couleuvre, f. (adder) (pop.) : zwangere
vrouw.
couliant, m (arg.) melk.
couliante, f. tuinsalade (= laitue).
coulissier, 1. adj. coulissen . . . : intrigues coulissieres, tooneelintriges. — 2. S. m.
bij uitdragers : makelaar, speculant in gedragen
kleederen.
couloir, m. (kleine gang) (pop.) keel,
mond;
airs, a) zangeres, b) keel ; v.
chelinguer; vgl. corridor.
Coup, m. (slag, stoot) : a) bedrieglijke
kunstgreep : it m'a fait le —, hij heeft mij bedrogen ; geheim middel ; it a le —, h(j is goed
van alles op de hoogte ; it a un —, hij heeft
een eigenaardigen kunstgreep ; valoir le —, de
moeite waard zijn ; pour un —, voor ditmaal.
— Le — de l' absinthe, de l' attendrissement, het
our van bet absintdrinken, bet oogenblik der
aandoening; v. arrosoir, — de bas, gevaarke slag ; — de belier, — de la rencontre =
coup de Garibaldi (z. ald.); — de bouteille,
roodheid in het gezicht, uitstorting van bloed
in de hersenen ten gevolge van misbruik van
sterkendrank ; — de caboche, plotselinge, ondoordachte handeling; — de cachet, hevige
messteek, waarbij men het wapen een ronddraaiende beweging geeft, zoodat de stoot bijna
altijd doodelijk wordt; — de la chancellerie,
een der aanvalswijzen Mi het worstelen, waarbij
men bet hoofd der tegenpartij onder den arm
houdt ; — de chdsse (oog) ou de quinquet, blik ;
— de cliasselas, kleine roes : — de chien, on-
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eerlgke streek, verraad; -- d'encensoir, vuistslag op den neus; — de feu, oogenblik van ,
dringenden nood, beslissend oogenblik, (typ.)
begin van dronkenscbap; (typ.) — de feu de societd, die grand van dronkenschap, waarin men
begint vroolijk to worden, waarin iemand die
gewoonlijk stil is begint to praten, hU die nooit
danst begint to Jansen en op die wijze bet
gezelschap (la societd) amuseert; se flanquer
un — de figure, half dronken worden ; — de
flanc, onvoorbereide, door bet toeval veroorzaakte daad of diefstal; — de fourchette : a)
maaltgd, ontb^jt; b) diefstal, dio slechts met
bebulp van twee vingers wordt gepleegd ; c)
stoot met den middel- en den wijsvinger in
beide oogen van den tegenstander ; — de fusil,
slecht maal (vgl, fusiller); — de gaz, slok
wijn; — de gilquin, vuistslag; — du lapin,
gevaarlijke, dikwijls doodelgke stoot b(j vechtpartijen onder het grauw, (fig.) genadeslag; recevoir le — du lapin, ook : plotseling oud worden; — de manche, bedrieglijke bedelarij in de
huizen (v. manche, 1); — du medecin, glas
wijn, dat men onmiddellijk na de soep drinkt ;
— de picton, dronkenschap, roes; ne pas se
donner des —s de pied, zich airs geven ; V.
foutre ; — de pied, bij kleermakers: geldeltjk voorschot ; — de pied de jument ou de
Venus, venerische ziekte; (theat.) — de pistolet,
zeer stout opgevat tooneel; ook: hoogst origineel, bijna dwaas tooneel, dat alleen ten doel
heeft, de aandacht to trekken; aan de Beurs :
tirer un — de pistolet, een geheel op zich zelf
staande operatie doen; v. plumeau; — de
poing de la fin, ironisch of scherp slotwoord;
— de poing (amdricain), soort van moordwerktuig (stomp stuk (jzer, dat van gaten voorzien
is om de vingers door to steken); btj uitbr .
ieder dergelijk wapen, dat geschikt is om moorddadige slagen to geven; revolver — de poing,
zeer korte revolver; . — de pouce : a) tekort
in gewicht, veroorzaakt door een drukking met
den duim op de eene weegschaal; b) inbraak,
worging; v. pouee ; — de quinquet, blik ; —
de Raguse, verraad (zinspeling op den afval
van Marmont, hertog van Ragusa); — de rifle,
dronkenschap ; — de sabre : a) billen, achterste; b) groote mond; — de siffiet [voor coupes'ifet], mes; — de sirop, — de soleil, lichte
dronkenschap, verheuging; van vrouwelijke
dienstboden : donner le — du tablier, met beengaan dreigen (om meer loon of to dwingen) ;
— de tampon, vuistslag; donner un — de tU-
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legraphe, een telegram verzenden ; — de temps,
plotseling toeval, verrassing; — de torchon,
kus; se donner un — de torchon, met den sabel vechten (ook met de vuisten); — de trentetrois centimetres, schop ; recevoir un — de vieux,
naar de veertig loopen (van vrouwen); it a recu
le — du vieux, hij is in eens oud geworden;
vgl., cent, molter. — b) (arg.) —s frappes,
correspondentie van gescheiden gevangenen door
aanstooten of aankloppen ; — d' acre, laatste
oliesel; — d'Anatole ou du pi re Francois,
worging met een zakdoek (v. Francois);
— de casserole, verklikking; v . Garibaldi;
— de serre on sert, steelsgewijze blik ter zijde';
— de tronche, plotselinge, onvoorbedachte aanslag ; — de vague, onvoorbereide diefstal (ant.
poupard),

eoupaillon, m. btj kleermakers: onbekwaam coupeur.
coupe, i .: a) zwemmen terwijl men bet
water met de armen klieft ; (pop.) tirer sa —,
zwemmen; wegloopen; -- b) btj spelers: saut
de la —, volte slaan; faire sauter la —, de
volte slaan. — c) (arg.) armoede ; vol a la —,
zakkenrollerij met behulp van een zeer kleine,
scherpe, van voren afgestompte schaar.
coupe– choux, m. (pop.) kaasmes (sabel
der infanterie).
coupe–cul, m. (pop): jouer 4 —, maar
gene partij spelen (zonder revanche to geven).
coupe– fieelle, m. vuurwerker.
coupe –file, m. door de prefectuur van
politie aan diplomaten en voorname lieden uitgereikte kaart, welke veroorlooft door de rij
der rgtuigen been to gaan en op plaatsen to
rUden en to stationeeren, waar het aan bet
publiek verboden is.
coupe – gueule, m. (ec.) = biboire.
coup(e)lard, m. (pop.) [coupe-lard] mes.
couper, v. a., v. n. et v. pr. (pop.) v.
chique ; cela to la coupe, daarop waart go
niet verdacht, dat is een streep door de rekening; — cut, uitscheiden met spelen ; — dedans, — dans to ceinturon, — dans le pont,
in de val loopen, aanbijten, or in loopen ; faire
a qn. [dans le pont], iem. lets wtjsmaken ; ca
vous coupe la gueule a quinze pas, de stank
is reeds uit de verte merkbaar; ca vous la
coupe, dat stinkt afschuwelijk (vgl. ook chique); v . guimbarde; — la musette (ou la
chique) a qn., iem. in de redo vallen, iem. den

mond snoeren ; ook : iem. den hals afsnkjden ;
— dans la pommade, zich laten misleiden ; v.
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queue ; — le trottoir, bet trottoir onveilig
maken of reinigen (op onbehoorlijke wijze altijd recbtdoor gaan, als liep men alleen daarop).
— (that.) — les effets, het effect van de actie van een acteur verijdelen ; (mil.) — l' al fa,
— la verte, absint drinken. — Y —, niet kunnen, geen verstand er van hebben, het niet
gaarne doen, (mil.) een werk, een marsch enz.
behendig ontgaan, van het appel vrijgesteld zijn;
mon vieux, tu n'y couperas pas, le double va
te ramasser, oude jongen, je zal de straf niet

ontloopen, de sergeant-majoor zal je krijgen. —
Se —, zich in zijn eigen woorden vangen (bv.

een min of meer gewaagde geschiedenis in den
derden persoon beginnen en zonder bet te merken
in den eersten overgaan). — (typ.) (fam.) —, er in
loopen (eene verdichte zaak, een verzonnen
verhaal enz. voor waar bouden); je n' y coupe
pas, dat geloof ik niet; 4tre coupe, blut (d. I.
zonder geld) zijn.
coupe–sif et, m. (pop.) mes.
coupeur, m.: — de pieces, iem. die een
melodrama verkort en bewerkt ten gebruike
van marionetten-theaters. — (arg.) — de poches,
beurzensnijder.
couplard, m., v. coupelard.
couplet, m. (theat. ): woorden die de tooneelspeler te zeggen heeft, hetzij poezie of proza.
coupolard, m. (naar den koepel [coupole]
op bet paleis Mazarin, waarin de zetel der
Academie is) (fam.) lid van bet Instituut van
Frankrijk (= cut a fauteuil).
coups–de–manche, m. (pop.) bedelende
bedrieger.
cour, v. cote.
courailler, v. n. (pop.) de slechte meiden naloopen, een losbandig leven leiden.
courant, m. (pop.) 1. (loop der zaken)
kunstgreep, kneep, geheim : connaitre le —, op
de hoogte zijn; montrer le — a qn., iem. in
lets inwijden. -- Se Bonner un — d'air (tocht),
zich uit de voeten maken ; se fourrer un —
d'air dons l'oeil, zich aan illusie-n overgeven,
zich grof vergissen. — 2. adj., v. chien.
courante, f. (pop.) buikloop, diarrhee.
courbe, f. (arg.) schouder.
courer, v. a. (arg.) tu me la coures, ge
verveelt me. — Se —, v. pr. oppassen, zich
waehten voor.
coureur, m. (looper) loopjongen der boekverkoopers; — ( chifonnier), naar welgevallen
door de straten rondloopend voddenraper (ant.
piacier).

COUVRANTE]

coureuse, f. a) liebte meid. — b) (arg.)
scbrgfpen ; naaimachine.
courir, T. n. et V. a. (pop.): — ook —
la gueuse ou le guilledou, des nachts rondloopen, de menschen naloopen; se la —, wegloopen ; v. bordee. — In de sporttaal : faire
—, er renpaarden op na houden. — Chien courant, v. chien. — ( arg.) se —, wantrouwen.
courre, v. chasse.
courrier, m.: — de la Prefecture, celwagen.
courrieriste, m. journalist, die bet dagelijksch overzicht (le courrier de Paris etc.)
levert.
courtange, f. (pop.) = la Courtille,
vroegere voorstad van Parijs met 'reel pleiziertuinen.
court pattes, m. (pop.) infanterist,
artillerist te voet.
courtaud, m. (kortstaart) v. boutange.
court-bouillon, m. (vischbouillon) (arg.):
le grand —, de zee.
courte,
f. (obsc.) mannelijk lid.
courtiser,
v. a. (bet bof maken) v.
blonde ; la dame de pique, kaartspelen.
cousin, m. (pop.) — de .1V,tolse, horendrager, bedrogen echtgenoot (wegens de beide op
horens gelijkende vuurstrepen op Mozes' hoofd).
cousine, f. (pop.) — de vendange, gaarn
de kroeg bezoekend vrouwspersoon ; (obsc.)
schandknaap.
course, m. (arg.) — de caste, ziekenoppasser.
eoO.ter, v. n. (pop.) — les yeux de la
tate, zeer dour te staan komen ; — une penset une envie de courir, in 't geheel niets kosten (van gestolen voorwerpen).
couturasse, f. (pop.) [ = couturiere]
naaister, kleederinaakster. — Pokdalige vrouw.
couture, f. (naad): montrer la — de ses
bas, een plaats verlaten, weggaan ; zqn engagement verbreken (van tooneelspelers).
couturier, m. boerenbedrieger, kwartjesvinder (vgl. couturiere).
couturiere, f. (enf.) [voor courti litre]
molkrekel, aardkever, ritnaald. — (arg.) jeu
de la —, soort afzettersspel met drie dobbelsteenen of noteschalen.
couvent, m. (klooster) gevangenis.
couvercle, m. (deksel) (pop.) hoed.
couverte, v. battre ; ( mil.) faire passer a la —, afzetten.
couvrante, f. (pop.) pet.
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ceuvre—arour, m. (fam.) (mans)hoed;
schako.
COUVr,eur, m.: a) (fr. mac.) portier, deurwachter. — b) (pop.) hoedeamaker.
eouvrir, v. a. (bedekken): a) (fr. mac.)
— le temple, de loge dekken ; v. travail. —
b) (pop.) — la roue a qn., iemand een oorvijg
geven.
couyon, S. m. et adj. (lafaard, luiaard)
— comme la lone, vreeselUk dom, van verbazing sprakeloos.
couyonnade, f. (laagheid, lafheid): — en
baton, dombeid, onnoozelheid.
couyonner, v. n. et v. a. (pop.) op
het beslissende oogenblik lafhartig terugdeinzen ; flauwe aardigheden tappen, plagen, foppen; — le service, zijn plicht in zijn dienst
niet doen.
coyonnerie, f. (pop.) lafheid.
crabosser, v. a. (pop.) deuken in iets
maken.
crac, m.: a) (fam.) it a le —, hi] is bang,
is in gevaar. — b) (pop.) middel van bestaan
der meiajes van pleizier. — c) (corn.) =
krach. — d) (arg.) v. decarrade en de-

CRANE]

CraCOVie, (Krakau ; met zinspeling op het
werkw. craquer, liegen) 1. npr. f.: wcleer :
venir de —, liegen ; avoir sa lettre de —, een
gepateenteerd ophakker zijn, bekend zijn als
lengenaar. — 2. cracovie, f. leugen, ophakkerU, blur.
eraie, f. (krijt) (pop.): a) garcon, la —!
hoeveel ben ik (ztjn wij) schuldig? (= l'addi-

ti n, s' it vows plait!) — b) — d' Auverpin,

steenkool.
Craint—plom b, n. pr. m. (burl.) scheld-

naam van prins Plon-Plop na den Krimoorlog.
cram er, v. a. (dc.): — une seche, een
cigaret rooken.
crampe, f. (kramp) (pop.) 1. avoir une
— au pylore, grooten trek hebben — 2 vlucht ;
tirer sa —: a) viuchten, wegloopen; b) zich
vleeschelijk vermengen.
cramper, v. n. et v. pr. se — = tirer
sa crampe (z. aid.); — avec la veuve, tereehtgesteld worden (= dpouser la veuve) — en
cerceau, met bet lichaam door achterwaartsche
beweging een kring beschrijven. — Se —, zich
vastklemmen. — v. dabe, i.
earrer.
crampon, m. (k-ram) (pop.) lastig mensch,
eric—crac—eroe, interj. (pop.) krik, krak. die men niet kwijt kan Taken ; vgl. trim—
Crache—louis, m. (pop.) geldverteerder, bailer.
goedbetalende minnaar.
cramponner, (pop.): se —, v. pr. (zich
cracher, v. a. et v. n. (spuwen, uitspu- vastklemmen): cramponne-toi, Gugus ! heud je
wen): a) (pop.) spreken ; — son ame, (bij vast, August ! anders vat je (van verbazing)
music! : — son embouchure) sterven ; v. bas- nog omver! — — v. a. (arg.) stolen.
sinet ; — blanc, — du colon, — des pieces
Brampton, m. [Crampton, naam van den
de dix sous, des mergens na een drinkgelag uitvinder der locomotief ] ( ec.) wagon : en —,
dorst bebben; — ses doublures, zijn long uit- messieurs ! instappen, heeren ! — M'sieu Crampspuwen (van teringlgders); — sur qc., iets ver- ten, conducteur.
achten, niet om iets geven ; it ne crache pas
cramser, v. n. (pop.) = crapser.
sur la vendange, NJ veracht den won niet, hU
Bran, m. (kerf) (('am.): laccher qn. d'un —,
drtnkt gaarne ; — clans le sac, geguillotineerd iemand plotseling verlaten; se serrer d'un —,
worden. — b) (theat.) — sur les quinquets, op den buikriem wat stover as halen (n ddel tehet tooueel zonder succes zich afbeulen. — c) gen den honger). — Avoir son —, slecht ge(arg.) abs. —, bekentenissen doen, opbiechten. luimd zijn ; ttre a —, zich ergeren, kwellen ;
crachoir, m. (spuwbak) (pop.): tenir le se mettre a —, zich boos maken — Vertering
—, spreken, redeneeren, oreeren ; bien jouer in een herberg enz. ; (mil.) prendre un predu —, genakkelijk spreken ; abuser du —, mier —, den eersten slok dr nken.
door voortdurend praten zijae hoorders vererne, (pop.) 1. adj. et adv. cranement,
m®eien.
voortreffelijk, fraai, prachtig, kramg ; it a un
erachoter, v. n. (dikwij!s spuwen) (pop.): — (ou it a cranement) de —, hij hot ver— sur qn., iemand met minacbting behan- duiveld veal talent. — Stoutmoedig, brutaal;
delen.
blufferig. — 2. s. m. stoutmoedig optredend
crack, m. [engl. ] in de sporttaal: bet man, grootspreker, bluffer; faire son —, brubaste paard, mop als overwinnaar gerekend taal optreden, bluffen ; mettre son chapeau en
wordt ; (wgl. outs. ) .
—, zijn hoed op den oor zetten.

[CRANER
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eraner, v. H. (pop.) = faire son crane
(z. aid. 2).

craneur, m. (pop.) = crane 2.
crapaud, m. (pad): a) (pop.) kleine jongen, slungel; dwerg, krates. — Oeil de —,
goudstuk. — Bij vuurwerkers : — serpenteux,
zwermraket. — (mil.) geldbuidel ; faire — _
faire suisse (z. aid.) — Snottebel — Lage leuningstoel. — b) (arg.) hangslot; — benard
(fore), Fransch (Duitsch) slot.
crapauder, V. n. (pop.) schreeuwen.
crapaudine, f. (mil.) [naar de figuur
van een pigeon a la crapaudine, een opengesneden, platgedrukte gebraden duff] zekere bij
de strafcompagnie, inz. in Afrika tot dus ver
gebruikelijke, thans in onbruik komende straf,
daarin bestaande, dat de delinquent met op den
rug gebonden handen en voeten in een silo of
nauw gat gestopt, tot verscherping der straf
in de zon genet wordt.
crapoussin, m. (pop.) krates.
crapser, V. n. (pop.) sterven.
crapulados, (pr ....os'), ook crapuladores (pr....Is') ou crapulos (pr. ...os') m.
(pop.) goedkoope sigaar, stinkstok.
eraque, f. (pop.) leugen, fopperij.
craqueler, v. n. (pop.) = craquer.
craquelin, m. (pop.) ziekelq'k, zwak persoon. — [craque] leugenaar.
craquer, n. (pop.) met spek schieten,
liegen.
craqueur, m. opsn(jder, leugenaar.
crasse, f. (vuil) onkieschbeid; vrekkigbeid ; faire des —s a' qn., zich zeer onfatsoenlijk jegens iemand gedragen. — v. baron.
cravache, f. (rijzweep) in de sporttaal:
atre a la —, een karwatslengte van het andere
paard of zijn.
cravate, f. (das) (pop.): — de couleur,
regenboog.
eravate, m.: — de rouge = boudine,
grelotteux etc.
crayon, m. (potlood) beursambtenaar, bediende van een makelaar of kassier.
cre, adj. [abr. van sacra] (pop.) — chien!
— nom ! sakkerloot!
createur, m. (schepper): a) (pop.) manneljjk lid; se faire mousser le —, onaneeren.
— b) (arg.) schilder.
creature, f. (schepsel) (pop.) vrouwspersoon, menscb.
crebleu, crelotte, abr. van sacrebleu,
sacrelotte = ore (z. aid,) nom.

CREVE]

credo, m. (geloofsbelUdents): a) (fain.) bekentenis; faire son —, zijn ongelijk openbartig bekennen. — b) (pop.) krediet. — c) (arg.)
galg.
Greer, v. a. (mil ): — un juif, zijn behoefte doen.
Creme, f. (arg.): elre fait —, op heeter
daad betrapt warden.
Cramer, v. a. een lijk verbranden.
cremo, m. [cor. van chromo(-lithographie)]
kleurensteendruk.
erepage, m. (het krullen): — de chignon,
vechtpartij tusschen vrouwen.
creper, v. a. (krullen) (pop.) van vrouwen : se — le chignon, van mannen : se — le
toupet, elkander in 't haar vliegen, vechten.
crepin, m. [saint Crepin, St. Krispijn, de
patroon der schoenmakers] (pop.) schoenlapper.
crepine, f.: a) [f, van crepin] (pop.)
schoenlappersvrouw. — b) (arg.) geldbuidel,
beurs.
erepon, m. haarrol, die onder de frisuur
gestopt wordt.
crbs, adv. (arg.) snel.
crespiniere, adv. (arg.) veel.
Cresson, m. (kers) (pop.) Naar: it n'a plus
de — sur le caillou ou sur la fontaine, bij
heeft een kaal hoofd (vgl. alfa) .
cretiniser, v. a. (stompzinnig maken)
van bewondering buiten zich zeif brengen :
C'est la plus belle creature de notre temps
j'en suis cretinise! ze is bet schoonste schep;

sel van onzen tijd; zij doet met mu wat ze
wil !
creuse, I. [creux, hol] (pop.) keel.
creuser, v. a. (theat.) — son r4ie, iederen
volzin van zUn rol met nadruk uitspreken ;
vgl. bonhomme.
creux, 1. (pop.) m. stem ; bon —, schoone,
heldere stem ; f chu —, gebroken, half verstikte stem. — Huis, woning. — 2. (arg.) adj
V. baton, e.
crevaille, I. de wereld der afgelecfde
jongelui, der creves.
crevaison, f. (bet crepeeren) (pop.) doodstrijd ; faire sa —, sterven.
crevant, adj. (pop.) vervelend; hartverscheurend. --- C'est — [ a crever de rire], bet
is om je dood to lachen.
crevard, m. (pop.) doodgeboren kind.
creve,00k petit creve m. (gekrepeerde),
ontzenuwde, verwgfde fat, jonge grijsaard.

[CRAVE
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crbve–faim, m. (mit.) aangeworven sol- dol, woest, radicaal ; d mocrate a toes —s,
daat, vrtjwi•liger.

volbioed democraat; poete a toes —s, (lang-

creve-la-faim, m. (pop.) hongerlijder. harig) romantisch dichter.
cringalet, m. (('am.) = gringalet.
crever, V. a. (eaten bersten) (pop.): a)
crinoline, f. ((am.) vrouw in 't kaartspel.
lam- of doodslaan : — la gueule a qn., iemand
cri(n)o(1)lier, m. (arg.) — crigno(1)het gezicht aan bloed slaan ; — la paillasse a
qn., iemand moorddadig slaan, lemand schop- Her.
pen voor den buik geven; V. plafond, —
crio (1)le, f. (arg.) = crie.
crique, v. cric.
l'oeil au diable, ondanks alley tot zUn doel
Crispin, m. bU 't schermen : pant a —,
geraken; se — de travail, zich doodwerken;
to ten ferais —, nooit, van zijn leven niet ; je
zult je daarmee ten gronde richten ; je zult
daaraan crepeeren. — (typ.) (een werkman)
ontslaan. — c) bij journalisten: — a la ligne,
de kwart- en halve regels niet meetellen btj
courantartikels, die per regel betaald worden.
— d) (obsc.) — la pihce de dix sous, sodomieter(j bedrijven.
crevette, f. (garnaal) (fam.) het wijfje
van den Breve; galante dame ; » Miens-tu souper ? it y aura de la —" komt ge soupeeren ?
er zullen vrouwen bij zijn.
criarde, f. (schreeuwster) (pop.): a) vii!;
zaag ; schel ; tirer la —, bellen. — b) kip.
criblage, criblement, m. (arg.)
schreeuw ; geschreeuw.
cribler, v. n. [crier] (arg.) schreeuwen,
roepen ; — (ou gueuter) au charron ou a la
chienlit, dieven ! help ! roepen, moord en brand roepen; — a la grive, een kameraad, die bezig is te
stelen, toeroepen : pas op ! d-aar komt de diender!
cribleur, m. (arg.) roeper; — de beurre,
effektenmakelaar; — de frusques, rondtrekkend
kleerkooper; — de lance, waterdrager ; — de
mac(h)abdes, portier van 't kerkhof; — de
malades, cipier die de gevangenen naar de
spreekkamer roept; -- de verdouse, fruitverkooper.
cric, ook crik, crique, m. (pop.) brandewijn
cric–croc, interj. (pop. et erg.) (op uw)
gezondbeid!
crie, f. (arg.) vleesch, seek.
crigne, f. (arg.) vleesch.
crignole, f. (arg.) vleesch (= crigne).
cri(g)no(1)lier, m. (arg.) slager.
crick, v. cric.
crime-enne, f. lange en wijde soldatenjas met kraag en kap voor de Fransche soldaten in den Krimoorlog.
ern, m. (paardenhaar) (fans.): etre comme
un —, prikkelbaar van humeur of lichtgeraakt
zijn. — —s, pl. (menscben)haar; a toes —s,

handschoen met een manchet, die bet handgewricht beschut.
cristalliser, v. n. en se —, v. pr. (bU
leerlingen der Polytechnische school: uitrusten,
luteren, lanterfanten,
cristi, [abr. van sacristi] sakkerloot.
croasseur, m. [croasser, krassen] (pop.)
raaf.
croc, m. [abr. van escroc] gauwdief, af=
zetter. -- V. ook crocs.
croche, f. 1. (fam.) hand. — 2. [abr. van
crochet] (pop.) haakje.
crocher, v. a.: a) (pop.) [= crocheter]:
— une porte, een deur openbreken, met een
haaksleutel opendoen. — — qn., iemand afranselen ; se —, elkander slaan. — b) (arg.)
= crosser, c.

crochet, v. chevalier.
crocodile, m. (pop.) iemand op wien
men geen staat kan maken, onbetrouwbaar
persoon; onaangenaam mensch in den omgang,
onbehouwen kerel. — Schuldeischer. — Buitenlander, die den cursus in de Militaire school
van Saint- Cyr volgt.
crocolmolle, f. (arg.) brandewijn ; un de
—, cen borrel.
crocs, m. pl. (haaktanden der honden)
(pop.) tanden; knevel.
croire, v. a. (gelooven): — que c'est arrivd, de zaak ernstig opnemen. — Je te crois,
(iron.) je kunt me gelooven ! zeker!
croisant, (arg.) v. croissant, b.
croiseuse, f. [croiseur, kruiser (schip)]
de straat afloopende hoer.
croissant, in (balvemaan): a) (pop.) toper rue du —, horens dragen, door zijn vrouw
bedregen worden. — b) (arg.) ook: croisant,
vest.
Croix, f.: — de Dieu [voor Croix de par
Dieu] a- b-boek. (pop.) bij uitdragers: vijffrankstuk.
crolle, f. (pop.) nap.
cromme, f. (arg.) = croume.

[CROMPER
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crofiteum, (pr. —om') m. (fam.) [cro6te,
cromper, V. a. (arg.) redden.
slechte schilderij ; vgl. musdum] verzameling van
crompire, f. (pop.) aardappel.
slechte schilderijen.
crones, f. (arg.) schotel, bord.
crofiton, m. (broodkant) (pop.): s'ennuyer
croquaillon, m. [croquis] slechte schets.
croqueneaux ou croquenots, m. pl. comme an — de pain derrilre une malle, zich
(pop.) nieuwe (krakende) schoenen ; — ver- vreeselijk vervelen. — -- = erol tard.
crolfttonner, V. n. [crouton, slecbt schilneaux ou vernos, verlakte schoenen.
croquer, v. n. (pop.) kraken (bij 't der] (fam.) afschuwelijk leelijk schilderen.
cruche, f., cruchon, m. (pop.) adj. et
loopen) .

croquet, m. (knapkoek): 41re comme un
—, zich om de geringste kleinigheid boosmaken.
croqueuse, f. (knabbelaarster): — de
coeurs, galante dame.
crosse, f. (bisschopsstaf): a) ook crosseur, m. openbaar ministerie, advocaat-generaal. — Klokkenluider. — b) ook crossin,
heler.
crosser, v. a.: a) (fam.) — qn , iemand
belasteren, iemand over den hekel halen ; V.
chiffe. — b) (pop.) V. ferraille. — e)
(arg.) v. H. slaan (van de klok): douze plombes crossent, het slaat twaalf. — Helen. — v.

veuve.
crosseur, crossin, m., V. crosse.
crotal, m. sergeant aan de Polytechnische school.

crottard, m. trottoir.
crotte, f. (drek): a) (pop.) diepe, vunzige armoede, ellende, gemeenheid ; vivre dans
la —, een liederlijk, gemeen leven leiden ; V.
panier. — b) (arg.) — d'ermite, gestoofde
peer.
erotte, adj. (pop.) bij kleermakers : titre
—, geen laken of stof genoeg hebben om er
wat van over te houden.
crottin, m. (paardevgg) (pop.): titre —,
bij de cavalerie dienen.
croume, f. (arg,) krediet.
croumier, m. beunhaas; geheime paardenkooper.
eroupiere, m. (staartriem) bij cavaleristen : allonger la —, de straf verhoogen.
croupionner, V. n. [croupion, stuit]
(pop.) met zijn gat schudden.
croupir, V. n. (stilstaan en bederven,
van water) (pop.) — dans is battant, zwaar in
de maag liggen.
croustiller, V. n. (korstjes brood eten
bij bet drinken) (pop ) droog brood eten.
croctard, m. ouderwetsche man, pruik,
oude sok.
crotlte, f. (broodkorst), v. embeter en
vgl. crouton.

subst. oliedom, zoo dotii als een os; uilskuiken.
crucifier, V. a. (kruisigen): — qn., iem.
de orde van het Legioen van Eer verl.eenen;
crucifie, m. gedecoreerde.
crucifix (pr. —/1), m. (arg.): — a l'esbroufe, revolver ; — a ressort, pistool; dolk.
cube, m. (6c.), V. bizut.
eueurbitaee, m. (pompoenplant) (fam.)
bij litteratoren : domoor (in plaats van bet populaire melon).
cueillir, V. a. (plukken) (pop.) stilletjes
en handig op de openbare straat gevangen nemen. — — une peche = ddposer (z. aid.) une
peche.

eugner, V. a. waken : — une conquete,
een verovering maken.
cuiller, f. (fam.) (typ.) — ( a pot), winkelhaak. — (pop.) — a pot, vuist ; trois coups
de — a pot et sa soupe est trempee, drie vuistslagen, dan heeft hij zijn portie; (mil.) boucher la — a qn., iem. de hand drukken. — V.
avaler, pot, e.
cuir, m. (leder) (pop.) huid, vel; se racler le —, zich scheren ; tanner le — a qn.,
iem. afrossen ; — de brouette, bout ; escarpin
en — de brouette, klomp, holsblok; bij handschoenmakers : pants en — de poule, handschoenen nit te dun leer of leer van slechte
qualiteit.
cuirasse, 1. s. m. (gepantserd) urinoir
met tanelijk verborgen ingang op de boulevards,
het eerst in 1877 (= blinds, introuvable). — 2. adj. v. bitter.
cuirasser, V. n. [cuir, verkeerde verbinding hi] het spreken, inzonderheid t voor s en
omgekeerd) (fam.) fouten maken hi] het spreken, inz. bij het verbinden der woorden.
cuirassier, nn. [cuirasser[ (fam.) iemand
die de woorden verkeerd verbindt.
euire, V. H. (koken) (pop.): — dans son
jus, vreeselUk zweeten, als 't ware gekookt zijn.
— Etre cult, geruineerd, verloren, veroordeeld
zijn; 00k: dronken zijn: la face suite, met een
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dronkemansgezicht; se faire —, in arrest genomen worden.
cuisinage, m. bedriegerij bq 't spel.
Cuisine, f. (keuken): a) (fan.) bij letterkundigen : de materieele leiding en ineenzetting
eener courant; faire la — dun journal, zorgen voor de volgorde en verdeeling der courantartikelen; — d'art, nauwkeurige voorschriften voor bet technische deel eener kunst. —
b) (pop.) V. batterie. — Faire sa — a l' alcool, dikwijls borrelen. — c) (arg.) prefectuur
van politie; vesto de la —, politieman.
cuisiner, v a. (voor den pot zorgen): a)
((am.) bewerken; een zaak in orde brengen,
brouwen. — b) (arg.) een gevangene bespieden,
beluisteren.
cuisinier, m. (kok): a) (fam.) secretaris
van de redactie eener courant (vgl. cuisine, a).
— b) (arg.) verklikker; politie-spion; advocaat.
Cuisse, f. (dij) (pop. ): ca me fait une
belle —, dat is nereens goed voor, dat geeft
mu geen zier (= ca me rend la jambe bien
betle); van vrouwen : avoir la — gaie ou hospitaliire, licbt tpegankeIjk zijn, zeer toescbietelijk ztjn. 1'l('4Lk ;.ti i t C. cuite, f. roes, dronkenscbap : attraper une
—, zich bedrinken ; cuver sa —, zijn roes uitslapen. — Berisping; tuchtiging.
cuiter, (pop.): se —, v. pr. zich ferm
bedrinken.
cuivre, m. (koper) (pop.) kopergeld. —
(mus.) les —s, de koperen blaasinstrumenten;
travailler Bans le —, een koperen instrument
bespelen.
eu1, m. (aars, gat) (pop.): V. bas, c; —
a fauteuil, lid der Fransche Academic (=
coupolard); — goudronnd, pekbroek, matroos;
gros —, gegoed voddenraper ; bij 't kaartspel:
— leve, part(j dcartd met zijn drieen, waarin
twee der spelers bet met elkander eens zqn,
om den derden uit to plunderen ; jouer a —
(evd, zoo spelen dat de verliezer zijn plaats aan
een ander afstaat; v. baiser, c; — de plomb
a) iem. die voortdurend aan bet werk zit, die
stoelvast ie, bij uitbr. bureaucraat; b) hoer
die in een openbaar lokaal op klandisie wacht;
— rouge, roodbroek, Franscbe infanterist; — de
singe, huzaar ; bij uitbr. = — rouge ; — terreux, landman, hoer, tuinier; bouche en — de
poule, kleine mond met bolle lippen; je l'ai
dans le —, hi] verveelt mij, hij bangt mij de
keel uit ; enlever le — a qn., iem. een schop
voor zijn achterste geven etre — et chemise,
;

CURE]

onafscbeldelijke vrienden z(n; titre a —, gori ineerd zijn; montrer son —, bankroet gaan
(vgl. bruler); rire comme un — ou comme
le — de notre dine, lachen zonder den mood
open to doen.
culasse, f. (staartschroef) (mil.): revue
des —s, algemeene visitatie der teeldeelen bij
de soldaten door den officier van gezondheid.
culbutant, m. (pop.) broek (= Cul-

bute).
culbute. f. (buiteling): a) (pop.) bankroet;
faire la —, ztjn betalingen staken, op de flesch
gaan. — b) (bg kleermakers en arg. ): broek.
cul-de-singe, m. (mil.) V. eul.
Culottage, m. (pop.) bet doorrooken van
een pijpekop.
Culotte, f. (broek): a) grosse —, workman, die meer in de kroeg dan op de workplaats to vinden is; — de peau, oude soldaat;
— rouge = cul (z. aid.) rouge. -- b) verlies
bij 't spel, aan de Beurs; bij 't domino: groot
aantal steenen, die men niet heeft kunnen aanzetten ; se flanquer une bonne —, ou une — a
pont, ook : perdre sa —, veel geld verliezen.
— c) roes; prendre (atfraper ou se flanquer)
une —, zich stevig bedrinken ; avoir une —,
drenken zjjn ; ( fig.) »nous noes sommes donne
une fameuse — monarchique et religieuse", wij
hebben ons Bart eens goed gelucht over monarchie en godsdienst.
culotte, adj. (doorgerookt) (pop.): a) in
de wol geverfd, gehard, gestaaid : " oh ! ma
chere, je suis —e, vois-tu", dat kan mu niet
schelen, ik kan or tegen. — b) nez —, roode
news; v. oeil. — c) bij schilders: toile —e,
schilderij in olieverf met donkere tinten.
culotter, v. a. et v. pr. (doorrooken)
(pop.) aanhoudend aan iets werken: je culotte
le bacho, ik blok voor m(jn baccalaureaat; —
le calendrier, in den almanak de dagen noteeren, waarop men een vroolijk leventje leiden
wil. — Se — : a) zich bedrinken ; b) zich Barden, zich stalen tegen armoe en narigheid; c)
een rood gezicht krijgen ; d) veel geld verliezen ; e) oud, voor den dienst onbruikbaar worden.
culotteur, m. (pop.) — de pipes (doorrooker van pijpen), leeglooper, lanterfanter.
eumberlandisme, m. [Cumberland, bekende gedachtenlezer] bet gedachtenlezen.
Cupidon, m. (de god der liefde) (pop.):
—, vieux Cupidon, voddenraper; vgl. Car-

quois.
Cure, m. (pastoor): a) it va tomber des
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de hemel is geheel zwart, bet zal gaan
stortregenen. — b) kolenzak.
cure-dents, m. (tandenstoker): a) (fam.)
venir en —, V. pastille. — b) (mil.) sabelbajonet.
eurieuse, f. (pop.) NJ huurkoetsiers: la
—, de prefectuur van politie.
curleux, m. (nieuwsgierige) (arg.) rechter van instructie; commissaris van politie; —
a mal faire, onhandige diet, die zich telkens
laat vangen; — de la planche au pain, president der rechtbank.
cursive, f. (mar.) smalle gang tusschen
de kooien der bagno-gevangenen en den scheepswand.
Cusco, m. [Cusco, naam van den utt-
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vinder] bijzonder soort spiegel of speculum.
euvaison, f. [cover (son vin)]: etre en —
d'ivresse, zijn roes uitslapen.
cyclope, m. (cycloop): a) (pop.) het achterste ; faire trimer (ou travailler) le —, ook:
produire son — dans le monde, kakken. — b)
(arg.) cylinderhoed, hooge hoed.
cylindre, m. (pop.) bij Uzerwerkers :
aliser son —, zwaar ziek zon. — Cylinderhoed,
hooge hoed. — Tu ten ferais dclater le — —
to t'en ferais mourir (z. aid.)
cymbale, f. (mu-z. bekken): a) —s, pl.
bord aan de deur van een notaris (vgl. bro--

dancheur deeroeher). — Paire de —s
;

[cinq balles], tienfrankstuk. — b) (arg.) maan.
cygne, m. (zwaan) (pop.) twintigfrankstuk

WE
dab, m. (arg. el pop.) God; vader; pa- domoor; elegant beer. die zich door lichte datroon, meester, baas; (grand) —, koning; — de mes laat uitplunderen; vgl. biehe; — huppd,
la cigogne, procureur-generaal, eerste ambte- Qkaard.
naar van bet openbaar ministerie ; V. birbe,
dale, f. [rixdale, rUksdaalder] (arg.) rUksfrangin.
daalder, vijffrankstuk; geld.
dabe, (pop.) 1. m. = dab. — Bij boeren : —
dalle, f. (pop.) 1. ook: — du cou, mond,
d' argent, speculum, moederspiegel ; cramper avec keel; avoir la — en pente, grooten eetlust
le — d'argent, geneeskundig onderzocht worden. hebben ; se rincer la —, drinken. — 2. (arg.)
— 2. f. maitres, minnares (bij de jongelieden, = dale.
die op kosten der publieke vrouwen leven,
dalleux, m. = pschutteux.
haar tot cavalier dienen enz.)
d altar, m. (pop.) broek, pantalon.
daberage, m. bij joden : gebabbel, gepraat.
dame, f.: a) b(j letterkundigen : — aux cadaberer, v. n. at v. a. M joden : babbe- mdlias, moderne Aspasia; — du lac, dame van
len, vertellen; vgl. raverta.
bet Meer (in het Bois de Boulogne), gemaindabesse, f. (arg. et pop.) koningin; moeder. teneerde dame ; v. ces, courtiser. — b)
dabieule, m. (arg.) zoon van den patroon. (pop.) — blanche, flesch witte wijn; — verte,
dabin, m. = tapin.
absint. — c) envoyer son homme a —, zijn
dabot, m.: a) (pop.) zondebok. — b) (arg.) tegenpartq nederwerpen of -smijten.
(ook dabmuche, m.) prefect van polite.
darner, v. a.: — une Idle, een meisje verdabucal, adj. (arg.) koninklUk.
leiden.
dabuche, f. (arg.) meesteres, vrouw van
Danaides, f. p1. (arg.) faire jouer les —,
den patroon, dame ; geliefde, minnares ; moe- eene vrouw slaan.
der, min ; v. frangin.
dandiller, V. n. (pop.) klinken, luiden:
dabuchette, f. (arg.) jonge moeder; le carme dandille dans la fouilleuse, bet geld
cchoonmoeder.
rammelt in den zak.
dabuge, f. (arg.) = dabuche.
dandillon, m. klok, schel ; taquiner (ou
dache, m. (arg. et pop.) duivel; envoyer pincer) le —, bellen.
a —, naar den duivel wenschen.
dandinage, m , dandinette, f. (pop.)
dada, m. (stokpaardje): aller a —, rijden tuchtiging, pak slaag.
(een liefdesofer brengen) .
dandiner, v. a. ( pop.) slaan, mishandelen.
dague, f. (dolk) mes.
dandines, f. p1. (pop.) slaag : coller (endaim, m. (damhert) (pop.) uiiskuiken, caisser) des —, slaag geven (krtjgen).
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dandinette, f (pop.) v. dandinage.
dauche, subst. (pop.) mon —, mun vadanse, f. (dans) (pop.) vechtpartij ; strijd, der ; ma —, mijne moeder.
gevecht, veldsiag; /lanquer une
a qn., iem. dauffe, dauffin, dauphin, m. (arg.)
—

duchtig afrossen;
devant le buffet, het vasten uit noodzaak, hongerlijden (vgl. danser);
du panier, profijt, ongeoorloofde verdienste
van de keukenmeid op de inkoopen. — Stank
(vgl. danser aan het slot).
danser, v. n. et v. a. (dansen) (pop.) betalen, moeten opdokken;
de qc. pour qn.,
voor iem. iets betalen; d'une demi-douzaine
de consommes, voor een half dozijn vrienden
de vertering betalen ; faire
qn., zich door
iem. laten tracteeren (vgl. lager); la de vingt
francs, twintig franken kwijtraken; it en dansera, dat zal hem duur te staan komen; —
devant le buffet, niets te bikken bebben, honger lijden. Faire
qn., tem. afrossen; la
—, slaag krijgen, uitgescholden worden, zijn
betrekking verliezen, bet leven verliezen, er aan
moeten. — — (tout seul) stinken (inz. van rotte
kaas, die van maden wemelt); — (du bec),
kwalijk uit den mood rieken.
danseur, m. (danser) (pop.) kalkoen(sche
haan).
darbe, m. et f. [dabe] (arg.) veder, moeder; grand(e) —, grootvader (-moeder); beau —,
schoonvader, stiefvader; sans —, wees; des
—s, God; — des renifleurs, prefect van politie.
darbuche, f. = dabuche.
Bard, m. (spiets) ((am.) mannelUke roede.
Dardant, m. (arg.) Amor, de god der liefde;
v. daron. —
dardant, liefdesbetrekking,
amourette.
dardelle, f. bg jongens: tweesousstuk om
bouchon te spelen.
dare-dare, ook dar–dar, interj. (pop.)
in allerUl, zoo spoedig mogel(k.
dariole, f. (roomtaartje) (pop.) klap, muttpeer.
darioleur, m. [dariole, taartje] koek=
bakker.
daron, m., —ne, f. (arg.) vader, moeder ;
patroon, baas, meesteres, de vrouw van den
patroon ; — de la raille ou de la rousse, prefect van politie; —ne du Dardant, Venus; —ne

breekijzer der dieven.
dauphin, m. (pop.) minnaar en cavalier
eener publieke dame, die op haar kosten een
vroolgk leven leidt. — (arg.) v. dauffe.
daussiere, v. dossiore.
david, m. [David, naam van een pettenfabrikant] zijden pet met klep.
davone, f. (arg.) pruim.
de, prep. ((am.) se pousser du —, op zijn
de (als adelspartikel) den nadruk leggen.
de, (pop.) 1. m. ook a coudre, vingerhoedje (heel Mein glaasje). — 2. adv. bq grafsteenhouwers : ja.
4deambulatoire,m. ((am.) (als adj. wandelend) wandelplaats.
deambuler, v. n. (tkuieren) weggaan;
faire —, wegjagen.
debacle, f. (ijsgang ; plotselinge ontbinding)
bevalling, kraam.
debacler, v. n. (arg. et pop.) openen,
opendoen; verlossen, bij de bevalling assisteeren.
debaeleuse, f. ((am. et pop.): de m6•aces, vroedvrouw.
debagouliner., v. a. (pop.) zonder omwegen vertellen, met iets voor den dag komen;
een stroom van scheldwoorden uitbraken.
deballage, m. (uitpakken) (pop a) (bet)
uitkleeden ; dtre vole au —, na verwijdering
van alle toiletkunstmiddelen zich, bij bet zien
van een beminde vrouw, bedrogen vinden; gogner au —, meer geven dan men deed verwachten. — b) (vreuwen-) lijflinnen.
deballer, v. a. (uitpakken): a) (pop.)
uitkleeden, alle kunstmiddelen van bet toilet
afleggen. — b) (arg.) zqn behoefte doen.
deballeuse, f. (uitpakster) (pop.): -- de
m6mes, vroedvrouw (= debaclense).
deballonner, v pr. (pop.) se —, ontsnappen.
debander, (v. a. ontspannen) v. n. (obsc.)
weder slap worden.
debanquer, v. a. iemands bank doen
springen.
debarbouiller, v. a. (afwasschen; uit
la potasse,
du grand 14ure ou Avre, —ne du Mec des de verlegenheid helpen): (pop.)
Mecs, moeder Gods.
een slag in bet gezicht geven. — Bij bet wordasbuche, m. (arg.) koning.
stelen, spelen: zijn tegenstander onderkr jgen.
daube, f. (gesmoord vleescb) (pop.) kendebardeur, m., debardeuse, f. (boutkenmeid, kokkin.
Tosser) zeker vastenavondsmasker omstreeks 1540;
daubeur, m. (pop.) smid.
voor beide sexen wijde, door een gordel. opge—
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houden broek, oppoffend hemd, pruik on grijzen 1
hoed ; in plaats van dezen laatsten droeg de
ddbardeuse een mllitaire veldmuts.
de-barquer, (ontschepen) (pop.) se —.
V. pr zich aan iets onttrekken, van iets afzien,
debaucher, v. a. (typ.) (den werkman)
ontslaan; 41re debauchd, gedaan krijgen, ontslagen worden.
debecqueter, v. a. et v. n. [becqueter,
eten] braken, overgeven.
de-beetant, adj. [debecqueter] (pop.) misseljk, akelig, beroerd, vervelend.
debidard, m. et adj. [bidard] (pop.) ongeluksvogel ; ongelukkig.
debinage, m. (pop.): a) ook debinance,
f. kwaad dat men van iem. spreekt, laster. —
b) vlucht.
debiner, v. a. et v. pr.: a) zwartmaken,
belasteren; se —, elkander wederkeerig zwartmaken. — b) se —, wegloopen, verdwtjnen;
zwak worden, zone krachter, verliezen ; losgaan
(bv. van de das); se -- des fumerons, niet vast
op de beenen staan. — c) bij kunstenmakers
enz.: — le truc, de gelieime kunstgrepen (bij
een kunststuk) voor geld verraden, ook : bet
geheim ontdekken, achter bet geheim komen.
— d) (arg.) Tu debines mes pantres, gij besteelt den domoor, Bien ik voor mu had uitgezocht.
debineur, m. (pop.) lasteraar.
debit, m. v. consolation.
deblayer, v. n. (wegruimen) (theat.) het
begin eener tirade zeer vlug voordragen, om
spoedig bq de belangrijker passages to komen,
die dan langzamer on met meer nadruk uitgesproken worden, zoodat zij toejuiching uitlokken.
debloquer, v. a. (de blokade doen ophouden) een voorschrift, een verbod intrekken.
debondee, f. a la —, bij massa's.
debonder, v. n. (de spon wegnemen)
(pop.) z jn behoefte doen.
deborder, v. n. (buiten de oevers treden) (pop.) braken, overgeven.
deboueher, v. a. (lets, dat verstopt Is,
openmaken): — une femme, een vrouw beslapen; — une rue, do schulden betalen, die men
in een straat heefi ; V. flacon.
deboueler, v. a. (losgespen) (arg.): a)
een gevangene in vrijheid stellen. — b) opendoen, openbreken; — ses naseaux, goed rondktjken, bet terrein verkennen.
deboucleur, m. (arg.): — de pontes,
deuropenbreker.

DECAMP(ILL)ER]

debouler, v. n. (pop.) bevallen, in de
kraam komen.

deboulonner. v. a. (de ijzeren houten
wegnemen): a) — (la colonne Vendome), de metalen platen (van de Vendonn-zuil) afnemen ;
— sa colonne, sterven ; n' avoir rien ddboulonne, niet vindingrtjk, niet scherpzinnig ztjn. —
b) in den boekhandel: — dix mule exemplaires, 10,000 exemplaren afzetten, verkoopen.
deboulonneur, m. deelnemer aan de
omverhaling van de Vendome-zuil.
debourrer, v. a. (de prop uit lets balen):
a) — sa pipe (zijn pup uitkloppen), ook: se —,
zijn beboefte doen. — b) bij paardenkoopers:
cheval debourrd, paard, dat de kunstmatige
welgedaanheid, die men hem met bet oog op
den verkoop bijgebracht had, weder heeft verloren.
debouseailler, v. a. (pop.) (schoenen)
poetsen.
debrider, v. a. (den toom afdoen): a)
(pop.) — (la margoulette), eten. — b) (arg.)
(met den haaksleutel) openen, openbreken ; —
les chasses, de oogen opendoen, opletten ; V.
esgourde.
debridoir, m. (arg.) sleutel.
debringue, adj. (arg.): allure —e, acbtelooze, waggelende gang.
debrouillard, m. et adj. (mil.) iemand
die overal raad voor weet, in den oorlog zeer
bruikbaar man.
debrouille, f. (enf.) wegruiming van een
hindernis, inz. bo bet knikkeren; als voor eon
knikker, waarop een jongen mikt, een beletsel
ligt, een steentje enz., dan roept do speler:
weg met die hindernis! vrije baan! en neem
bet steentje enz. weg, tenzij zijn tegenpartij
hem toeroept: Sans —! je mag niets wegruimen !
debrouiller, (ontwarren): se —, v. pr.
[mil. et mar.] zich aan een onaangename zaak
onttrekken ; ddbrouillez-vous ! zie maar hoe je
or uit komt !
decadener, v. a. [cad4ne] (arg.) van do
boeien bevrijden.
decadent, adj [de la decadence] in verval geraakt, vervallen. -- Les —s, de Decadenten, de mannen van bet verval (scheldnaam
eener dicbtergroep, 1885).
decalitre, m. booge (cylinder)hoed, kachel-pUp
decamp (ill)er, v. n. (pop.) zich uit
de voeten maken.
—!
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decker, v. n.

(pop.) stilletjes de

plaat poetsen

decapite, m. (onthoofde) (pop.): — parlant (in de natuurlljke magie : een op de tafel
staand menschenhootd, dat antwoord geeft op
de vragen, die men doet) bedrieger; zeer klein
mensch met dik hoofd.
decarbiller, v. a. ontwarren, ophelderen ; faire monter quelques titres, histoire de
se — la vue, eenige liters laten komen om
wat helderder to kunnen zien.
decareasse, adj. van een drama : slecht
in elkaar gezet.

decareasser,

v. a. et v - pr. [carcasse,

geraamte] (pop.) : — qn., tenland doodslaan.
— Se —, to keer gaan, zich doodwerken ; se
— le boisseau, zich kwellen.
deearrade, f. (arg.) snelle vlucht ; bevrtjding uit de gevangenis; — the crac, bevalling, verlossing, kraam (vgl. decarrer).
deearre, f. (arg.) vrUspraak.
decarrement, m. (arg.) = decar-

rade.
decarrer, v. n. (pop. et arg.) zich uit

de voeten maken, or van doorgaan ; — a la
bate, ontsnappen; — de belle, uit de gevangenis komen zonder verboord to zijn; — cher,
zijn tijd uit gezeten hebben ; — du crac, bevallen, in de kraam komen (vgl. deearrade);
— de la geole, wegens stuiting van het proces in vrijheid gesteld worden; v. liquette.
decartonner, (pop.): se —, v. pr. oud
worden ; de tering krijgen, doodziek zun.
deeati, adj. afgeleefd, oud en verlept goworden.
decatir: se —, v. pr. (ontglanzen) oud
on leelijk worden, verleppen.
deeatissage, m. (ontglanzing) bet vervallen in vergel jking met vroeger; quel —!
wat ztjn die lui vervallen!
deeavage, m. (pop.) armoe, ellende, ruine.
decave, m. (iem. die bij 't spel zijne geheele bezitting verloren heeft) (pop.) geruineerd
man, verloopen sujet.
decembraillard, m. (po,q.) aanhanger
van den staatsgreep van 2 December 1851
decembrisade, f. [nabootsing van septembrisade] decembermoorder (1851).
dechanter, v. n. (pop.) van een dwaling
of illusie terugkomen; zijne verwachtingen on
aanspraken lager stemmen.
deehard, m. [deche] (pop ) arm, ongelukkig mensch.

DECR©CHER]

deehe, f. (pop.) verlies ; armoede, ellende ; etre en —, in verlegenheid zi.n.
decher, v. a. (arg.): — du carme, geld
betalen, opdokken.
decheux, adj. (pop.) arm, ellendig.
deehiree, f. adj. (pop.): elle nest pas
trop —, ztj ziet or nog alttjd Jong en aardig uit.
deehirer, v. a. (verscbeuren) (Mil. et pop.):
— la cartouche, eten ; — son habit, son tablier,
sterven ; — de la toile, pelotonvuur geven,
knetteren, (bij uitbr.) winden laten; (iron.) ate
pas se —, elkander complimenten maken, zich
zelf roemen.
declancher, (pop.); se —, v. pr. z(jn
schouder ontwrichten.
declaquer, v. n. (pop.) zijn hart uitstorten.
déclassé, m. verloopen individu, temand
die aan lager wal is geraakt.
declouer, v. a. (ontspgkeren) (pop.) uit
den lommerd halen, lossen (vgl. elouer).
decognoir, m. (wig, kooihout) (pop.) (typ.)
neus.
de'coller, (pop.. 1. v. n. van een plaats
weggaan. — 2. v. a. stelen ; — le bLtlard, stervon. — 3. se —, v. pr. mislukken, niet plaats
hebben.
décolleté, adj. (fam.) Utre —, zich zeer
ongegeneerd gedragen, al to vr(j zijn in 't
spreken.
deeompte, in. (afrekening) (mil.) doodelgke wonde ; recevoir son —, sterven.
deconner, v. n (pop.) onzin praten, bazelen.
decoudre, v. n. (pop.) et (mil.) : en —,
vechten (in 't duel of met de vuisten).
decouvrir, v. a. (bloot maken) (pop.): —
la peau de qn., iemand dwingen, lets to bekennen. — — saint-Pierre pour couvrir saintPaul, nieuwe schulden maken om oude to betalon.
de'erasser, v. a. (van vuit retnigen) (pop.)
bij lorettes : iemand uitkleeden (iemand have
en goed doen verliezen).
deerepir, v. a. (pop.): — la face a qn.,
iemand bleek doen worden, doen verwelken.
deeroeher, v. a. (loshaken, van den haak
afnemen) ( pop.) a) uit den lommerd halen,
lossen (vgl. accrocher). — b) (mil.) nederschieten. — c) — ses cymbales ou ses pannonceaux (van een notaris), sterven. — d) — un
enfant, de vrucht afdrijven ; se faire
afdrij—,
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defleurir, v. a. (van bloesem berooven)
vende middelen gebrulken ; — un garcon, eindelijk een jongen ter wereld brengen, nadat tot (arg.): — (ook defiouer) la picouse, op begdusver alleen meisjes geboren waren. — e) gen uitgespreide of in de vrije lucht opgehan- ses tableaux, in zijn neus pulken. — f) v. gen waschgoed stelen.
deforgueur, m. (arg.) procesvoerend pertimbale.
decroche (z)–moi ca, m. (pop.) uit- soon.
deformer, v. a. (misvorinen) breken,
dragerswinkel; oude kleeren, inz. afgedragen
vrouwenhoed; s'habiller au —, zijn kleeren bij stukslaan, instooten.
defou, f. [Defou, naam van een hoedeneen uitdrager opdoen.
decrotter, V. a. (afpoetsen): — un gigot, maker] (pop.) zeer hooge pet met klep, bet
een schapebout tot op bet been afpluizen ; — gewone hoofddeksel der door galante dames
qn., iemand (inz. vreemdelingen en buitenlui) onderhouden minnaars of cavaliers (= troisport, einquieme).
tot ParUzenaar maken, iemand ontboisteren.
defourailler, v. n. (pop.) loopen. —
deeulotter, v. n. (v. a. iemand de broek
Vallen. — Uit de gevangenis komen.
uittrekken) (pop.) bankroet gaan.
defourguer, v. a. [fourguer] (arg.) van
dedans, adv. (er in) (pop.): mettre quelqu'un
— ; a) iemand in de kast stoppen; b) iemand den heler terugkoopen.
defrimousser, v. a. [[rimousse, gezicht]
or in laten loopen, beetnemen, foppen; c) iemand dronken maken; mettre — = faire bourn (pop.): — qn., iemands gezicht misvormen.
defringue, adj. (pop.) ontfatsoenlijk ont(v. aid.). — Donner —, or in loopen, zich laten beetnemen. V. marcher, — Voir en —, bloot, met open borst.
defringuer, v. a. (pop.) = defrusaangeschoten (dronken) zijn.
dedire, v. pr. . (se —, zijn woord terug- qu(iv)er.
defrusqu(in) er, v. a. [frusques, kleenemen) (arg se -- cher, op sterven liggen.
dedurailler, v. -a. (pop.) een galeiboef dingstukken] (pop.) (se, zich) ontkleeden, uitof eon gevangene de ketens, de boeien afdoen. kleeden; — qn., iemand van zijn kleederen bedefaits, m. p1. b boekbandelaars : losse, rooven.
niet samenhangende vellen van een book, die
degazonner (van gras ontdoen) (fain.)
tot aanvulling van eventueel ontbrekende vel- se —, v. pr., bet haar verliezen.
degel, m. (dooi) (pop.) dood; sterfelen dienen.
defalquer, v. n. (afrekenen) zijn behoef- lijkheid.
degele', m. (pop.) lijk ; v. bof te.
ten doen.
degelee, f. (pop.) pak slaag.
defardeur, m. (pop.) = deffardeur.
degeler, v. n. (dooien) (pop.): a) ontdefarguer, (arg.) 1. v. n. bleek worden.
- 2. V. a.: a) van eene beschuldiging yr Uspre- dooien, vrijer worden, zqn sttfheid aheggen.
ken ; b) toegeven. — 3. se —, v. pr. zich — b) sterven ; se —, zich dooden.
deglingue, adj. (pop.) verfrommeld; gevan iets bevrtjden.
defargueur, m. (arg.) getuige ter ont- scheurd.
deglinguer, v. a. (pop.): a) bederven,
lasting (a dicharge) .
laten vervallen. — b) of-, los-, verscheuren.
deffardeur, m. (pop.) diet,
degommade, f. (pop.) afgeleefdheid ;
de$eher, v. a. (arg.) geeuwen.
defiger, v. a. (iets, dat gestold is, vloei- ouderdomszwakte.
degommage, m. (pop.) verval; ontbaar maken) (pop.) weder opwarmen.
defiler, 1. v. n. (voorbUmarcheeren): oiler slag uit eon ambt; armoede.
degomme, adj. (pop.) versieten, oud en
voir — les dragons, onvrijwillig vasten, Been
middageten krijgen. (mil.) — la parade, ster- verlept. — Gestorven, dood; quart des —s,
von. — 2. v. a. to Saint-Cyr.: — qn., in de doodschouwer.
kamer van een groene alles omvergooien en
degommer, (pop.) 1. v. a. (ontgommen)
zijn bed uit elkander schudden 5 minuten vbor de baas zijn, overtreffen. — Uit zijn ambt ontde inspeetie van den officier. • — 3. se —, v. slaan, den bons geven; wegmaaien, dooden. -2. se —, v. pr; zun frischheid verliezen, oud on
pr. wegltmpen.
de$aque, f. (pop.) drek, stront — (ohs.) zwak worden; elkander om bet Leven brengen.
degorger, V. a. et v. n. (weder uitbra= ibutre 2.
):

[DEGOSILLER

-

DELOUFFER]

86-

ken) (pop.) bekennen , faire - qn., remand
(inz. een slecnten betaler) geld afdwingen;
{aire - SOA ulcere, zijn neus snuiten.
degosifler, s. a. (pop.): - un couplet,
een couplet ztngen.
degottage, m. (pop.) (licbamelijke of
zedelijke) meerderheid. - Gelukklge vondst
dego(tjter, v. a. (pop.): a) overtretIen.
- b) ternand verdrlngen. - c) (mil.) dooden.
- d) vinden, b. V. - 'Une roue de de'l'1'iere,
een vijtIrankstuk vlnden. - e) aantrenen, krijgen, all' a degote une medaille a La Preiectanche, zij heert een permtssiebiljet om handel
te drijven van de prefectuur van politiegekregen; - f) La -, zich een goed voorkomen
weten te geven; il la degotte mal, hij maakt
een treurige figuur.
degouler, v. n. (pop.) atnemen, vallen,
verminderen.
degoulinage, m. (pop.) zacht geween.
degouliner, 3. (pop.) 1. v. n. langzaam, druppelsgewlls afvloeien (b. V. van tranen). - 2. v. a. (flg.) - ce qu'on a sur te
coeur, zijn gemoed door het opbiechten van
een geheim ontlasten, rond voor zijne meentng
ultkomen.

Imend. - b) (arg.) bestelen. - DegringoU du
cul de Marie La salope, klnd van een onbeIkenden vader. - v, motte.
degrossir, v, a. (fr.

ma~.)

vleesch voor..

snijden

degrouper, (pop.): se -, v. pro weggaan, schetden: JJdegroupons, (aut alter pioncer," laten wij opbreken, wij moeten naar bed.
degueulade,

f.

degueulage,

ID.

(pop.) braken.

degueulas ou degueulatoire, adj.
[degueuler, hraken] (pop.) walglijk, misselijk,

om van te kotsen,

degueulatif, m. (pop.) misselijk ofbraking wekkend voorwerp of individu.
degueulbite ou degueulboehe, ad}.
(pop.) walglijk.
degueuler, v. n. et v. a. (hraken) (pop.)
schelden, vuile taal ultslaan. - Zijne medeplicbtigen aanbrengen.
degueulis, m. (pop.) het uitgebraakte,
uttbraaksel,
deguits), m. [abr. van deguisement] ook
deguismar ou deguismuche, m. (arg)
verkleeding.
deguiser, (verkleeden), v. cerf.
degoutation, f. (pop.): 'Une - d'homme,
dejete, adj. (kromgetrokken) (pop.) mlsvormd, leelijk, ongeregeld; n·~tre pas trop -,
eene akelige, walglijke 'Vent.
degoute, adj. (pop.): n' ~tre pas -, zlcn er nog tamelijk goed uitzien.
het eten goed laten smaken , (scbijnbaar zondejeuner, m. (ontbijt) (fam.): v. grasder te klezen) net bestestuk uitkippen; smaak double; - a la fourchette, duel; - de
toonen; "belle dame, voos ~tes joliement jolie perroquet, in wijn gedoopte beschuit; c'est un
ce soir; ie souperais fi,erement avec »ou« - - de soleil, die kleur (van eene stot) is met
Tu n' es fi,chtre pas -" dat zou Je lijken, dat echt, zal spoedig verscnteten, bij uitbr. dat
houdt niet lang tegen.
wll ik wel gelooven!
degrafee, f. = horizontale.
dejosephier, v. a. [joseph] (fam.): degraisser, v. a. (oetvetten) (pop.):
qn., bij iemand den kutscnen Jozef uitdrijven,
qn. iemand een som gelds afhandig maken, iemand ontbolsteren.
iemand plukken.
delass com, m. (abr.) (pop.) de schouwdegraisseur, m. (pop.) beurzensnijder, burg der Dezassements comiques.
afzetter, woekeraar; envoyer une bobine chez
delicat, adj. (teer, fijn) «(am.) van jonge
Ie -, een horloge stelen.
fatten: - et blond, vertroeteld, verweekelijkt,
degrimo(n)ner, (pop.) se -, v. pro verwend (zonder de haarkleur in aanmerking
zich opwinden, zich druk maken.
te nemen).
degringolade, f. (neertuimeling): a)(pop.) delicoquentieusement, adv. (pop.)
ondergang, rUlne, bankroet. - b) (arg.) dief- heerlijk, allerliefst.
stal; vol a la -, diefstal gepleegd door een
delige, r. [cor. van diligence] (pop.) posthoer aan haar klant.
wagen, diligence.
degringolage, m. (arg.) = degrindeliquescent, m. (adj. vervloesend) lid
golade, b.
eener dichterschool die met de decadenten
degringoler, v. n. et v. 3. (v. n naar I' wedijvert.
beneden tuimelen): a) (pop.) verHezen lijden;
d.elirant, adj. (razend) «(am.) prachtig,dol.
- de la mansarde, kwalijk deken uit den
delouffer, v. n. (pop.) = louffer.

[DELUBER
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de"luber, V. a. et v. n. [cor. van ddbuter] (pop.) beginners.

DEMURGER]

demi-poil, m. [ale de — = demivertu.

demi-sac, m. (pop.) 500 franken ; vgl.
demancher, 1 . v. a. (den steel losmaken) (pop.) een minuend paar van elkander demi-pile.
demi-sel, adj. (half gezouten) (pop.) v.
verwijderen, oneens doen worden. — 2. se —,
v. pr. (den steel of het hecht verliezen) zich beurre.
uit-, afslooven, veel drukte maken. — Scheiden.
demi-stroc, m. [demi-setier] (arg.) halve
demantibuler, (pop.) (v. a. stukslaan) pint.
se —, v. recipr. elkander de beenen stukslaan.
demi—supe, f. [demi supdrieure] (pop .)
demaquiller, v. a. [maquiller, maken, halve flesch extra-fijne wijn.
doen] (arg.) iets afbestellen, weder ongedaan
demi—vertu, f. (halve deugd) ((am.) gemaken.
vallen meisje, dat evenwel fatsoenlijk bl^jft.
democ, m. [abr. van ddmocrate] demodemarger, v. n. (arg.) weggaan, vluchcraat ; v . tabac ; — soc, sociaal democraat.
ten; verdwijnen.
demoiselle, f. a) ((ain.) ces — s, de lichte
demarquer, v. a. (het merk verwUde ren) (fam.) bip journalisten : — le Tinge, cou- dames (= les lorettes, Flles de marbre, dames
ranlenartikels gebruiken zonder de bron aan aux camelias, biches, cocottes), — du bitume
to geven. ou du Pont-Neu(, straathoer. — b) (pop.) flesch:
demarqueur, in. [ddmarquer] (fam.); — (tre's-bas) foutre un souJJ'let a la —, qu'on lui
de liege, letterdief.
en voit le derriere, een flesch wqn in een
demarrer, v. n. (fain. van de plaats teug uitdrinken, zonder dat de flesch de lipgaan) (pop.) van waxen: aftrek hebben, weg- pen aanraakt.
de'molir, v. a. (afbreken) ((am . et pop .):
gaan.
demenager, 1 . v. n. (verhuizen) ((am.): a) bij letterkundigen: scherp critiseeren, af— par la cheminee, zUne meubels verbranden breken. — b) afzetten ; uit een ambt verwijals de huur is opgezegd; — a la cloche de deren. — c) doodslaan, vermoorden.
demolisseur, m. (afbreker) onbarmharbois, ook : a la ficelle, a la lune, bij nacht en
ontijd verhuizen, met de noorderzon vertrek- tig, lasterend beoordeelaar ; iemand die alles
ken ; (fig ) zwak van hoofd. kindsch worden ; omverwerpt.
op sterven liggen ; — avant le terme, zich verdemone'tiser, v. a. et v. pr. (ontmunspreken. — 2. v. a. (pop.) — qn. iemand ten) (pop.): — qn., iemand een slechten naam
wegjagen.
bezorgen ; se —, zich zelf in discrediet brengen, zich zedelijk to gronde richten.
demeurer, v. colle.
demi—aune, f. (halve el) (pop.) arm;
demonter, v. a. (uit elkander nemen,
tendre la —, bedelen.
afbreken): — son poile ou son choubersky,
demi— cachemire, demi — castor, m. sterven.
((am.) half-elegante cocotte, tweede-klas-groode-mor$llage, m. [ddmor/iller] bij valtelu:i's hoer. (v. castor, c.)
sche spelers : het wegmaken van de aan de
deli. -eercle, m. (halve cirkel) (pop.): kaarten aangebrachte merkteekens.
pincer au —, onverhoeds overvallen; iemand
de'morfiller, v. a. bij valsche spelers:
op iets, dat niet pluis is, betrappen.
de aan de kaarten gemaakte merkteekens wedemi-kilo, m. halve-pint (omdat de in- der verwi jderen.
houd I kilo weegt).
demorganer, v. n. ((am.) zich bij eene
demi—lune, f. (halvemaan) bil.
andere meening nederleggen.
demi—mondaine, f. ((am.) dame ult de
demouchete, adj. (van de floret : waardeini-monde.
van de knop is afgenomen) (mil.) n' etre pas —,
demi—monde, m. ((am.) de galante we- geen kat zijn om zonder handschoenen aan to
reld, die de werkel jke, groote wereld uiterlijk pakken; sa cuite n'itait pas —e, hij was goed
tracht na to doen, do kringen der galante dronken. Vgl. musette.
vrouwen (naar Dumas fils' blijspel: Le Demidemoussu, adj (van mos ontdaan), v.
Monde).
caillou.
demi—pile, f. [pile, stapel van 100 frandemurger, v. n. (arg.) verhuizen ; bq
ken] 50 franken.
uitbr. weggaan; v. fourneau; uit de go-
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[DENAILLE

vangenis ontslagen worden; ult zijn huis komen; — sans caserne, uit de gevangenis komen,
zonder te weten, waar men nachtverblijf vinden zal.
Denaille, n. pr. m. (arg.) = Denis ;

kop; senator; cambuse des —s, senaat. — Gerulneerd ; geruineerd persoon.
deplumer, (pop.) 1. v. a. (de veeren atplukken): — qn., iemand plukken, bet geld at-

zetten. — 2. se —, v. pr. (de veeren verliezen) bet Naar verliezen.
= Saint Denis.
depo(n)ner, v. n. [ ponant, het achterste]
denieheur, m. (nestjesuithaalder) (pop.)

Saint

—

–

— de fauvettes, meisjesjager.
(pop.) ztjn behoefte doen.
deporter, v. a. [ porte, deur] (pop.) bij
denocer, v. n. [nocer] (pop.) ophouden

met smullen en drinken ; it ne ddnocait jamais,
bij was nooit nuchter.
dent, f. (tand) (pop.): ne pas en avoir
pour sa — creuse, bijna niets te eten hebben;
avoir une — pour qn., voor iemand nog iets
in 't vet hebben, nog een appeltje met iem.
te schillen hebben ; avoir de la —, nog Jong
zijn ; avoir toutes ses —s, volwassen zqn, tot
jaren van onderscheid ztjn gekomen, geen kind
meer zun ; n' avoir plus mal aux --s, dood
ztjn ; mal de —s, veneriscbe ziekte.
dentelle, f. (kart) (pop.) de la —, bankbiljetten, bankpapler; — de millet, biljet van
1000 franken.
dentiste, m. (tandmeester) (pop.): alter
chez le

—

, Haar zekere plaats (n ° 100) gaan .

werklieden : de deur uitsmijten, ontslaan, wegzenden.
deposer, v. a. (nederleggen) (pop.): —
un kilo, — une peche, ook: — son bulletin,
. zUn behoefte does, een groote boodschap verrichten.
de'pOt, m. [depot de la prd[ecture de police] (pop.) politie-gevangenis. -- Caisse des
=s et consignations (depositokas), bestekamer.
depoter, v . a. (uit den pot nemen) (pop.)
— un enfant, een vrouw verlossen van een
kind.
depotoir, m. (mestvaalt): a) (pop.) nachtpot. — Geldkast. — Hoerenbuis. — b) (arg.)
biechtstoel.
depousser, v. n. (pop = depo(n).)

depagnoter, [pagne, bed] (pop.): se —, ner.
zich van elkander scheiden, niet meer bq elkdepueeleur, m. (ontmaagder)
ander slapen.

(pop.): —

de nourrices, — de femmes enceintes, iemand

deparler, V. n. (ophouden te spreken) die op liefdesavonturen pocht, belachelijke Don
(pop.) niet weten wat men zegt, onzin pra- Juan.
ten; bij ziekenoppassers: ijlen, phantaseeren .
deputasserie, f [in aansluiting aan pu-

departement, m. (fam.): — du bas rein tasserie, hoerenwinkel] verachtelijk : dat gebroed
(woordspeling met Bas-Rhin) bet acbterste.
van kamerleden.
dependeur, m. (iemand die iets afneemt)
depute, m. (the'at.) vrUbiljet; iemand
(pop.): — d'andouilles, kerel als een boom, met een vrijbiljet.
boonenstaak; (obsc.) —euse d'andouilles, hoer
der, adj. [abr. van dernier] (enf.) laatste.
(v. andouille).
derager, v. n. [rage, woede] (pop.) opdepenser, v. a. (uitgeven) (pop.): — sa houden met woeden.
salive, spreken .
deraille, m. (fam.) = déclassé.
depetri, adj. [ pdtrir, kneden] vernield ,
derailler, v. n. (ontsporen) (fam.) van
omvergeworpen, afgebroken.
zun onderwerp afdwalen; verongelukken; (obsc.)
depiauler, v. a. [piaule, woning] (pop.): afvallen.
— qn , iemands woning ontdekken.
deralinguer, v. n. (ult de lijken slaan)

depiauter, depioter, v. a et v. pr.

[ peau, vel] (pop.) villen ; se —, zich schram -

men, ook : zich uitkleeden.

deplanquer, v. a. (arg.) sets uit een
verborgen plaats te voorschUn halen, opgraven;
de aan den heler toevertrouwde voorwerpen
terugbalen ; -- son faux centre, onder een
vreemden naam veroordeeld worden.
deplume, adj. et subst. m. (zonder veeren) (pop.) kaalhoofdig (vgl. ook Coco); kaal-

(Mar.) sterven.

derby, m. in de sporttaal : Derby-wedren
(in Engeland ingevoerd door Lord Derby en
te Epsom plaats hebbende, in Frankrijk: wedren te Chantilly, des Zondags na Hemelvaartsdag).
dernier, m. (laatste) (pop.) — de Paul

de Kock [dernier roman de P. d. K.: Le Cocu]
horendrager, l^edrogen echtgenoot. — Avoir le
— [mot], bet laatste woord hebben.
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[DEROBER

DE880UFLE]

darober : se —, V. pr. (zich onttrekken, —, V. pr. zich uit een moeilijken toestand
wegslnipen) in de sparttaal van renpaarden redden.
sprekende : afgaan van de voor renpaarden
desenfrusquiner [frnsques, kleederen]
aangewezen lljn.
(pop.): se —, v. pr. zich uitkdeeden.
derondiner, v. a. [rond (in) s, geld] (arg.)
desennuyeur, m. (pop.) minnaar of cabetalen.
valier eener publieke dame, die op haar kosderouiller, v. a. (van roest ontdoen) ten leeft, souteneur.
((rm.) lenig maken; ca me ddrouille les jamdesentifiage, m. (arg.) echtscheiding.
bes, dat maakt mUn beenen wat losser.
desenti$er, v. pr. (arg.) se —, scheiderouledisme, m. [Deroulede. voorma- den (van echtgenooten).
lig hoofd der patriottenliga to Pargs] overdredesert, m. (woestijn) aan de Polytechven chauvinisme, dat zich uit in vervolging nische school: afgelegen plek, waar men door
van alle Duitschers, het omverhalen van Duit- den onderofficier niet beluisterd wordt.
sche bierhuizen, enz.
desfoux, f. = defou.
derouler, (pop.) se —, v pr. (zich ontDesgenais, npr. m. (personage uit Barrollen) een zekeren tijd ergens doorbrengen.
riere's Filles de Marbre): — en chambre, goedderoumiser, v. a. [roumi] (mil.) een pas hartig moralist ; faire son — , zedepreeken
aangekomen kameraad zijn vreemde manieren houden.
afwennen, hem aan het levee in Afrika wennen.
DesgrieuX, n. pr. m. (minnaar van
deroyaliser, v. a. (pop.) van den troon Manon Lescaut in den roman van Prevost)
stooten.
minnaar van eene cocotte, op haar kosten tederriere, m. (achterste) (pop.): se lever rende en tevens chevalier d'industrie.
le — le premier, met het verkeerde been uit
deshabiller, v. a. et v. pr. (uitkieeden):
bet bed stappen, des morgens dadelijk knor- — qn.: a) iemands platinen openbaren; b) (pop.)
rig zijn.
iemand afrossen ; se —, bekentenissen doen,
desabetir, v. a. de onnoozelheid, de dom- opbiechten.
heid doen verliezen.
deslas(s)e, adj. [slasse, dronken] (pop.)
desagrement, m. (onaangenaamheid) weder nuchter geworden.
(that.) avoir du —, een beetje uitgefloten
desoler, v. a. (arg.) in 't water gooien
worden.
(vgl. dessaler 2).
desargoter, v. n. (arg.) nadenken, soedesosse, f. (pop.) armoe, ellende ; jouer
zen. — V. a iemand zijn onnoozelheid ont- la —, geruineerd zijn.
nemen, wijzer doen worden; ddsargoti, slim,
desosse, adj. et s. m. (met uitgesneden
uitgeslapen ; v. pante
beenderen) (pop.) vreeselUk mager; iemand met
desarrer, v. n. (arg.) vluchten.
vel over been ; zonder geld.
desastre, m. (ramp), v. binette.
desosser, v. a. (de beenderen wegnemen)
desatiller, v. a. (arg.) castreeren.
(pop.) — qn., iemand met de vuisten lamdescendre, 1 . V. a. (pop.) — qn , iem. slaan.
met een geweerschot vellen, iemand overhoop
dessalee, I. [oorspronkelijk : morue —,
scbieten; — son crayon sur la colonise, een ontzoute zoutevisch; ook scheldwoord] ( pop.)
pak slaag uitdeelen; — la garde, sterven. — slim, geslepen, uitgeslapen vrouw. — Veile
2. V. n. in de sporttaal; van renpaarden : in deem.
de schatting st^jgen (als b. v. een paard, dat
dessaler (ontzouten) 1. (pop.) se , v.
gisteren bi bet wedden 7 tegen 1 genoteerd pr. drinken; een rivierbad nemen (vgl. sel).
was en vandaag 5 tegen 1, dan zegt men : ce — (typ.) bet reeds betaalde werk afmaken
cheval descend). (vgl. sale). — 2. (arg.) v. a. verdrinken; —
deseente . f. (pop.) -- de lit (kleedje voor le client a la faux, iemand verdrinken, nadat
bet bed), in de gevangenschap verstompte men hem bestolen heeft; — se —, zich ziek
leeuw. maken.
desenbonnetdecotonner, v. a. [bondessaloir, m. (pop) damesbadhuis.
net de coton, slaapmutsj ((am.) iemand aan
desserte, f., v. grinchir.
eleganter levenswijze wennen.
dessoufle, adj., (waaruit men de lueht
desenflaquer, [/laque, poel] (pop.): se heeft laten weggaan) v. vessie b.
.

—
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dessinandier, m. (pop.) [voor dessinadeteler, v. n. (uit-, atspannen) ({am.)
teur] teekenaar.
zich van het ltetdespel onthouden.
dessous, m, 1. ((am. et pop.) soigner ses
detoee ou detosse, f. (arg.) armoe, el·
- (onderkleeren), gestikte onderrokken en
met kant bezette broek dragen. - (theat, verdieping onder net tooneel} troisieme - : a)
tomber dans le troisieme (ook dans te trentesixieme) -, tot de diepste armoede vervallen,
(theat.) volslagen fiasco maken, van verbazlng
buiten ztch zelf zijn; - b) schutm, tuig,
droesem van 't menschdom, de diepst gezonkenen. - 2. (arg.) de eigenlijke (nietnetalende)
mlnnaar, (vgl. dessus b).
dessus, m. (het bovenste): a) (pop.) des ctuusee, voorhoofd. - b) (arg.) mainteneur
van een vrouwspersoon (vgl, dessous 2).
destructeur, m. gek mensch, die in
net gedrang dames een stuk uit haar [apon of
mantel snijdt om aan zijn geilen lust bot te
vieren.
destuc, m. (arg.) deelhebber aan den butt,
detaoher, V. a. (losmaken): a) ((am.) geven, toedienen; - un soufflet d qn., iemand
een oorvijg geven (vgl. paraphe), - un

Iende , ongeluk.

detourne,

coup de pie, - un transfert (ou un transferement) d qn., iemand een schop geven. - b)
- le bouchon; a) (pop.) stoelgang hebben, een

groote boodschap doen; b) (arg.) iemand de
beurs of het horloge ontfutselen. - c) in de
sporttaal van renpaarden: ~tre detachee du
reste au champ, de andere paarden ver voor
zijn; - un coupon, een coupon knippen (wordt
gezegd van den elgenaar van een renpaard,
als zijn paard met gemak wlnt).
detaffer, s. a. [tar, angst] (pop.): - qn.,
iemand den angst benemen, iemand moed inboezemen.
detail, m. (bijzonderheld) (pop.): (iron.)
van een zeer ernstig ongeluk: c'est un -, dat
heert niets te beduiden. - Faire le -, zijn
slachtotIer in stukken snijden.
detailler,v.a. (omstandig verhalen) (theat.)
- le couplet, de afzonderlijke volzinnen van
een couplet behoorlijk voordragen en de pointe
aan slot met nadruk doen uitkomen; - un
role, aIle bijzonderheden eener rol in het behoorlUke licht stelleo, zoodat er niets vanverloren gaat.
detaroquer, v. a. [vgL taroque] (arg.)
de merken uit het linnengoed verwijderen.
detective, m. [engl.] geheim politieagent.
deteindre, v. n. (afgeven, de kleurverHezen) (pop.) sterven.

f.

(arg.) ontvreemdlng , vol

(ou grinchissage) d la -, winkeldiefstaI.

II

detourneur, m. detoumeuse, t
(arg.) winkeldief, winkeldiefegge.
detracage, m, [detraquer, verwarren] ver..
standsverbustertng , overdreven zenuwachttgheld,
detraque, m. -e, f. gek, overprikkeld,
hoogst zenuwachtig, wonderlijk mensch
dette, f. ((am.) van een dame: payer une
- de coeur, het minneloon geven. - (arg.)
payer une -, (in de gevangenis) zltten.
deuil, m. (rouw): a) (fr. mac.) v, batterie, b. - b) ((am.) ongles e~ -, nagels
met zwarte randen , porter te - de sa blancbisseuse, vull linnengoed aanhebben; il y a
du -, net gaat niet goed, de boel is niet
pluls. - c) grand -, koffie metcognac; demi-, koffie zonder cognac.
deux, adj. n. c. et ord.: a) in het lottospel: les - cocottes, het nummer 22; led'amour, net nummer 2. - b) (mll.) la troisieme du -, de ae compagnie van het 2e bataillon; evenzoo: bibi dedeuxieme d la unieme
au trois, soldaat der 2e klasse in de 1e compagnie van het derde bataillon. - c) (pop.)
- (ois = plus souvent (z. ald.) - Les soeure, de billen. - d) (arg.) partir pour les
-, naar de galelen gaan (waarschijnlijk omdat steeds twee mlsdadlgers aaneengeketend zijn.
devalide, adj. in de rechtstaal: weder
ongeldig verklaard.
devant, m. (voorste gedeelte) (pop.): de gilet, (vrouwen}borst.
devaste, m. voor den tijd verouderd per..
soon.
deveinard, m. [deveine] ((am.) ongeluks..
vogel.
deveine, r. ({am.) voortdurend ongeluk in
't spel; ~tre en -, ongelukkig zijn in 't spel;
v. carabine.
devidage, m. (afhaspeling) (arg.): a)
lange rede, gepraat zonder eind; (aire des -s,
uit de school klappen, onthullingen doen; - d
l' estorgue, leugen, acte van beschuldiging. b) wandeliog op de binnenplaats der gevangenis.
davider, v. n. et v. a. (afhaspelen) (arg.)
-, ook; - son peloton, spreken, praten; a I' estorgue, liegen; - lejars, dieventaal spre·
ken, koeterwalen.

[DEVIDEUR
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devideur, m. devideuse, f. (arg.)
babbelaar, -ster.

DIX SEPT]

dimasine, f. (arg.) balfhemd, chemisette.
dinde, f. (kalkoen) (pop.) domino eend.
dindon, m. (kalkoensche haan) (pop.) :

devierger, v. a. (pop.) ontmaagden.
devisser, (losschroeven) 1. v. a. — qn., ( franc) —, uilskuiken, domoor ; etre le — (de
lemand krom en lam slaan. — — son billard,
sterven; — le coco, den nek omdraaien, worgen ; — le trognon a qn., iemand den nek
omdraaien. — 2. v. pr. se —, weggaan ; zich
weren, zich inspannen (om uit de verlegenheid
te komen); se — la pdtrouille, zich het hoofd
breken.
devisseur, m. (pop.) lasteraar.
devonshire, m. soort dameshoed (1882).
devorant, m. [devoirant = compagnon
du devoir] (pop ) lid van een bond vain handwerksgezellen.
devoye, adj. (van den weg afgebracht)
(arg.) vrijgesproken.
diable, m. (duivel): a) (pop.) ... que le
— en prendrait les armes, (dit is zoo verwonderlijk, zoo dwaas enz.) dat de duivel er
aan te pas moot komen. — b) adv. a la —,
ordeloos, zonder eenige zorg, ongeregeld, losbandig ; Otre fait a la —, raar toegetakeld zijn,
smakeloos gekleed zijn ; au — au vert, ver
wog. — c) (arg.) door de politie betaalde ophitser; geldkist ; V. messe.
diabolisant, adj. alleen gebr. in: diable
—, de baarlijke duivel, de duivel in perseon
(vgl. parisiennant).
diamant, m. (pop.) straatsteen. — (mil.)
schoenspi.jker.
Dieu, m. (pop.) it n' y pas de bon — [qui
puisse Wen empecher], onze Lieve Heer zou
't me niet beletten ; manger le bon —, avondmaal (communie) houden. — (mil.) bon —, sabel.
difficulte, f. (moeilijkheid) in de sporttaal, van renpaarden : titre en —, moeite hebben den verkregen voorsprong to behouden.
dig-dig ou digue-digue, i. (arg.)
aanval van vallende ziekte ; v. batteur ;
Comber en —, flauw vallen.
digonneur, m. (pop.) brompot.
digue, f. in het oude argot . vrouw.

la farce), het kind van de rekening zijn, bet
gelag moeten betalen; mari —, bedrogen echtgetioot, borendrager.
dindonner, v. a. (pop.) afzetten, beetnemen.
dindornier, m. (arg.) ziekenoppasser.
diner, v. n. (pop.): — en ville (uit eten
gevraagd zijn), op de straat (een broodje) eten.
dinguer, (pop.) 1. v. n. uit wandelen
gaan, kuieren, rondslenteren ; envoyer qn. —,
iemand naar den drommel wenschen, iemand
laten schieten. — (thdat.) niet loodrecht of in
evenwicht staan (van decoraties). — 2. v. a.
op den grond gooien, slaan, laten vallen
diplomater, v. n. diplomatisch to work
gaan.
dire, v. a. et v. n. (zeggen) (pop.): a)
bevallen, lijken : cela ne me dit pas, dat is niet
naar mijn smaak. — b) — quelque chose, de
zinnelijkheid opwekken ; ne rien —, onverschillig laten ; cette femme ne me dit rien, die vrouw
laat ml.] koud.
dirigeant, m. (leidend) ( pop.): les —s
= la haute (z. aid.).
discrete, f. (bescheidene) (pop.) groote
linnen, aan den gordel bevestigde geldtasch.
discussion, f. (woordentwist) (pop.):
avoir acne — avec le pact, op zijn neus vallen.
disqualifiier, V. a. voor ongeschikt verklaren, afkeuren, uitsluiten ; in de sporttaal : chevat disquali, paard dat van den wedstrijd is
uitgesloten wegens een met den regel str(jdige handelwgze van de zijde des eigenaars of des berij ders.
disque, m. (sch(jf) (pop.) het achterste.
— Geldstuk. — v. sif$er.
distingue, m. gias bier, iets grooter dan
eon bock, meestal a 50 centimes.
divette, f. [dim. van diva] gevierde zangeres.
digue—digue, v. dig—dig.
dix, m, (Hen) (arg.): ttre dans (ou avoir)
dijonnier, m. [Dijon, beroemd door mos- le — de puree, in de diepste eliende verkeeterdfabricatie] (pop.) mosterdpot.
ren ; V. puree.
dilateur, m. [qui dilate la rate] iemand
dix—huit, m. [woordspeling : deux fois
die de lever doet schudden (die hartelijk laat neuf (9)] (pop.) met oud leder nieuw gemaakte
lachen).
schoenen ; bij kleermakers : gekeerde jas.
diligence, f. (pop.): — de Rome, de tong.
dixieme, m. (mii.) passer au — [rdgidimanche, adv. (Zondag) (pop.) nooit; ment], gek worden.
V. monsieur; seas.
dix-sept, inteij. (com.) chat!
stil!
—!

[DOCHE
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donneur, m. (arg.): d' a faires, tem.
daar is de oude (de patroon) = (typ.) it pleut
doche, f. (arg.) moeder; boUte a — [woord- die zaakjes (d. I. gelegenheden om te stelen)
speliing : boite a mere, bode amere] doodkist. aan de hand doet.
dont, pr. r. (mil.) les huit — quatre, acht
dog cart, m. [eng.] lichte jachtwagen.
doigt, in . (vinger): a) (fam.) se fourrer le dagen gevangenisstraf, waarvan vier in een eel.
— dans l'oeil (jusqu'au coude), zich (grof) verdont auquel, adj . (pop.) onvergelijkelijk.
dor, m. [or] (ent) goud.
gissen, zich een valsehe voorstelling van iets
maken, zich misrekenen ; Otre (= faire partie)
. dorancher, V. a. (arg.) vergulden.
de la socidtd du — dans l'oeil ou dans la vidorsay, m. elegant jacket. — Soort Entie, zich omtrent zijn eigen werk illusies ma- gelsch rijtuig.
dort dans l'auge, m., dort enken, een verwaand mensch zen. — b) (pop.)
s de mort, boksbaard (= salsifis).
chiant, m. (pop.) luiaard, leuteraar.
Domange, npr. m. (naam van den eigenaar
dos, m. (rug): a) (pop ) j'en ai plein le
van een riool- en beerputruimerszaak): marmite a — (ook le cut ou les fesses), het hangt mij de
—, vuilniswagen ; marmiton a —, sekreetrui- keel uit ; v. scier ; — d'azur, ook — vent,
meest abs. —, minnaar die op kosten eener
mer. — Travailler pour —, eten.
dominer, V. a. (overtretren) (thdat.) ach- galante dame teert, souteneur (toespeling op
ter een medespelenden acteur staan (hooger de groene schubben van den maquereau). —
staan dan hij, daar het tooneel naar achteren b) (arg.) avoir les pieds dans le —, door de
—

–

–

–

–

—

oploopt).

politie opgespoord worden.

dose, f. (pop.) onaangenaamheid.
domino, m. (dominosteen) (pop.) tand;
dossiere, f. (arg.): a) volgens Rigaud:
V. b ouder ; jeu de —s, v. j eu ; jouer des
op de knieen werkende hoer (lat. fellatrix); vol-s, eten ; V. retaper. — v. boite, a.
domino-culotte, m. (pop.) dominosteen, gens Loredan Larchey: hoer der gemeenste
Bien men overhoudt.
Don, m.: — Carlos [zinspeling op carte,
geld] bezoldigd cavalier 'eener galante dame.
donne, f. (arg.) bilk, oogopslag; la —
souffle mat, de oogopslag is niet open, de blik
is dubbelzinnig.
donner, v. a. et v. n. . (pop.): la —,
zingen (v. voorts lager onder arg.); se la —,
weggaan, wegloopen, ook : vechten, elkander
slaan ; s'en —, a) bet er van nemen, zich goed
amuseeren, een pleizierigen dag hebben ; b)
flink er op los slaan ; se — de l' air, ergens
vandaan gaan; — du balai a' qn., iemand uit
zijn dienst ontslaan, wegjagen; V. bosse;
bb kleermakers : -- son bout (de /icelle) a qn.,
(een knecbt) ontslaan ; = du cambouis a qn.,
tem. afzetten, beethebben ; — cinq et quatre,
twee oorvijgen geven, de een met de vlakke,

soort. — b) — de satte, stoel, leuningstoel.
— c) zak langs de binnenzijde van den rug
eener jas.

douanier, m. (kommies, Kier met toespeling op bun groene uniform) (pop.) absint.
doublage, double, m. (pop.) diefstal
leugen ; monter un — a qn., iemand iets wijs;

maken.
double, 1. (mil.) m. sergeant-majoor
(waarschijnlUk wegens de dubbele gouden gaIons). — 2. adj., v. attelage. — — six: a)
dubbel-zes; die deze in bet domino beeft, zet
bet eerst, is de poseur ; vandaar : fat die bij
elke beweging denkt aan bet effect, dat hij
maakt, modepop ; b) (pop.) de beide middeltanden in de bovenkaak ; c) bet achterste ; d)
(arg.) -neger.
doublee, f. (pop.) donner une a qn.,
—

de andere met de omgekeerde hand (naar bet tem. een pak slaag geven.
doubler, V. a.: (pop.) — un cap (een
aantal der betrokken vingers); — dans ..., omgaan met ... , voorkeur hebben voor ..., bv. kaap omzeilen), gelukkig over den vervaldag
elle donne dans le militaire, zij houdt zich b^j (i en 15 der maand) beenkomen; — le cap,
de militairen; — de son corps, zich prijsgeven. een omweg maken, om niet het huffs van een
— b) (arg,) — qn., tem. aanbrengen, verklik- schuldeischer voorbij te komen (vgl . cap ); V.
ken ; la —, aanzien ; begrij pen ; donnez-la ! ehatne . — b) (arg) bedriegen, stelen.
doubleur ou doubleux, m., doupas op ! — une affaire a qn., de voor eel diefstal noodige information aan iem. overlaten; bleuse, f. (arg.) diet, dievegge ; leugenaar,
V. biffeton; — de l'oeil dans la perspec- -ster; -- de sorgue, nachtelijke diet.
doublin, m. (arg.) tweesousstuk.
tive, op alles acht geven, op zijne hoede zijn.

[DOUBLONNISTE
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doublonniste, m. [doublon, tout bij 't
zetten door tweemaal hetzelfde te zetten] (typ.)
zetter die dikwijls tweemaal hetzelfde zet.
doublure, f. (voering): a) (that.) plaatsvervanger van den hoofdacteur in een Yak, bij
uitbr. gatstopper. — b) ((am.) — de la piece,
boezem, vrouwenborst. — c) (pop.) la piece
se touche = les toiles (z. ald.) se touchent.
douce, 1 . adj. f. (pop.) a la —! kersen
(te koop) ! ; adv. a la —, zoo tameltjk : acomment qu' ca va, vous, a ce matin ? — Mais,
merci, a la —!" zoo, hoe gaat het van ochtend? — Nou, zoo, zoo, zoo'n gan'getje; la
cooler — ou se la passer —, gemakkelijk en
zonder zorg leven; faire qc. a la —, zich bij
lets niet haasten. — (mil.) se coller ou se flanquer one —, onaneeren. — 2. s. f. (arg.) zijden stof; ook = dousse.
doucette, f. (arg.) v>jl.
douceur, f. (zachtheid): faire en —, le
mettre en --, stelen zonder van geweld gebruik
te maken.
douche, f.: faire —, als een stortbad
werkeu ; repondre en —, met koude ironie antwoorden.
douillard, m., —e, f. rokaard, rijke
vrouw. — Iem. met lang haar. — Haar.
douille, f. (arg.) geld. — —s, p1. haar
(= douillets); s savonndes, wit haar. -Se faire des —s = se faire des cheveux (v.
—

cheveu, c).
douille-mince, m. = douillet, b.
douiller, v. n. et v. a. —, — du carme,
geld geven.
douillet, m. (arg.): a) paardenhaar ; —s,
pl. baar (= douilles) . — b) jamais —, ook
jamais douille-mince, onschuldige.
douillette, f. (arg.) = douillet, a. —
(pop.) —s, pl. vijgen.
douillure, f. (arg.) hoofdhaar, haren.
douleur, f. (pen) (pop.): avaler (ou Ofrangler) la —, een borrel drinken ; papier a —,
gezegeld papier, wisselprotest, opzegging (van
een contract).
douloureuse, f. (de pu nlUke) (pop.) rekening in een restauratie.
dousse, f. (arg.) koorts.
doussin, m. (arg. lood.
doussiner, v. a. (arg.) met lood volgieten ; plombeeren.
dour, m. (zoet) : du —, un verre de —,
eon glas zoete likeur (bv. curacao, frambozen enz.)

DROGUERIE]

douzaine, f. (dozljn) de jury van het hot
van assises.
drag, m. [engl.] 1. Engelscb rijtuig. — 2.
snapper jacht, paper-hunting.
dragee, f. (bruidsuiker) (mil. et pop.) geweerkogel; recevoir une (ou gober la) —, door
een kogel getroffen worden. — v. eearter.
— Neus ; se piquer la —, zich bedrinken (vgl

nez).
dragiste, m. [dragde] de suikerbakkersknecht, die met het maken van bruidsuikers
en muisjes belast is.

dragon, m., V. defiler.
drague, f. (pop.) gereedschap, spel of
toestel van een koordendanser, kwakzalver of
goocbelaar; monter une —, een spel op de kermis opzetten.

dragueur, m. (pop.) = banquiste.
drap, m. (taken) (pop.) v. gnaf, halle.
— Aan de school te Saint-Cyr : prendre ses
—s, in arrest gaan. — Manger du — (ou du
merinos), biljarten.
drapeau, m,' (vaandel) (fr. mac.) servet;
grand —, tafellakcn. — (pop.) beddelaken. -x, pl. luiers. — (mil.) van off cieren : 4tre
de garde au -- : a) arrest hebben ; b) des
avonds niet aan de officierstafel verschUnen om
te dineeren, maar eene portie voor twee personen van daar laten afhalen ; c) van echtgenooten : zijne vrouw op eene partij moeten vergezellen of thuis moeten blijven om baar gezelsebap te houden.
drille, m. timmermansknecbt.
dringue, f. a) (pop.) buikloop, diarrhee
(= drouillasse) avoir la , bang z^jn, in
zijn broek schUten. — Kleedingstuk, overjas.
— b) (arg.) vij ftrankstuk ; une — tarte re froidie sur le zinc du mastroc, een op de toonbank van den wijnhuishouder vastgespijkerd
valsch vijffrankstuk.
dringuer, v. n. (pop.) een vroolUk leven
leiden.
drive, f. [derive, afdrijven]: tre en —
courir one bordde (z ald.)
drogue, f. (slechte waar, bocht): a) (pop.)
onuitstaanbaar vrouwspersoon, afschuwelijke kerel ; petite —, lichtzinnig jong meisje. — b)
(arg.) montrer — a qn., tein. vragen.
droguer, v. n. et v. a.: a) (pop.) lang
wachten, heen en weer draaien ; faire — qn.,
tem. laten wachten. — b) zeggen ; vragen;
bedelen.
droguerie, f. (arg.) vraag.
;

—
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,
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drogueur, m. (arg.) = droguiste ; berucht volksblad tijdens de Commune, door
— de la haute, elegante oplichter, welbe- Vermesch in den gemeensten stijl geredigeerd.

duehesse, f. (bertogin) (arg.) vrouwsperdroguiste, m. (arg) bedrieger die on- soon, dat aan het hoofd eener betide staat.
duel, m. (pop.) v. battre, a.
der verdichte voorwendsels aan de huizen bedelt.
Dufour, v. monsieur.
droite, f. (rechterzgde) bij handelsbedienDumanet, npr. m. (personage in de vauden : aller a —, op n ° . 100 gaan.
droitier, m. tot de rechterzijde behoo- deville : La cocarde tricolore van de gebroe-

spraakt afzetter.

rend afgevaardigde (ant. gauchier).
drSle, adj. et s. m. (grappig) (pop.): ca
n'est pas —, dat is vervelend, niet aardig; —
de paroissien, rare snaak.
droliehon, adj. (pop.) buitengewoon grappig, alleraardigst.
dromadaire, m. (dromedaris) (pop.) _
chameau. — Weleer: veteraan die den
tocht naar Egypte had meegemaakt.
drouillasse, f. diarrhee, buikloop (_

dringue).
Druelle, m. [naam van iemand, die aich
uitgegeven had voor een anarchist, maar door
de collectivisten als politiespion werd herkend
en uitgeworpen] politiespion.
Dubois, npr.: rendre visite a M. —, naar
de bestekamer gaan.
due, m. (hertog): — de Guiche = guiehemar. — Groot, op een victoria gelijkend
rijtuig, met twee banken voor bedienden, den
van voren en een van achteren, elk voor twee
bedienden ; petit —, open rijtuig voor twee personen zonder bok. — Kleine ronde hoed in den
vorm van een meloen. zooals de meer elegante
cavaliers (souteneurs) der publieke dames dragen.
duce, m. [lat. dux, ducere] afgesproken
teeken, dat valsche spelers elkander geven.
Duchene, npr. m. (naam van een bekenden tandmeester): passer a — [= se faire
arracher une dent], betalen. — Le Pere —,

ders Cogniard) (pop.) vreeselUk lichtgeloovig
soldaat.
dur, adj. et s: m.: a) (fam. et pop.) brandewijn. — C'est un vieux — a cuire, die is
voor geen klein geruchtje vervaard; c'est — a
digdrer ou a avaler, dat is bezwaarli. k to gelooven. — In den boekhandel: — [ a la vente],
moeilijk to verkoopen. — (typ.) 9tre dans son
-, ijverig werken. — b) ((am.) ijzer; —s, pl.
boeien, kettingen ; kruiwagenstraf ; bagno; —s
cuirs, groote (tuin)boonen. — c) (arg.) travailler sur le —, onder 't rijden op den spoortrein
stelen ; le — mort, kring van 50 kilometer
rondom Parijs.
duraille, I. (arg.) steen; edelsteen; —
sur mince, ongevatte diamant.
duce, f. (arg.) de aarde. — Tuchtbuis. —
Steen; — a briquemon, vuursteen. — Plank.
— Vol a la —, diefstal, waarbij de to bestelen
persoon met een vuist- of stokslag bedwelmd
wordt.
dureme, m. (pop.) kaas, wrongel.
durin, m. (arg.) ijzer.
duriner, v. a. (pop.) met ijzer beslaan.
dus(s), m. onder valsche spelers: afgesproken stelsel van merkteekens.
dynamitard ou dynamiteur, m.
anarchist die zich van dynamiet bedient, dynamietman.
dynamitophobie, f. dynamietvrees.

E
eau, f. (water) (pop.) v. all, 2 ; — bd- ebasir, v. a. (arg.) doodslaan, vermoorden.
ebattre, (arg.): s'—, V. pr. (vroolUk iondnite de cave, wijn; marchand d'— chaude, d'—
de Lavelle, v. marehand; — de moule, huppelen): s'— (ou s'esbattre) daps la tigne, in
sterk met water vermengde absint (naar de
lichtgroene kleur van water, waarin mosselen
gekookt zijn); etre Bans les —x grasses, een
hooge plaats bekleeden in eene administratie;
(mil.) employd dans les —x grasses, betaalmeester.
eau–fortier, m. [eau forte, sterkwater]
met sterkwater etsende graveur, aquafortist.
-

't gedrang trachten to stelen.
eberluer, v. a. (berlue, oogverblinding]
(fam.) verbazen.
ebouffer, v. pr. (fam.) s'—, in luid gelach uitbarsten.
eboule, adj. (ingestort) (pop.) in luie rust
uitgestrekt.

[ECAFOUILLER
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ecafouiller, v. a. (pop.) kort en klein
slaan, verbrijzelen.
eeaille, m. [sci:ubbendrager; vgl. poisson] bezoldigd cavalier of minnaar eener galante dame, souteneur.
ecarbouiller, v. pr. s'—, (pop.) wegloopen.
§ecartee, f. = horizontale.
eearter, v. a. (bagel spreiden bij 't schieten): — du fusil, weleer : — la dragee, biq 't
spreken speeksel om zich been verspreiden.
echalas, m. (wingaardstaak): a) (pop.)
jus d'—, wijn. — —, pl. dunne, magere beenen (= eehasses); lang, mager menscb,
boonenstaak. — b) (fam.) — (ou gaule) d' omnicroche, koetsier van een omnibus.
eehantillon. m. (staaltje, monster) v.
bolte, a.
eehappe, m. (iem. die afkomstig is van ...,.
ontsnapte): — de capote, kleine, magere, slecbt
gebouwde fat; — d'Hdrode (onschuldige), onnoozele bals, domkop.
echarpiller, v. a. (in stukken slaan)
(pop.): se faire —, vreeselijk slaag kr(jgen.
eehasses, f. pl. (stelten) dunne, magere
beenen (= eehalas) .
eehassier, m. (steltlooper) (pop.) Lang,
mager mensch, boonenstaak.
eehauder, v. a. (broeien) to duur laten
betalen, afzetten
echelle, f. (ladder) (pop.): — a t'echelle,
bet schavot bestijgen.
echi(g)ner, V. a. et v. pr. ((am.) lamslaan, vernietigen; (door critiek) afmaken; s'—,
zich afbeulen.
eehi(g)neur, m. ((am.) vernietigend beoordeelaar, afmaker, kwaadspreker.
echo (pr. a-ko), m. (echo) bij journalisten:
—s, pl. stads- en schouwburgnieuwtjes. —(pop.)

(= bis).
eehoppe, f. (kraam) (fam.) bU werklie-

—/ da capo! his!

den : winkel, werkplaats.
echoter (pr. d-ko-tee, v. n. bij journalisten : gemengde berichten, stadsnieuws schrijven voor couranten.
echotier (pr. d-ko -tie), m. schrijver van
't stadsnieuws, berichtgever voorlocale nieuwtjes.
eclairage, m. (verlichting) bij spelers:
het geld, dat op de speeltafel voor de spelers
ligt; — au gaz, aanzienlike som die voor een
speler ligt.
eelairer, v. n. et v. a. (verlichten): a)
bij spelers: — (le tapis, le velours), de tot

ECOSSEUR]

spelen bestemde som vodr zich nederleggen. —
(pop.) laten zien, dat men geld heeft; bij
do dames in Breda- street : vooruitbetalen. —
c) (arg.) bekijken, beschouwen.
eelaireur, m, a) bij spelers: bandlanger
der valscbe spelers. — b) (pop.) —s, p1. sterk
in 't oogvallende (vrouwen)borsten.
ecluse, f. (sluis) a) (pop.): Lacher les —s,
weenen ; b) ook : eeluser, V. n. zUn water
loozen, pissen.
ecole, f.: — prdparatoire (voorbereidingsschool), gevangenis.
eeonomie, f. bij voddenrapers: —s, afval
van laken en fluweel.
ecopage, m. (pop.): a) stoot, licbte slag.
— b) berisping, standje. — c) klein voordeel,
profijt ; inz. de kunst om juist op etenstijd bij
eene familie to verscbijnen en zoo eene uitnoodiging om mee to dineeren uit to lokken.
ecoper, V. n. et v. a. (pop.): — qc.,
— de qc., iets krijgen ; slaag krijgen ; V. abattage ; zich stooten ; it a ecope, hij heeft zijn
vingers gebrand, hij is er in geloopen ; de
slechte gevolgen van sets dragen: c'est encore
not qui, ecoperai pour vous, de slechte gevolgen komen op mijn hoofd neder in plaats van
op bet uwe. — (typ.) drinken.
eeopeur, m. (pop.) slimme kerel, die
bij ieder bezoek, zonder om iets to vragen, er
op uit is een klein voordeel to bebalen, inz.
klaplooper, tafelschuimer (v. eeopage).
ecorche–cul, adv. (pop.) a — ( op bet
achterste glijdende), met tegenzin.
scorcher, v. a. (villen) (pop.): — le renard, kotsen, overgeven.
ecornage, m. (arg.): vol a 1'— on a
l'dcorne, diefstal, gepleegd in een winkelkast
door middel van een draadhaakje of ijzerdraad,
dat men door het boutgat of een in een onder aan een ruit gemaakt gaatje steekt.
scorns, m. (arg.) beschuldigde, die op bet
bankje der aangeklaagden zit.
scorner, v. a. (de hoeken afstooten): a)
(pop.) — la foi conjugale, de echtelijke trouw
schenden ; — qn., iemand uitschelden ; belasteren, zwartmaken. — b) (arg.) — un boucard,
in een winkel inbreken.
eeorneur, m. (arg.) openbaar ministerie.
eeornifier, v. a. (pop.): — (a la passe),
ombrengen, doodschieten.
ECOSSais, m. (Schot): en — (als Hooglander gekleed), met bloote beenen.
eeosseur, m. (erwtendopper) (fam.) be-
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ambte die met de opening der correspondentie
bast is.
eoflt, m. (gelag): a) (pop.) 4tre a son —,
op elgen kosten eten ; etre a 1'— de qn., door
iem. vrijgehouden worden. — b) (theat.) payer
son —, in een pas de trois zijn solo dansen.
eeouter, v. a. et V. n. (luisteren) (fam.
et pop.): je t'ecoute, ja. — Tot een babbelaar zegt men : dcoute s'il pleat, heu toch je
mood eens.
ecrabouiller, v. a. (pop.) stukslaan (=

ecarbouiller).
ecrache ou escrache, f. (arg.) papieren, (reis) pas ; — tarte ou a l' estorgue, vatsche pas.

ecracher, V. a. (arg.) zUn pas toonen ;
iem. naar zijn pas vragen, in verhoor nemen.
ecrasement, m. (verplettering) (fam.)
gedrang.

]GNOLER]

maken om weer werk to krtjgen (= se faire

des prt i ues).
6eurer, v. a. (afschuren) (pop.): — qn.,
iemand duchtig doorhalen ; — son chaudron,
bieahten.
®eure't.l, m. (eekhorentje)

(pop.) (typ.)

macbinedraaier. — Faire l'—, een overtollig
work doen (als het eekhorentj-e in zijn draaikeoi) . — Lacher son —, ztn water loozen.
6curio, f. (paardenstal) (pop.): nettoyer
ses —s, zi n neus schoonnnaken, in zijn neus
peuteren.
ecuy re, f. [cor. van la cuiller]: it ne se
sert pas avec le dos de 1'—, htj scbept niet
met de rugzijde van de lepel op, b i stopt zich
good vol.
ed', (pop.) dikwijls gebr. voor do.
edredon, m. (eiderdons) (pop.): a) — de
trois pieds, bos stroo. — b) Mi hoeren : faire
1'—, een vreemdeling uitplunderen.

ecraser, v. a. (verpletteren): (pop.) — une
of, m. [abr. van e[et] (pop.): faire de l' —,
bouteille, een flesch den pals omdraaien (uitdrinken); — un grain, een graantje pikken (een effect maken.
effacer, v. a. (uitwisschen) (pop.) (spUs,
borrel drinken); — des tomates, de maandeliksche regels hebben.
ecrevisse, f. (kreeft): a) (pop.) — de boulanger, schijnheilige, femelaar. — b) (mil.) bij
cavaleristen : — de rempart, infanterist (wegens de roode broek); avoir une — dans la
tourte on dans le vol-au-vent, onzin uitkramen,
bazelen. — (that.) quatorzieme —, flgurante.
— c) (arg.) kardinaal.
ecrire, v. n. (schr^jven) (pop.): — a un
juif, zich bet achterste atvegen.

drank) verzwelgen, opmaken.

effaroucher, v. a. (schuw maken) (pop.)

wegmoffelen, behendig stelen: Quest-ce qu'a
e farouchM ma veste ? wie heeft mijn buts
gekaapt?
efaroucheur, m. (pop .) dief.
effectif, m. (fam.): avoir son —, een cavalier gevenden hebben (van een dame).
effet, m. (working, effect): faire des —s
de biceps, een staaltje van spierkracht geven;
ecriteau, m. (arg.) meltre un — a une faire des —s de poche, met zUn geld rammefemme, een vrouw voor zijn minnares uitgeven. len, door het vertoonen van een groote som
eerivasser, v. n. bij letterkundigen : hoe- geld effect trachten to maken; ook : betalen.
ken samenflansen.
efractionnaire, m. inbreker.
egailler, v. a. in speelclubs: -- les careerou, m. (boeking op de gevangenl^jst)
(fam.): monnaie d'—, bet zitten (in de gevan- tes, de kaarten openleggen.
egalite', f. (gelijkheid): parfaete —, soort
genis) voor eene geldboete.
hazardspel.
ecuelle, f. (nap) (pop.) bord.
egard, m. (arg.): faire — , lets van het
6cuellee, I. (een nap vol) (pop.): -gestolene voor zich behouden.
d'ordures, een stroom vuile scheldwoorden.
ecume, f. (schuim) (arg.) — (de terre), tin.
®gayer. v. n. et v. a.: (theat.) uitfluiten,
eeumer, V. a. (zeeschuimerij bedrijven) fluiten; — l'ours, het stuk ultfluiten; se faire
(arg.): -- la boutogue, den winkel openbreken. --, uitgefloten worden.
ecumeur, m. (afschuimer): — de mareglisier, m. (pop.) vrome, kerkganger,
mite, iem. die ten koste van een meisje van pietist.
pleizier leeft, die exploiteert, souteneur; V.
egnaffer, v. a. (pop.) verrassen, in vermarmite, b.
bazing brengen.
ecumoire, f. (schuimspaan): a) pokdalig
egnolant, adj. (pop.) vervelend. — Buigezicht. — b) bij leidekkers : faire 1'—, in het tengewoon, verbazend.
dak, dat men repareeren moet, nieuwe gaten
egnoler, v. a. (pop.) vervelen, lastigvallen.
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egout, m. (goot, riool): a) in bet piketspel: tierce a 1'—, lage derde. — b) (pop)
prima dona de l'—, tingeltangelzangeres, die
gemeene liedjes zingt. — Mond, keel (vgl.
plomb). — v. rat.
egraffigner [= egratigner], v. a.
krabben.
e(g)railler, v. a. (arg.) nemen, pakken,
betrappen.
egratignee, adj. f., v. dechiree.
egrene, m. [egrener, een voor een door
de vingers laten gaan]: bij journalisten : service des —s, verzending van een dagbladnummer bij enkele exemplaren, onder kruisband
met daarop geschreven persoonlUk adres (in
plaats van in pakketten).
egrugeoir, m. (vgzel) preekstoel, kansel;
biechtstoel.
egruger, v. a. (6jnstooten) (fam.) uitkleeden, uitplunderen.
egyptien, m. (that.) slecht acteur.
elastique, adj (veerkrachtig): a) ((am.)
van personen : inschikkelljk, meegaande; nous
sonintes plus —s que ca, wig schikken ons gemakkelijker naar de omstandigheden.— b) (arg.)
v. balle, 2b.
elbeuf, m. (laken van Elbeuf) (fam.) jas.
electeur, m. (kiezer) bij haudelsreizigers:
l' — a bien (a mal) vote, wU hebben op reis
veel (weinig) bestellingen gekregen.
elements, m. pl. bq valsehe spelers:
kaarten die voor een bepaald doel zijn klaargemaakt. — In het bazardspel: van de noodige
middelen voorziene pointeurs, geld : » faisonsnous tin petit (ac? — It n' y a pas d'—", willen wij eery spelletje doen ? — Wij hebben geen
goede pointeurs.
elephant, m (olifant) (fam.) vertrouwde,
begunstiger, iemand die aan een minuend paar
rendez-vous bezorgt.
e18ve–eabot on ®live–martyr, m.
(mil.) bU cavaleristen : leerling-korporaal.
elixir, m. (pop.): -- de hussard, brandewijn.
elogier, v. a. een lofted op lets zingen,
prijzen.
emailler, v. a. door inspuitingen onder
de huid de rimpels op het gezicht wegmaken.
Deze operatie geschiedt door de dmailleuse.
emballe, m. iem. die hartstochtelijk met
een denkbeeld is ingenomen.
emballement, in. hartstochtelgke opgewondenbeid, lyrische onstuiinigheid; vlaag van
toorn.

EMBtTER]

emballer, i. V. a. (inpakken) in de gevangenis zetten, opsluiten. — (Een werk) inderhaast afniaken. — lemand loozen, eindelijk
van iem. afkomen; 00k: — qn., iemaud een
vuistslag geven. — Van het paard: met den
berijder op hol gaan, (fig.) medesleepen. — 2.
s'—, v. pr. van paarden: doorgaan, op hol
gaan; van personen: opgewonden worden; zich
laten medesleepen ; boos worden.
emballes, f. pl. [= embarras] (pop.)
drukte, omhaal, complimenten; faire des —s,
drukte maken, zich airs geven.
emballeur, m. (inpakker) (pop.) politieagent. --- — de refroidis, lijkdrager.
embaluchonner, v. a. [baluchon, pak]
(pop.) inpakken.
embarbe, adj. omsinaeld.
embarbement, m. aanval van vallende
ziekte.
embarber, v. n. binnenkoinen, naar huffs
komen.
embarbotter, v. pr. (pop.) s'—, ook:
s'embarbouiller, in zijn redo verward
raken.
embarder, v. a. (mar. gieren) (pop.)
afdwalen,, bet onderwerp zijner rede uit bet oog
verliezen. — Zich vergissen.
embarras, m. (verlegenheid): a) (pop.)
mettre une Dille daps l'—, een meisje bezwangeren. — Faire ses —, een gewichtig voorkomen aannemen, een hooge borst zetten, veel
drukte maken; faiseur d'—, monsieur l'—,
druktemaker, bluffer. — b) (arg.) beddelaken.
embauder, v, a. (arg.) met geweld nemen ; geweld aandoen.
embaume-, in. (iem. die welriekend ruikt)
modegek.
embellemerder, v. pr. (pop.) s'[belle-mire, met zinspeling op s'emmerder] zich
een schoonmoeder op den hall halen, trouwen.
emberlificoter, v a. et v. pr. ([am.)
verwarren, verwikkelen, in de war brengen, in
zijn netten vangen; s'—, in de war raken (vgl.
embarbotter).
emberliicoteur, m. ([am.) sluwe kerel, die de lieden behendig in zUn netten vangt.
emberquine, adj. [BERQuIN, Fransch
kinderboekjesschrijver] overdreven moreel.
embetement, m. (/fain.) vervelende zaak,
onaangenaamheid.
emboter, V. a. et v. pr. (dom maken)
(fam.) vervelen, lastig vallen, treiteren, ergeren,
boos waken; s'— comme une croute de pain
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derriere une malle, zich vreeselijk vervelen;
embuement, m. stiklucht, ontzenuwende
ne pas s'—, niet onbeholpen zijn, zich weten atmosfeer.
te redden, op zqn tellen weten to passen ; ne
embusque, m. (mil.) soldaat die van
pas Sc laisser —, zich niet laten influenceeren

of intimideeren.

embldme, m. (zinnebeeld) (pop.) leugen,
bedrog : »It me repond: je s uis malade ! — Des
—5!" Hij antwoordt mij : ik ben ziek ! — Allemaal gekbeid !
emblemer, emblemir, v. a. (pop.)
misleiden, bedriegen.
embobiner, embobeliner, v. a. (pop.)
bepraten, bet hoofd door mooie praatjes op
hot brengen.
embotter, v. a. et v. n. (invoegen): a)
((am.) — le pas (precies in de voetstappen
van zijn voorman treden), iem. naloopen, met
iets meedoen, zich laten medesleepen. — b)
(pop.) een vuistslag geven; uitschelden ; (theat. )
se faire —, uitgedoten worden. — Zoo bij
iemand in de gunst trachten to komen, dat bij
iets voor iemand doet: »Y a pas moyen de
-

t'— pour t'en faire payer pour deux sous",
bet is glad onmogel jk u zoo ver to brengen,
dat ge iemand voor twee sous tracteert. —
Binnenkomen, binnendringen. — c) in bet baccarat : door een getrokken kaart op het getal
10 of 20 komen, bv. bU een zeven nog een
drie krijgen ; etre completement emboitd, geheel
blut zijn, al zijn geld kwijt zijn.
ermboquer, v. a. (snel mesten) inpompen ; — pour le prix, (een leerling) africhten
om een prijs to winnen.
emboucaner, (pop.) 1. v. n. slecht neken ; — le singe, een apenluchtje bij zich hebben. — 2. v. a. et v. pr. tergen, plagen, vervelen; s'—, zich vervelen.
embouchure, f. (monding) (pop.): possOder son —, niet op zijn mondje gevallen zqn.
embroquer, v. n. (arg.) aankijken.
embrouillamini, m. [= brouillamini] (pop.) warboel.
embrouill(ard) er, V. pr. (pop.) s'—,
de eerste sporen van dronkenschap bespeuren.
embrouiller, v. a. (verwarren) (pop.)
ni vu ni connu, je t'embrouille, zegswtjze aan
bet slot eener vertelling om de snelheid en
verwarring eener handeling to kennen te geven ; volgens anderen zooveel als: ja, zoek
maar, het is en niet meer.
embroussaille, adj. [broussailles] verward, borstelig (van haar).

den gewonen dienst is vrij.gesteld.
emecher, v. pr. (pop.) s'—, zich een roes
aandrinken ; etre dmchd, aangeschoten zijn.
emeeheur, m. bU spelers : — de parties,
speelclubspeculant, die met anderen een kapitaal b jeenbrengt om de kleine pointeurs to
plunderen (= vorace).
emerillonner, v. pr. (pop.) s'—, opgeruimd of vrooljk worden.

emigre, m. (pop.) — de Gomorrhe, sodomiet.

emile, m. = pede.
emmaillotter, v. a. (een kind inbake-

ren) (arg.): — un mom, toebereidselen on plannen maken voor een diefstal.
emmaillotteur, m. (pop.) kleermaker.
emmanche, m. (pop.) onhandig, onbekwaam mensch.
emmargouillis, m. [margouillis, mistkuil] (pop.) onfatsoenlijke uitdrukking, vuile,
gemeene praat
emmastoquer, v. pr. (pop.): s'—, zich
goed voeden, zich vetmesten.

emmecher = emeeher.
emmener, v. a. (medenemen) (pop.): —
a la campagne = emmieller. — ( arg.)
verklikken, aanbrengen.

emmerdement, m. (pop.) (tres bas)
doodelijke verveling; — sur toute la ligne,
overal de afgrijselijkste verveling.
emmerder, v. a. et v. n. (met drek bevuilen) (pop.) (tres bas): it ne s'emmerde pas
la pine en chiant, bij is een gladde vent, die
overal raad op weet ; (fig.) doodelijk vervelen,
lastig vallen; s'—, zich vreeselijk vervelen:
» Que fais -tu donc la, Satin ? — Je m' emmerde",

Wat voer je daar toch nit, Satin? — Ik verveel mU liederlijk. — Diep verachten : "fem-

merde la tour, je respecte messieurs les jurds",
ik heb schijt aan het gerechtshof, de heeren
gezworenen eerbiedig ik.
emmerdeur, m. (pop.) (tres bas) vervelende, lastige vent.
emmieller, v. a. et s'—, v. °pr. (pop.)
eupbemistisch voor (s')emmerder ; men
spreekt altijd nit : em...m...m...ieller.
emmilliarder, emmillioner, v. a.
tot verscheiden males mtllionair maken ;
zich verrljken.
emmitonner, v. a. (instoppen) (pop.):
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— qn., iemand met ijdele beloften paaien.
emmoutarder, V. a. [moutarde] ( pop.)

empoigne, f. (pop.) hand.
empoigner, v. a. (grijpen, pakken) (een

= emmerder.
boek, een schrijver) scherp critiseeren, afbreemos(s), f. [abr. van emotion] (pop.) aan- ken ; (een tooneelspeler) bespotten, uitauiten.
doening, gemoedsbeweging.
— Van een tooneel enz.: medesleepen, roeren,
emouver, v. pr. (pop.) s'— [s' dmouvoir] pakken. — Zich (eene ziekte) op den hals
zich bewegen, zich weren.
halen.
empaffe, f. (arg.) beddelaken (= emempoigneur, m. scherp criticus.
barras).
empoisonneur, m. (poi.) giftnlenger
empaffer, v. a. [ pa f, dronken] (pop.) (vriendschappelijke naam, waarmede zuipers den
dronken maken.
kroeghouder aanspreken).
empaille, adj. et S. m. (epgezet, opgeempoivrer, v. pr. (pop.) s'—, zich bevuld): avoir fair —, een stiff pedant voorko- drinken.
men hebben; linksch persoon; domoor, sukkel.
emporhes, m: pl. (arg.) wolken.
empaler, v. a. (spietsen) afzetten, beetemportage, m. (arg.) — a l' antonne,
nemen, in den nek zien.
kerkdiefstal.
empanurger, v pr. ((am.) s'— [les mouemporter, v. a. (medenemen): a) (pop.)
tons de Panurge], met den grootEn hoop mee- — le chat, zich in iets mengen, waarvan men
doen, naapen.
geen verstand heeft en tot loon daarvan uitempave, f. (arg.) kruisweg. — Ook : _ gescholden worden ; — (manger ou faire sauempaffe.
ter) la grenouille, met de kas doorgaan ; cela
empeeheur, m. (pop.) — de danser en vows emporte la gueule, het brandt je in do
rond, spelbreker, indringend mensch.
keel (van zeer sterke specerijen of dranken);
empereur, m. (le pere l'Einpereur, naam — le morceau ou la piece, iemands lets zeer
van een schoentapper in de buurt der hallen) scherps zeggen, bits zun. — b) (arg.) door be(pop.) oude schoen.
drog afzetten.
empetarder, v. a. (pop.) met voetzoeemporteur, m. (arg.) bedrieger, die de
kers omringen , — qn., iem. iets wijsrnaken, gekochte waar laat dragen door een winkelgouden bergen beloven. — (obsc.) met iemand bediende, Welke met hem medegaat, doch die,
paederastie bedrijven.
aan huis gekomen, met de inkoopen verdwijnt;
empiergeonner (s'), v. pr. (pop.) — a la cotelette, kwartjesvinder die zijii slacht-zich verwikkelen, zich verwarren, vastraken.
offer zijn geld afwint nadat hij hem eerst in
empiffrage, m., empiffrerie, f. (pop.) een restauratie, kofUehuis enz. getracteerd heeft.
[s'empi/frer, zich den buik vullen] vraatzucht,
emposeur, m. (arg.) knapenschender,
gulzigheid.
paederast.
empioler, v. a. (arg.) opsluiten.
emposteur, m. (arg.) gauwdief, die beempire, adj. inv. (in den stgl van het driegt door het aansmeren van slechte, onvereerste Keizerrijk, onder Napoleon I) ([am.) sma- koopbare waar.
keloos, stiff, ouderwetsch.
empote-, adj. et s. m. (pop.) lut, onhanempla(n)quer, v. n. (arg.) aankomen. dig (mensch).
emplatre, m. (pleister): a) (pop.) kleinemproseur, m. (arg.) = emposeur.
moedig zwak mensch, kerel zonder fut, flapemprunte, adj. (ontleend) stiff, linksch,
drol. — — de Thapsia, halsdoek met borst- onhandig, onbeholpen.
stuk. -- b) bij valsche spelers : faire un —,
emprunter, v. a. (borgen) (fain.) : — an
een reeks van kaarten in bepaalde volgorde qui vaut dix, zijn haar zorgvuldig van achteklaarleggen. — c) (arg.) afdruk in was.
ren naar voren kammen, om de kaalhoofdigemplatrer, v. a. (pop.) lastigvallen, in heid to verbergen.
den weg zitten (als een pleister); s'— de qn.,
emu, adj. (bewogen, aangedaan) (pop.):
zich iem. op den hals laden.
—, ligerement —, aangeschoten.
emplir, v. a. (vullen) v. bocal.
enbohemer (s'), v. pr. (fain.) steeds
emplucher, v. a. plunderen.
dieper zinken, hoe Langer hoe meer een mnisempoignade, f. [empoigner] twist, klop- lukt leven leiden.
partq.
enbonnetdecotonner (s'), v. pr.
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[bonnet de coton, slaapmuts] (pop ) burgeraehtig, kleingeestig, bekrompen worden in zijn
doen en denken.
encabotiner (s'), v. pr. [cabotin] in
bet tooneelspelersleven ingewijd worden.
encadrer, v. a. ((am.): it faudrait le
faire —, then moest men in een l(jstje laten
zetten (omdat hij zoo grappig, zoo bespottelVk is).
encaisser, v. a. (incasseeren) ((am.) —
un soufflet,
et, een oorvtjg krtjgen; vlg. dan-

dines.
encarnavale-, adj. in carnavalscostuum.
enca(r)rade, f. (arg.) ingang, lourde
-

d'—, ingangsdeur
eneartee, f = femme en carte (z aid.)
encarter, v. a. [mettre en carte] inschrUven, op een lust zetten; les encartds des Facuttds, (eenigszins minachtend met zinspeling
op une encartde: de ingeschreven studenten).
encarrer, V. n (arg.) binnenkomen.
encasquer, v. n. (arg.) in-, binnenkomen.
enceintrer, v. a. [enceinte, zwanger]
(pop.) bezwangeren, met kind maker (weleer

enceinturer).

encensoir, m. (wierookvatl (arg.) de strut
met long (van een dier).
enehar(i)botte, adj. (pop.) verveeld, nit
z(jri humeur, verlegen.
enchetiber, v. a. (arg.) arresteeren, in
hechtents nemen.
enchiferne, adj. [= enchifrene] (pop.)
verkouden (in 't hoofd).
encible, adv. [ensemble] (arg.) samen.
eneloue, (pop.) 1. adj. (vernageld) krachteloos, zonder energie; linksch, onhandig. —
2. S. m. iemand met onnatuurlUke hartstochten.
encoliflucheter (8'), v. pr. (pop.) zich
vervelen, niet op zLn gemak zQn.
enconner, V. a. (pop.) (obsc.) beslapen,
den bq'slaap voibrengen.
encoqueluehonne, adj. als met een kap
bedekt.
encotillonner (s'), v. pr. (pop.) onder de pantoffel raken.
encre, f. (inkt) v. boire ; buveur.
encrotter, v. a. (pop.) begraven (verachtelijk van eene burgerl(jke begrafenis).
one... par corvee, m. (mil.) zonder
smerige bijbeteekenis : ezelachtige recruut, dour
dier.
endeeher, v. a. [deche] (pop.) te gronde
richteii, ruineeren.

ENFiLAGE]

endimanche, adj. (op zijn zondagsch)
((am.) belacbeigk opgedirkt.

endimancher (s'), v. pr (z(jn Zondagspak aantrekken) (fam.) zijn jas aandoen.
endormage, m. (pop.): vol a 1'—, dieistal gepleegd aan iemand, die door slaapmiddelen is bedwelmd; V. fabriquer.
endormeur, m. (pop.) gauwdief die zijn
slachtoffer door siaapmiddelen bedwelmt. —
Vervelende kerel.
endormi, m. (pop.) rechter.
endormir, 1. s'—, v. pr. (inslapen): s'sur le r6ti ou (pop.) sur le fricot, in ztjn Over
of waakzaamheid verslappen; ne pas s'— sur
le r6ti, steeds op zon voordeel weten te passen, geen gelegenheid verzuimen. — 2. v.a. (in
slaap maken) (arg.) — (du coup), doodslaan,
vermoorden.
endos, m. (pop.) ruggegraat.
endosse, f. (arg.) schouder; rug; raboter
l'—, den rug afrossen ; tapis d' —, omslagdoek.
endroguor, 1. v. a. (pop.) — qn., hem.
slechte waar aanpraten. — 2. v. n. (arg.) zUn
slag zoeken to slaan.
endroit, m. (plek) ((am.) bU winkelbedienden : eetbuis, restauratie. — v. bon, b.
endurer, V. n. (uithouden) b(j schippers
op de Seine : bet roer stilhouden.
enfant, m. (kind): a) (pop.) — de choeur
(koorknaap; vgl. ook lager): a) halve pint;
b) (fam.) suikerbrood; — de la fourchette, lid
der academie; — de giberne, soldatenkind; —
de troupe: a) _ — de giberne; b) tooneelspelerskind; — de trente-six peres, hoerenkind;
— de maitre Jacques, — de Salomon, — du
pare Soubise, lid van een der drie klassen vau
den Franschen gezellenbond. — b) (arg.) -- de
choeur de guillotine, gendarm, agent van politie ; — de la matte, diet; filer l'—, bet breekOzer onder de deur schuiven.
enfantrouver, v. a. als vondeling behandelen, niet als zqn eigen kind behandelen.
enfer, m. (hel) (pop.) souterrein eener
drukkertj, waar eene courant geclicheerd en
gedrukt wordt.
enferre, adj. (arg.) gevangen, gearresteerd.
enfifre, 1. adj. uitgeplunderd bU 't spel.
— 2. S. m. (pop.) = non–conformists.
en$gneur, in. [fignard] (arg.) knapenschender, sodomiet.
enfilade, f. (rj) bij spelers : slag op slag
op elkander volgende verliezen (vgl. enfiler) .
enfilage, m. (pop.) = enfilade.
--

[ENFILER

101

(arg.) arrestatie bij betrapping op heeterdaad.
enf.ler, (aan een draad riggen) 1. (pop.)
V. a. — ou s'— qc., lets eten; s'— des briques, gedwongen vasten; — des perles, luieren, dagdieven; — la venelle, het bazenpad
kiezen. — (obsc.) = baiser. — 2. s'—, v.
pr. bij spelers : s'--, ook : se faire —, slag op
slag aanzienlijke verliezen laden (vgl. enfilade);
ook: zich in schulden steken; uitgeven, bv.
»Je m'en/ile de douze sous", ik betaal twaalf son's.
— (erg.) se faire —, op heeterdaad op diefstal
betrapt worden.
enfileur, m. (aanrijger) speler, die van
zijn fortuin gebruik maakt om zijn tegenpartij
slag op slag te doen verliezen. — ( fam.) —
de paroles, iem. die veel woorden den hals
breekt. — (pop.) schavuit, schobbenjak.
enfla(c)quer, v. a. (arg.) een kleedingstuk aantrekken. — Vervelen, lastigvallen. —
In de gevangenis zetten.
enflaneller (s'), v. pr. (Ilanel dragen)
(pop.) een heeten drank naafi binnen slaan :
s'— dun grog, zich inwendig door een grogje
verwarmen.
enfle, m. (dikke vent) (pop.) als scheldwoord: ohd ! 1'—! kijk zoo' n windzak eens!
enf e' e, f. (arg.) blaas.
en$er, v. n. (pop.) drinken.
enfonce, adj. [enfoncer] (fam.) gefopt,
beetgenomen ; reddeloos verloren, geruineerd;
else —, de partij verloren hebben, het onderspit delven; —, le jobard ! de hals is er mooi
ingeloopen. — Homme —, verraderlijk mensch.
enfoncer, V. a. (diep inslaan) (fam.) er
laten inloopen, beethebben, afzetten. — Ver
overtreffen, de baas zijn. — (Een courant, een
theater enz.) door kwade geruchten te gronde
richten, doodmaken. — » DMciddinent, mon Cher,
vous n' 4tes pas de force au piquet ; je vous
en/once. — L' en font terrible ; Oui ! mais comme
papa vous a bien en foncd, pas vrai, pere ?
dans l'af"aire des suifs" ! Waarachtig, man

waarde, van piketten weet je niet veel ;1k ben
je de baas. -- Ja, maar in de affaire met de
talk heeft vader je leelijk in den nek gezien,
niet waar, pa ? (GAVARNI).
enfonceur, m. [enfoncer]: a) bij letterkundigen : scherp beoordeelaar. — b) (pop.)
pother die er zich op beroemt de eerste gunstbewgzen eener vrouw gehad te hebben, terwijl bU inderdaad de opvolger van vele anderen geweest is. — c) bedrieger, z wendelaar,
die smerige zaken doet.

ENLEVER]

enfoncier, adj. (fain.): credit —, zwendeibank (woordspeling met credit foncier).
enfourailler, v. a. (arg.) in hechtenis
nemen, gevangen zetten.
enfrayer, v. a betooveren.
enfrimer, v. a. (arg.) iemand in 't gezicht zien.
enfrimousser, v. a. [frimousse] (pop.)
= enfrimer.
engager, v. a. in de sporttaal: (een
paard) laten inschr(jven ter deelneming aan een
wedren.
engailleur, m. (arg.) bedrieger.
engame, adj. (arg.) dol, razend.
enganter, v. a. (pop.) wegpakken, kapen, stelen. — S'— de qn., op iem verliefd
worden.
engerber, V. a. (arg) = enfou-

railler.
english, m. Engelschman.
engluer, v. a. (met vogellm vangen)
(arg.) — la chev@che, de bende vangen.
eiigraeier, v. a, (arg.) bekeeren.
engrailler, v. n. (arg.) = egrailler.
engrainer, v. n. (arg.) aankomen, toegelaten worden.
engueulade, f., engueulage, engueulement, m. (pop.) stroom scheldwoorden, luid schelden.
engueuler, v. a. et v. rdcipr. (pop.)
luide uitschelden ; s'—, elkander uitschelden. —
— le trottoir, scheefgeloopen en gescheurde
schoenen of laarzen dragen ; des semelles qui
engueulent le trottoir, gescheurde zolen.
engueuleur, m. (pop.) schelder ; journalist, die niets doet dan schelden bij z(jn polemiek.
engueuser, v. a. (pop.) liefkoozen, door
mooie praatjes inpalmen.
enguigner, v. a. (pop.) = emb8ter ;
s'—, zich vervelen.
enguirlander, V. a. belezen, om den
tuin leiden, verleiden.
enjuponner (s'), v. pr. (een onderrok
aantrekken) zich met een vrouw inlaten.
enleve, adj. (fam.) goed gelukt, wegsleepend ; (thdat.) voortreffeljk en met vuur voorgedragen; 9tre — ( van waren : uitverkocht
zijn) succes hebben, het publiek zeer bevallen.
— Danse —e, dans met luchtsprongen.
enlevee, f. bestraffing, berisping, standje.
enlever, 1. v. a. (thdat.) — une scene,
une tyrolienne, een tooneel levendig, met your
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en groot succes spelen, een Tyroolsch volkslied wegsleepend voordragen. — (pop ) — le
cul (ou le ballon) a qn., fatsoenlijker bij de
bourgeois: — quelque chose a qn., iemand een
schop voor zijn achterste geven. — 2. (arg.)
s'-- (cher), V. F. door den honger gekweld
worden.
enleveur, m. (fam.) Don Juan, meisjesjager. — Degelijk en geliefd tooneelspeler.

enlune, adj. door de maan beschenen.

ENTREE]

deld is. — bg cavaleristen : wegruiming der
paardevijgen door ze onder bet stroo te verbergen. — d) bij letterkundigen : — de premitre classe, met geveinsde aandoening geschreven recensie, die aan een werk den doodsteek
geeft.
enterver, v. a. (arg.) = entraver.
entiere, f. (arg ) linze.

entif, m. = antif.
entiffer, v. n. (pop.) binnenkomen. —

ennuyer (s'), v. pr. (zich vervelen) v. a. (arg.) ook : entifier, bepraten.
(pop.) op sterven liggen. — v.

erotton.

enquiller, 1. v. n. et v. pr. (pop.) binnenkomen, aankomen; (typ.) s'—, (op de drukkerij) aangesteld worden. — 2. v. a. (arg.)
tusschen de dijen (quilles) verbergen; — une
thune de camelotte, een stuk (gestolen) stof
onder de rokken verbergen.
enquRleuse, f. (arg.) winkeldiefegge (v.

enquiller, 2).
enquiquiner, v. a. (pop.) vervelen,
verdrieten, p^jnlijk aandoen , grof beleedigen,
uitschelden.

enquiquinement, m. (pop.) grove beleediging.

enrager, v a. (pop.) (obsc.) geil maken:
"Elie savait que cc temps mou enrageait les
hommes", zkj wist, dat dit lauwe weder de
mannen wild maakte (ZOLA).

enrayer, V. n. (remmen) (fam.) = deteler.

enrhumer, v . a. (verkouden maken) (jam.)
vervelen.

enrosser, v. a. [rosse] (pop.) bij den
paardenhandel bedriegen.
enrouiller (s' , v. pr. roesten) ((am.)
ne pas laisser — ses dents, duchtig eten.
—

ensauvager (s'), v. pr. bq letterkundigen : verwilderen, menschenschuw worden.
ensecreter, v. a. [secret, geheime veer,
kunstgreep] v. boui–boui.
enseigne, f. (uithangbord) (arg.) — de
cimetiere, geestelijke.
entablement, m. (balk boven een zuilenr(j) (pop.) schouders.
entailer, v. a. (insngden) (arg.) met een
scherp wapen dooden.
entauler, v. a. [taule, $] (in een huis)
binnenkomen.
enter-rement, m. (begrafenis) ((am. et
pop.): a) stuk vleescb, pens enz. in een stuk
opengespalkt brood. — b) bij schoenlappers:
werk, dat door een leerling of knecht verbrod-

entonne, f. (arg.) = antonne.
entonner, v. a. (in een vat doen) (pop.)

drinken ; — comme un chantre, geweldig veel
drinken, zuipen.

entonneur, m. (pop.) drinker; le plus
fort — de biere, de sterkste bierdrinker.
entonnoir, m. (trechter) (pop.) — d pattes, wijnglas met een voet. — Keel, mond : —
de zinc, keel die beet vocht kan verdragen.
entortille, 1. adj. (pop.) onhandig, onbeholpen. — 2. s. m. knaap die de concurrent
is van de galante vrouwen.
entortiller, v. a. (omwikkelen) (pop.)
inrekenen, trachten te winnen, belezen; van
vrouwen : aanlokken, in Naar netten vangen. —
Vervelen.
entourber, v. a (pop.) in de war, in
wanorde brengen.
entournure, f. ronde uitsnijding voor de
mouw) (fig.) gend dans les —s, gemaakt, gedwongen, stgf.
entrainer, v. a. et v, pr. [engl. train]
traineeren (voor sport oefenen en bruikbaar
maken); (fig.) s'—, door veel beweging bet
vetworden tegengaan.
entravage, m. (arg.) begrip, oordeel,
verstand, inzicht.
entr aver, v. a. (arg.) verstaan, kennen
— le jars, — bigorne ou arguche, dieventaal
verstaan en spreken.
entraverse, advt. (arg.) tot levenslange
gevangenis.
entrechater, v. n. bij het dansen entrechats maken, kuitflikkers slaan.
entre–cote, m. (middelribstuk): a) (pop.)
— de brodeuse ou de lingere, stuk (Brie)kaas.
— b) (arg.) sabel.
entree, f. ((am.) — des artistes (deur voor
tooneelspelers aan de achterz(jde van den schouwburg), bet achterste. — (the'at.) faire I'— d'un
acteur, een acteur bij zijn optreden met handgeklap ontvangen. — Faire une — de ballet,
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binnenkomen zonder to groeten. — In de sporttaal: intreegeld, dat de eigenaar van een paard
betaald bij de aanmelding voor een wedren.
entrefesson, m. (pop.) bilnaad (tusscben
aars en geslachtsdeelen).
entrelarde, m. (pop.): un —, een met
vet doorwassen stuk rundvleesch. — Iem. die
noch vet noch mager is.
entreme(t)tier, m. [entremets] kok die
tusschengerecbten klaarmaakt.
entreprendre, v. a. (ondernemen): —
qn., aanvallen op iemand doen.
entrer, V. n; (binnenkomen) (pop.): —
dans l'in fanterie, in gezegende omstandigheden
verkeeren. — v Quinze—vingts.
entresort, m. (pop.) bij kermisvertooners:
[on entre, on sort] tent, spel.
entreteneur, m. (pop.) mainteneur van
een vrouw.
entripaille, adj. ets.m. [tripaille, pens]
(pop.) dikbuikig ; dikbuik.
entripailler (s'), v. pr. (pop.) dik van
buik worden.
entrolement, m. (arg) diefstal.
entroler, v a. (arg.) wegnemen, stelen.
envelopper, v. a. (inwikkelen) bij kunstenaars : de omtrekken ontwerpen.
enviander, v. a. (pop. et obsc.) =

baiser.

EPINARDS]

epais, m. (dik) in het dominospel: de v(jf
en zes.

epargne, f. (besparing) v. caisse, C.
epargner, v. a. (sparen) (arg.): -- le
poitou, zijn voorzorgen nemen, oppassen.
epargneur, m. spaarder : ' ous sommes
un peuple de paysans, un peuple d—s", wij

zUn een yolk van boeren, van potters (GAreBETTA).

epastrouillant,epastrouiller, (pop.)
= epatant, epater.
epata ge, m. (pop.) overblufing door verbazingwekkende dingen.

epatanmment, (pop.) adv. van epatant.
epatant, adj. (pop) verbazend, buitengewoon : c'est —/ zoo iets is nooit vertoond!
daar sta ik van to kijken!

epatarouflaut, epataroufler, (pop.)
= epatant, epater.
epate, f. (pop.) = epatage ; faire de
1'— ou son —, bluffen, pochen, verbazingwekkende dingen vertellen.
epatement, m. (pop.) verbazing; ook

epatage.
epater, v. a. (pop.) ten hoogste verbazen, overbluffen; ne pas s'—, bedaard, koel
blijven.
epateur, rn., epateuse, f. (pop) bluffer, pother, opsnijder, -ster.
epatouflant, adj. (pop.) = epatant.
epee, f. (degen) (pop.): — de savoyard,
vuistslag.
eperlan, m. (spiering) bij Bjkdragers:
faire un —, een kinderlijkje dragen; vgl. ha-

envole, adj. (weggeviogen) van personen : altgd even beweeglijk, nooit rust hebbende, druk.
envolee, f. (opvlucht) stroom, bv. une —
de lurniere, de par/urns, een licbtstroom, een
stroom van welriekende geuren ; des —s adrien- reng, saumon.
nes de legeres mousselines, vroolijk opfladderen
epice, f. (specerij) V. cornet, c.
epicemar, m. (pop.) = epicier (vgl.
van licht neteldoek.
envolement, m. (wegvliegen) bij kunste- ...mar).
epieephale, m. bij studenten: hoed.
naars : bekoorlijke wanorde.
epicer, v. a. (kruiden) (pop.) bespotten.
envoyer, v. a. (zenden): a) (pop.) — qn.
a la balancoire ou a l'ours, a loustaud ou a epicene, f. (kruldenierswinkel) (fain.) bij
lours, — qn. faire lan laire, iem. wegjagen, de romantische dicbters : bekrompen burgernaar den duivel of de Mookerhei wenschen, achtige denkwijze, ploertigheid.
epice—vinette, m. (arg.) kruideniersnaar de weerga laten loepen ; v. bane ; —
des coups de pied aux mouches, nergens om winkel.
geven ; -- qn. en paradis, iemand vermoorden;
spicier, m. (kruidenier) (fain.) bekrompen
— dormir, plat op den rug werpen. — (that) klein burger, ploert; als adj. kleinburgerlijk,
den tooneelspeler het woord, den volzin souf- ploertig. — Leerling der handels- of technische
fleeren. — Antwoorden, een goede les geven, (reaal) klasse van een gymnasium.
bestraffen ; bien envoys! goed geantwoord ! —
epileptique, adj., v. coco, 2.
epiler, v. a (ontharen) (pop.): se faire —
b) (arg.) — qn. a Niort, iem. iets weigeren.
sole, m. • [ Eole, Eolus, de god van den la p& the, zich laten scheren.
epinards, m. p1. (spinazia) v. beurre, a;
wind] (pop.) wind, poep.

IEPINGLE 4o
(fam.) plat d'—: a) helgroen landscbap (schilderij); b) koedrek, als adj. des paysages epinard, spinazie-groene lanndsebappen. — (mi).)
[epaulette a] graine d'—, kolonels-epauletten.
- (pop) alter aux —, zijn emolumenten (als
minnaar en cavalier eener hoer) ontvangen.
epingle, f. (speld) (pop.): a) avoir une —
a on col, nog een glas wijn (in de kroeg) to
goed hebben; (arg.) apres quatre verrdes de
j'avais mon — au col, na vier glazen absint
gebruikt to bebben, was ik dronken. — b)
(obsc.) ramasser des —s = retourner le (euillet (z. aid)
epingle, adj [tird a quatre dpingles] net
gekleed, door een ringetje gehaald.
epiploon, m. (fam.) bU studenten: hatsdoek. -- Hemd.
epitonner (a'), v. pr. ((am.) verdriet
hebben.
eplucheuse, f (obsc.) — de lentilles
(linzenuitzoekster), tribade, vrouw die aan Lesbiscbe liefde doet.
epoilant, adj. (pop.) = epatant.
eponge, f. (spons) (pop) maitres; vgl.
linge, torehon. — Dronken man. — —
a mercure, syphilitische hoer. — — d'or, procureur. — — a sottises, domoor die zich al!es laat wijsmaken.
époque, f. (tijdstip) ((am.): avoir son
— ou ses —s, de maandelijksche regeis hebben.
epoufl'er, v. a, (arg.) onverboeds overvallen.
epouse, f. ((am. et pop.) echtgenoot (maitres van een student enz.; — edition beige,
lorette
epouser, v. a. (trouwen) (arg.): — la camarde, sterven; — la fourcandiere, bet gestolane weggooien als men vervoigd wordt_; —
la veuve, terechtgesteld, geguillotineerd worden.
epouseux, m. [voor dpouseurj (pop.)
vrUer.
epousseter, v. a. (afstoffen, afrossen):
- une belle, bij een schoone den bijslaap volbrengen ; se faire —, zich laten besiapen.
epoux, m. (pop.) gemaal (iem. die met
een vrouw samenwoont).
eprouve,m. (beproefde) (pop.) galeislaaf, die
de helft van zijn straftijd uitgezeten en zieb
door goad gedrag onderscheiden beeft.
eg uerre, m. (winkelhaak) (pop.) beenen ;
fendre son —, op den loop gaan; faire t'—,
een bulging maken, groeten.
equiangle, equilateral, equipol-

ESBROUFFE]

lent, adj. (gelukhoekig, -zijdig, -waardig) b j
de hoogere kiassen der lycea: onversclhillig,
om het even.
equipe, f. (ploeg werkiui) (typ.) de zetters van eene courant, Inz. de zetters die eene
commandite uitmaken (v. commandite)
bi uitbr. ieder met een bepaald doe! vereenigde
troep arbeiders.
erailler, v. a. (splUten) (arg.) vermoorden. — ook = engrailIer.
ereinter, v. a. (de lenden breken) ((am.)
a) (een boek, een auteur) uitkleeden; (een tooneelspeler) uitfluiten. — b) drinken (vgl. negrease).
ereinteur, m. ((am.) giftig recensent,
beoordeelaar die een schrtjver enz. afmaakt.
arena, adj. [ereintd] (pop.) moe als een
bond, lam in 't kruis.
. ergame, adj. (arg.) dot (van honden); V.
;

happin.

ergot, m. (spoor van een haan) (pop.):
se fendre l'—, abr. se le fendre, op de vlucht
gaan.
Ernest, n. d. b. m. (Ernst) bij journalisten:
mededeeling van wege de regeering bij eene
courant ingezonden (= Communique).
es (pr. es'), m. [abr. van escroc] (arg.)
bedrieger, gauwdief; valsche speler
esballonner (s'),v.pr. (arg.) = ebasir.
esbattre (s'), v. pr. (arg.): s'— (ou s'dbattre) dans la tigne, in bet gedrang traclhten to
stelen.
esbigner, (pop.) 1. s'—, v. pr. zich nit
de voeten maken (vgl. anglais, 1 b); s'daps sa boIate a puces, naar Buis gaan. — 2.
v. a. ook s'esbignonner, laten verdw}jnen,
stelen.
esblinder, v. a. (pop.) verbazen, overbiuffen.
esbioquant, adj, (pop.) verbazend.
esbloquer, v. a. (pop.) verhazen.
esbroufe, f. (arg.): vol a t'—, met bepulp van een flinken stoot gepleegden zakkenrollertj ; V. Crucifix ; peseiller. — Vgl.

esbrouffe.
eabroufeur, m. [esbroufe] (arg.) zakkenroller, die zijn slachtoffer eerst een flinken
stoot geeft.
esbroufl'ant, adj. (pop.) ongehoord, ongeloofelijk.
esbrouffe, f. (pop.) pocbertj, bluf: faire
de t'—, faire son — ou des —s, pochen, bluffen, een bodge borst zetten. — Vgl. esbroufe.

[ESBROUFFER

— 105 —

esbrouffer, v. a. (pop.) imponeeren ;
verbazen, overbluffen. — Iemand- bestraffen, een
standje geven.
esbrouffeur, m., esbrouffeuse, f.
(pop.) pother, bluffer, praalhans.
escaffe, f. (pop.) schop voor bet achterste.
escaffer, V. a. (pop.) een schop geven.
escafignon, m. (pop.) Schoen ; sentir
t'—, naar zweeterige voeten rieken.
escale, f. (pop.) drie franken ; demi-pile
et —, 53 franken.
escam, m. [abr. van escamoteur] goochelaar.
escaner, v. a. (arg.) wegnemen.
escanne, f. (arg.): a l'—! voort! laten
wij vluchten !
escanner, v. n. (arg.) vlucbten, zich ult
de voeten maken.
escape, escapouche, escapouchon, m. (arg.) = escarpe.
escaper, escapoucher, v. a. (arg.)
= escarper.
escarbouiller, v. a. (pop.) stukschoppen, stukslaan, verbrijzelen (vgl. ecarbouiller).
escarcher, v. a. (arg.) aankijken.
escare, m. (arg.) hindernis, beletsel; te-

ESQUINTER]

esclotier, m. (pop.) klompmaker.
escobar, m. [Escobar, spaansche Jezuiet]
gluiper.

escoffier, v. a (pop.) dooden, doodschieten.
escogriffe, m. (struikroover) (pop.): —,
grand —, kerel als een boom, die er verdacht
uitziet.
escors, m. [volgens Littrd : escars] voorsprong bj het van honk loopen bo bet (barresetc.) spel
escouade, f (Mil.) v. parapluie.
escoutes, f. p1. (arg.) ooren.
escrabouiller, v. a. (pop.) stukmaken,
in kleine stukken breken, verbrijzelen (= escar-

bouiller).
escrache, f. v. ecrache.
escracher, v. a. (pop.) = ecracher. —
Schelden ; s' —, ruzie hebben.
escrime, m. [corr. uit scribe] (Mil.) sehrqver, klerk.
escrimer (s'), v. pr. (zich afslooven)
(obsc.) s' — du derridre, veel aan Venus offeren.
esganacer, v. n. [it. sganasciare] (arg.)
lachen.
esgard, m. (arg.): faire t' —, zijn medeplichtige een deel van het gestolene ontvreemden.
esgourd, adj. (arg.) verloren.

esgourde, esgourne, esgouverne,
escarer, v. a. (arg.) hinderen, beletten. f. (arg.) oor, ddbrider t' —, ook esgourescareur, m. (arg.) iemand die overal op der, n. toehooren, luisteren
beletselen stoot, ongeluksvogel.
espadrille, f. (linnen schoen met zoo! van
escargot, m. (slak) (pop.) (mil.) man esparto-gras) schoen (in 't algemeen).
met zijn tent te velde. — Slecht gekleed, haespagnol, m. (Spanjaard) (pop.) luts, ongenvaller.

veloos man. — Landlooper; — de trottoir,
agent van politie.
escarpe, m. (arg.) diet, die ook voor een
moord niet terugdeinst.
escarper, v. n. (arg.) vermoorden, om te
stelen ; — a la capahut = capahuter.
escarpin, m. (dansschoen) (pop.) : — de
Limousin, — en cuir de brouette, klomp, holsblok ; — reniFleur, lekke, niet waterdichte schoen.
escarpiner (s'), v. pr. (pop.) er van
doorgaan, de plaat poetsen.
escarpolette, f. (schommel) bU tooneelspelers : door den acteur ingelaschte aardigheid.
escars, m. v. escors.
escaver, v. a. (arg.) = escarer.
esclaffer (s'), v. pr. (/'am.); s' — ( de rire),
schaterlachen.
esclavager, v, a. tot slaaf maken.
esclave, m. (slaaf) (arg.) bediende ; kellner.
esclot, m. (pop.) klomp, holsblok.

gedierte.

espalier, m (thdat ) tigurant(e).
espoce, f. (soort) verachtelijk : zekere soort
van vrouw, gemainteneerde vrouw.
esperanee, f. (hoop) (fam.): elle a cent
mille francs et des —s, zij heeft 100000 franken en uitzicht op een aanzienlijke erfenis.
esponton, m. (halve piek) (arg.) door ztjn
kameraa.ds doodverklaard misdadiger.
esprite, adj. bU letterkundigen : verstandig, geestig.
esque, m. (arg.] = esgard.
esquinte, m. (arg.) afgrond; vol a 1' —,
diefstal met inbraak.
esquintement, m. (arg.) vermoeienis, afmatting. — Inbraak.
esquinter, (arg. et pop.) 1. v.a. vermoeien,
afmatten. — Bederven, breken ; een deur openbreken, inslaan. — Slaan ; doorhalen, afkeuren,
zwartmaken. — la camoujle, de kaars, bet licht
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uitdoen. — 2. v. pr. s' — le temperament ou
les tripes, zich afbeulen.
esquinteur, m. (arg.) inbreker.
essayer, V. a. (probeeren) : (theat.) — le
tremplin, in een voorstuk van een bedrijf optreden ; op een concert bet eerste nommer zingen.
esse, f. [de letter s] : faire des —s, beenen weer tutmelen, zwieren (van dronken lui) .
essence, f. (pop.) v. chaussette; — de
parapluie, water.
essuyer, v. a. (afdrogen) (fam.) : — les
plactres (een huis droogwonen), de eerste gunstbewijzen eener schoone ontvangen.

TALON]

der aanztenitjkste beursmannen. — (pop.) (vrouwen)boezem, borst.
estomaque, adj. (pop.) verbaasd, ult het
veld geslagen, verbluft ; zoo aangedaan, dat
men geen woord kan uitbrengen.
estom(e) ou estomgi, m. abr. van

estomac.
estomirer (s'), v. pr. s' — sur qc., over
iets in de wolken zijn, buiten zich zelf van verrukking.
estoque, f. (arg) = estorgue; v.

carme.
estorgue, f. (arg.) valschheid; slechtheid.
essuyeuse, f. (fam.) — de platre =biche, — Chasses a 1' —, scheele oogen. — v. centre ; devidage en devid er ; ecrache.
cocotte, lorette.
estouffer, v. a. = etouffer.
estable, f. (arg.) = estaphle.
estaffier, m. (pop.) politie-agent, stille ver- estourbir (pop. et arg.) 1. v. a. [etourdir]

klikker. — (arg.) Kat
estafflon, m. (pop.) klap, lichte stomp,
— (arg.) Kat.
estafon, m. (arg.) kapoen.
estamper, v. n. (stempelen) (pop.) afzetten, bij 't spel smousen, bedriegen.
estampeur, m. (pop.) smokkelaar, smouser, gauwdief.
estampeuse, f. (pop.) hoer.
estampiller, v. a. (stempelen) (pop.) iem.
(met een oorvijg, een vuistslag) teekenen. —
Weleer : een misdadiger brandmerken.
estaphe, f. (pop.) kiap, stomp. — (arg.)

= estaphle.
estaphle, f. (arg.) hoen.
estasi, adj. [exstasid] (pop.) zalig (ten gevolge van 't drinken).
esthete, m. [abr. van esth4ticien] aestheticus. — — f. Kunstminnende dame, die ook
uiterli.k er naar streeft, de vereerster der kunst
uit te hangen, zich door artistieke kleederdracht
en litterarische manieren, door bUzonderen, dikwijls excentrieken smaak te onderscheiden, natuurlijk ook zich sentimenteel aanstelt.
estio, meer gebr. estoc, m. (stootdegen)
(arg.) vernuft, geest, slimbeid : it a de l' —,
hij is een knappe kerel.
estom, m. abr. van estomac.
estomac, m. (maag) v. balai; bobosse. — Bq spelers : moed, onverschrokkenheid ; avoir de l' —, zich bij bet spel noch
door zijn geluk noch door zijn tegenspoed van
zUn stuk laten brengen; avoir beaucoup d' —,
a) hoog spelen ; b) een groot vermogen bezitten, (Com.) soliede zijn; un des plus —s de
la Bourse, een der pilaren van de Beurs, een

bedwelmen ; doodslaan. — 2. s' —, v. pr. verdwijnen, vluchten, bij uitbr. sterven.
estourbisseur, m. (pop.) moordenaar,
doodslager; — de clous de giro/le, tandmeester.
estrade, f. (arg.) boulevard.
estrangouillade, f. (pop.) verworging.
estrangouiller, v. a. [= etrangler]
( pop.) verworgen; — un litre, een liter wijn
drinken.
estropier, v. a. (verminken) (pop.): — un
anchois ou un hareng, staande iets gebruiken.
estuque, m. (arg.) aandeel in den buit.
estuquer, (pop.) 1. v. a. slaan. — 2. v. n.
slaag krijgen.
et, conj.: — dun (— de deux) dat zou oen
of nommer een zijn (dat zou er twee zijn).
etagere, f. vrouw die in restauraties bet
toezicht beeft op bet (gewoonlUk in etagores
uitgestalde) dessert.
etal, m. (vleeschbank) (pop.) (vrouwen)boezem, borst.
etalage, m.: a) (pop.) montrer a nu son —,
de bloote borst te kijk zetten. — b) (arg.) vol
a l' —, diefstal aan de uitstalling (daarvoor
zijn er twee noodig: terwUl de winkelier alleen in den winkel is, steelt de eene iets van
hetgeen buiten hangt, de ander gaat den winkel binnen en geeft kennis van den diefstal;
terwijl de winkelier den diet naloopt, maakt
de tweede Bien tqd zich ten nutte, om in den
winkel te stelen).
etaler, v. a. et v. pr. (uitstallen) (pop.):
— sa merchandise, al te zeer gedecolleteerd
zijn. — Omvergooien ; op den grond werpen;
s' —, op den grond vallen.
etalon, m. (hengst) (fans.): — royal, ge-
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maal der regeerende koningin, prins-gemaal.
etame, m. (arg.) recidivist.
etamer, v. a. (vertinnen) (arg.) wegens
recidive vonnissen.
etanehe, f. [a —, op het droge liggende]
(pop.): avoir le goulot en —, een droge keel
hebben, dorstig zijn.
etat–major, m. (Mil.) b soldaten in
Afrika : wijn met suiker.
eteignoir, m. (domper) (pop.): a) domperridder, vijand der verlichting; ordre de 1' —,
de Jezuieten-orde. — Knorrig, onvriendelijk
mensch, vreugdbederver. — Wqd openstaande
news. — b) (pop.) prefectuur van politie, pa.
leis van justitie (wegens de gelijkenis der torens der Conciergerie op dompers).
eteindre, v. a. (uitblusscben) (pop.): — de
la braise, geld (als betaling) in ontvangst nomen ; — son gaz, naar bed gaan, sterven.
eternuer, v. a. et v. n. (niezen): a) (pop.)
— un nom, een naam, die wegens de vole
medeklinkers lastig is om uit to spreken, uitproesten. — v. negresse. — b) (arg.) — dans
le sac ou dans le son, geguillotineerd worden.
etincelle, f. (vonk) (fam.) rood lintje in
't knoopsgat.
etoffes, f. p1. (stoffen) (arg.) geld.
etoile, f. (ster) (fam.): a) (that.) ster der
eerste grootte (bekende artiste, wier naam met
vette letter op het affiche gedrukt staat). —
L' — (de l' honneur), het kruis van het Legioen
van Eer. — b) (Mil.) avoir les deux (les trois)
—s, brigade (divisie-)generaal zijn; — du bazar,
soldat eener straf-compagnie. — c) (fr. mac)
brandende kaars.
etoilisme, m. de zucht of de noodzakelijkheid voor schouwburg-directeuren, om met
sterren (dtoiles) d. i. beroemde kunstenaars to
schitteren.
etouffage, m. (het stikken) (pop.) bet
verbergen van een som geld in de laars, de
pet, enz. (vgl. etouffer). -- B j spelers : heimelijk opsteken van een deel van het gewonnen geld; ontvreemding van geld bij bet spel
door den bediende of een der spelers ; diefstal.
atouffe, m. (arg.) geheim speelhuis.
etoufl'er, v. a. (verstikken) (pop.) geld ergens aan het lijf verbergen (opdat moeder de
vrouw niet alles neme). — v. lapin. — BO
spelers: een gedeelte van het gewonnen geld
beimelijk opsteken, doen verdwijnen. — Verteren, opmaken : — une bouteille, — un perroquet, een flesch uitdrinken, een absint nemen

ETRILLAGE]

ne ;resse). --- Stelen, ontvreemden.
etouffeur, in., etouffeuse, f (verstik-

(vgl.

ker) 1. (fam.) boekhandelaar, die zijne uitgaven niet aan den man weet to brengen of de
boeken van andere uitgevers niet wil lanceeren.
— 2. (pop.) s. arbeider (-ster), die, inzonderheid op den betaaldag, een gedeelte van het
loon aan bet lijf verbergt, om niet het goheel to moeten overgeven. — Valsche speler;
diet.
etouff'oir, m. (arg.) lapje van zeer dun
perkament, waarmede de )chloroformistes" hun
slachtoffers den mond toeplakken, om de werking der vrije lucht to keeren. — Ook =

etouffe.
etourdir, v. n. (bedwelmen) (arg,) om
iets vragen, solliciteeren; moorden ; bedriegen,
flouzen wijsmaken.
etourdissement, m. (arg.) verzoek, sollicitatie.
etourdisseur, m. (arg.) verzoeker, sollicitant.
etrangere, f.: a) bq scholieren : piquer
1' —, aan dingen doen buiten de studio ; onaneeren. — b) bij letterkundigen : noble —, zilveren vijffrankstuk.
strangler, v. a. (worgen) (pop.): — la
chandelle, door den neus snuiten (bet snot door
den neus halen, om dat uit to spuwen); — une
Bette, een schuld afdoen, een beer temmen;
— un perroquet = etouffer (z. aid.) un perroquet.

etre, v. n. (pop.) l' —, door zijn vrouw
of maitres bedrogen worden, horendrager zijn.
— Je le suis encore, ik ben nog maagd. —
— avec qn., met iemand buiten echt samenwonen. — — a qc., neiging, stemming voor
iets hebben, b.v.
la cascade, vroolijk zijn,
van een grap houden; — a l'enterrement, somber gestemd zijn — a la roublardise, een
slimme vos zijn. — En — : a) tot de geheime
politie behooren; b) paederast zijn.
etrenne, f. (handgeld, het eerste geld dat
iem. ontvangt) (arg.) maagddom.
etrenner, v. H. (het eerste geld beuren)
(pop.) den dag slecht beginnen, reeds dadelijk
des morgens eel standje krtjgen; bij huismoeders : si tu n'es pas sage, tu vas —, als je niet
zoet ben, dan krijg je wat met de roede. —
Eene venerische ziekte oploopen.
etrier, m. (sttjgbeugel) (Mil.): avoir les —s
trop courts, kromme beenen hebben.
etrillage, m. (pop) geldelijk verlies.

—a
;
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etriner, v. a. (roskammen, afrossen) (pop.)
to duur laten betalen, afzetten.
etroite, f [f. van etroit, nauw] (pop.):
faire l' —, nuffig, preutsch zUn.
etron, m. (drekhoop): a) (pop.) iem. zonder geest- of wilskracht. — (obsc ) battre le
beurre daps un —, aan paederastie of sodomieterij doen. — b) (arg.) — de mouche, was.
etroniforme, adj. (drekhoopvoruiig) walglijk
etronner, v. n. (pop) schijten.
etrusque, adj. (etruskisch) (fam.} ouderwetsch, uit den pruikentijd.
etudiant, m. (student) (pop.): — de la
greve, metselaar.
etudiante, f. (studente) studentenliefje;
grisette uit de studentenwgk.
etui, m. (foedraal) (pop.) vel, de huid van
het menschelijk lichaam; kleeding; — a lorgnette,
doodkist. .- 4tn.ti * hj tk
eudoxie, f. biJ' soldaten: nachtpot, -stoel.
eul' (pop.) voor le ; sur — zinc, op de
toonbank, op bet buffet.
eurluquer (pop.) cor. van reluquer.
eurmoire, f. [cor. van armoire] (pop.)
kast ; ransel.

evacuer, v. n. (stoelgang bebben) (pop.)

— du couloir = chelinguer (z. ald.) the
couloir.

evanouir (s'), v. pr. (flauwvallen) (pop.)
een plaats in aller jl verlaten, de plaat poetsen ; sterven.
evanouissement, m. (pop.) baastige
vlucht.
evaporer, v. a. et v. pr. (laten verdampen) (pop.) wegkapen, stelen. — s'—, zich
glings uit de voeten maken.
evasant, adj. (pop.) = epatant.
eventail, m. (waaier) (pop.);
bourrique, stok, knuppel.

—a

eventrer, v. negresse.
eventreur, m.: Jack 1' —, Jack de buikopensnijder, Jack-the-Ripper.
eveque, m. (bisschop) (fam.) v. bonnet.
-- (pop.) — de campagne, — qui donne la benddiction avec lee pieds, opgehangene.
evu, part. (pop.) [voor eu] gehad.
exacerber, v. a. in den hoogsten graad
prikkelen, razeud maken,

EXTR1ME-ONCTION]
exam.,m. [abr. van examen] (dc.) examen.
exbalancer, v. a. (arg.): — ( a la porte),

den looppas geven, de deur uitsmijten.
excellent, adj. (pap.) v. bon. — etre —
[uitgesproken : essellant, met zinspeling op atsselle] uit de okselholte stinken.

excusez !, — du peu !, (pop.) excuso !
(iron. en met bewondering bij opgave van iets
zeer aanzienlijks, ais 't ware verontschuldigend:
neem mu niet kwalik, dat bet getal zoo gering is) meer niet: "It y avait 25000 Francais
par terre ... Excusez du peu", er lagen 25000
Franschen op den grond ... Zoo'n beetje, meer
niet! ; " Attention! v' la Oscar ..., it fume un

cigare d'un sou ... Excuso! ca ne se refuse
rien", Let op ! daar komt Oscar ... hq rookt
een sigaar van een sou ... Dat loopt toch de
spiegaten uit ! die neemt bet er maar van!
(MARQUET).

executer, v. pr. (s' —, in den zuren appel bijten): s' — a la franquette = payer une
dette (z. ald.) de coeur.
exhiber, v. a. (laten zien): a) (pop.) —
son prussien, op den loop gaan, zich uit de
voeten maken. — b) (arg.) aanzien, kijken
naar.
expedier, v. a. (pop.): — qn., zich van
iem. afmaken, iem. afwijzen, fem. de deur wijzen ; iem. naar de andere wereld helpen.
expert, m. (fr. mac.) beambte die de bezoekers ondervraagt en binnenleidt.
exproprie, adj. (onteigend) (pop.): etre
—, dood zijn, niet meer tot de levenden behooren.
extinction, f. (blussching) ((am.): boire
jusqu'a — de chaleur naturelle, drinken tot
men geheel op is; drinken tot men or bij
neervalt.
extra, m. (pop.) ook garcon d' —, noodhulpbediende voor den Zondag.
extra—civilise, adj. overbeschaafd.
extrait, m. (extract) (pop.) v. ehaussette ; — de garni, vuilik, smeerpoets.
extravagant, m. (adj. buitensporig, onger(jmd) buitengewoon groot glas bier (van 1
liter inhoud).
extreme—onetion, f. (laatste Oliesel)
schadeloosstelling, die men aan ongelukktge spelers toestaat; vgl. viatique.
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0
F (pop.): dire de l' F [etre flambe, frz.t, fri- ' est y — !" goede hemel ! hij draagt een lorgnet!
cassd, fichu, foutu, fumd] verloren, geruineerd, wat een beer!

op zUn .

fabricant, m . (pop.): — de tabatieres, iem .

fadasse, f. (pop.) bloridine met vlashaar.
fade, in. (pop.) 1. [fat, M. fatuus] inge-

beeld mensch, verwaande gek, kwast. — 2.
(weleer arg., nu pop.) aandeel in de vertering:
carmer son —, zijn gelag betalen ; mettre son
—, ztjn' bijdrage geven. — Toucher son —, zijn
loon krijgen ; V. paumer; — (typ.) avoir
son —, (bij eene verdeeling . van drank en spijs)
zijn toekomende portie gekregen hebben. — v.
fusiller. — Payer le —, z^jn gerechtelijkc
straf ondergaan.
fader, v. n. et v. a. (arg. et pop.) (het
gestolene) (leelen; — bet loon verdeelen, afrekenen. — Etre fadd, zijn bekomst hebben, dronken zUn; — chdrot, duur zgn, veel kosten. —
(Mil.) — qn. dans une distribution, iem. bij de
rantsoenverdeeling begunstigen, benadeelen. —
Venerisch besmetten, aansteken.
fadeurs, f. p1. (lafheden) (pop.) des —I
onzin ! gekheid !
faffe, m. (arg.) papier; v. boulange en
braser; — a roulotter, cigarettenpapier,
fafiot, in .: a) (pop) — s. pl. bU uitdragers:
(oude) schoen, ook : lichte kinderschoen. — b)
(arg.) = faffe ; -- garatd, bankbiljet (door
frankstukken) hebben. — —! klets! (als sets Garat onderteekend); — male (fenselle), bank-

die zUn natuurlijke behoefte doet; — de moutarde, kakkend kind.
fabrication, f. (fam. et pop.): passer a
la — : a) gevangen genomen worden; b) bij
voddenrapers : bedrogen of in den nek gezien
worden.
fabrique, f . (pop.) marque de — = cachet
(z. ald.) de la mairie.
fabriquer, v. a. (pop.) = faire : Qu' est-ce
que to fabriques Us? wat maakt gij daar? —
Stelen, bestelen; etre fabriqud = passer a la
fabrication (z. ald.). — (arg.) — qn. aux bastauds, iem. door schoppen het l f openrijten;
— un endormage, een slaapwekkend middel in
iemands drank doen, om benl te bestelen.
facade, f. (voorzUde) (pop.) gezicht ; demolir la — a qn., iem. het gezicht stukslaan.
— Bij hoeren : faire la —, zich blanketten.
face, f . (aangezicht): — a main, lorgnet met
2 glazen en een handvat. — (cheat.) voorgrond
van bet tooneel (ant. lointain). — (pop.) —
S. pl. wangen; — du Grand Turc, bet achterste. — Sou : avoir des —s, geld (inz. vtjfop den grond gevallen en gebroken is).

biljet van 1000 (500) franken ; — en bas age,

facies (pr. —es'), m. (lat.) (pop.) ge- *biljet van 100 franken ; — lof, valsche getutzicbt.
facile, adj.: etre — a la detente, vrUgevig,
mild zUn (vgl. in het gewone Fransch : dur a
la detente).
facteur, m . (brievenbesteller) (arg.) politie agent.
factionnaire, m . (schildwacht) (pop.): a)
relever un —, nit de werkplaats wegloopen en
in aller ijl in de kroeg een glaasje drinken,
dat een kameraad betaald heeft en reeds ingeschonken staat. — b) drekhoop : poser un —,
kakken .

facturier, m. (fam.) (theat.) dichter, wiens
specialiteit is bet maken van couplets de facture, van kunstig gebouwde en gerijmde vaudeville-verzen.
fadage, m. (arg.) verdeeling van bet gestolene.
fadard, adj. et s. m. (pop.) mooi, fljn,
sierltjk, net: "Dieu in' damne! y porte lorgnon!

genis, valsche pas ; — a parer, attest, getuigenis; — a piper, bevel tot inhechtenisneming;
– • sec, pas die in orde is, geldig getuigenis;

v. canarder.
fafioteur, m. (arg. et pop.) papierfabrileant, -handelaar. — Bankier. — Schr(jver,
auteur. — Vriendschappelijke benaming, waarmede schoenlappers elkander aanduiden.
fafiard , m. (arg.) pas, papieren; bankbiljet. — d'einballage, bevel om voor den rechter te verschgnen.
faggir, m. (arg.) als kolonist toegelaten
galeiboef.
fagot, m. (takkenbos): a) (fam.) de derriere
les ---s, iets fijns, iets uitstekends, b.v. een
oude flesch wijn. — Aspirant voor de Ecole
des eaux et forets (academie voor boschcultuur).
— b) (pop.) grijsaard. — Smakeloos gekleede
vrouw, slons. — Ddbiter des —s, kletspraat
vertellen. — c) (arg.) — (a perte de cue, le-
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venslang veroordeelde) tuchthuisboef ; voormalig tucb#huisboef ; onder politietoezicht staand
misdadiger.
fagoter, v. a. (takkenbossen binden, smakeloos kleeden) (pop.) zonder smaak bewerken,
slordig en stumperachtig in elkaar knoeien.
faiblard, adj. (pop ) zwak, middelmatig.
faIenee, 1.: a) (pop.) bij dakdekkers: dakpan. — (arg.) ketting der galeiboeven in bet
bagno.
faignant, m. [cor. van faineant] (pop.)
luiaard; lafaard; overjas, paletot.
faillouse, f. bij schooljongens: soort balspel (= bloquette).
faine, f. (beukenoot) (pop.) sou.
fainin, m. (hoogd.) penning, centime.
faire, v. a. et v. n. (maken): — la chambre, bet bericht over de Kamer-debatten schrtjven. — Afzetten, door bedrog afhandig maken:
»ils m ant fait mes cinquante francs", zq hebben mij mjjn 50 franken afhandig gemaakt. —
Beetnemen, in de lures leggen ; — le paysan,
boerenbedrog uitoefenen, aan kwartjesvinderij
doer ; (Mil.) in Afrika : — l' aga, zij n superieur
misleiden, hem wat wijsmaken; (arg.) it m'a
fait —, htj heeft mij verraden. — Stelen : —
le mouchoir, la montre, zakdoeken, horloges
steles ; — une maison entiere, alle bewoners
van een huis vernnoorden en bet huis leeg stelen ; bij slagers : — un boeu f, een os slachten
en afhakken. — In beulstaal: terechtstellen,
guillotineeren ; sailer — —, naar de maan loopen. — Bq spelers: kaarten geven; — le café,
la consommation, spelen om de koffie, om de
vertering. — ( Corn.) — les cafes, les huiles, in
koffle, in olie doen; — une ville, een stad voor
zaken bereizen ; van hoeren : — le Boulevard,
— le Bois, op de Boulevards, in bet Bois de
Boulogne klandisie zoeken, de baan opgaan;
— les cabinets, in de particuliere kamers der
restauraties klanten zoeken; la — aux cabinets,
een duitje verdienen door te bedelen om een
geldstuk ten einde aan een dringende behoefte
te voldoen ; — l' homme, zich bij wtjze van beroep aan prostitutie overgeven. — In de galante wereld : tot minnaar krijgen; — une femme,
een vrouw veroveren ; — un homme, (met de
bijbeteekenis van geldverdienen) een man inpalmen, aan den haak slaan : » Tu as donc
fait ton journaliste? — Non, je l'aime", je hebt
zoo je journalist ingerekend ? — Neen, 1k bemin
hem. (BALZAG). — (that.) — une scene, un air,
een tooneel, een aria schitterend succes doen
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hebben ; — la salle, zich bU eene eerste voorstelling door uitdeetiag van talri ke yr jbitJetten
een weiwillend publlek verschaffen. — Bq worstelaars : overwinnen, onderkrijgen : »Il se glori/bait d'avoir fait be Crane-des-Cranes", hiaj beroemde er zich op den besten aler worstelaars
kleingekregen te hebben; — qn. aux cliquettes,
iem. een beentje lichten om hem to later vallen. — Afgang bebben, zijn gevoeg doen; —
son Cambronne (z. aid.); — une grande corn-

mission, — be grand (tour) ou be gros, — une
moulure, een groote boodschap doen (kakken);
— be petit (tour), een kleine boodschap doen
(pissen); — sous soi, se — dessous, den boel

—a

laten loopen, kindsch worden. — La
qn.,
iem. lets wijsmaken : 'PJe la connais, Celle
to sans ! it ne faut pas me la -- !" daar weet
ik alles van, dat moet je me niet willen wqsmaken. — La — a' ..., zich houden alsof men
dit of dat gevoel had en daardoor trachten to
misleiden, b. v. it nous la fait l' hdrotisme,
la vertu, hij zoekt ons door zijn heldhaftigheld,
zijn deugd wat op to warmen. — La — belle,
gelukkig, in goeden doen zUn. — J'y fais, ik
ben er mee tevreden, bet is mu good, ook:
ik ben uw man, ik doe mee; ca n'y fait pas,
dat komt er niet op aan. — (arg ) in hechtenis
nemen : quand mon lard dtait fait, toen msjn
vrouw gepakt was; en —, bij bet spel bedriegen.
faisander (se), v. pr. (een wildreuk, een
adellijk luchtje krijgen) (pop.) oud worden.
faisant, m. bij scholieren : kanieraad.
faiseur, m. (maker) bemiddelaar van zaken, die niet kiesch is in de keuze der middelen om to slagen, zwendelaar. — v. embarras, fion—flons. — — d' oeil, ieman-d
die verliefde blikken werpt.
faiseuse, f. (maakster) (pop.): — d'anges,
engelmaakster (pleegmoeder, die kinderen naar
de andere wereld belpt ; vrouw, die de vrucht
afdrljft).
fait-diversier, m. [faits divers] (fam.)
opsteller van gemengde berichten voor couranten.
faitre, adj. (arg.): etre —, een verloren
man ztn, een onfeilbare veroordeeling te gemoet gaan.
faleasien, m. (inwoner van Falaise in Calvados) windmaker.
Fa1dds, m. (arg.): abler chez —, bet gestolene deelen (= fader).
fallophage, m. (gr.) b;j geleerden :

a

avale-tout.

-la,

a
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personnages —s, grappige, phantastisehe toofalot, m. (stoklantaren) (Mil.) kepi.
falourde, f. (bos knuppeihout): a) (fam.) neelfiguren.
in het domino: dubbel-zes. — b) (pop.) voormalige tuchthuisboef (= fagot); — engourdie,
1ijk van een misdadiger.
falzar, m. (pop.) linnen broek, die gedurende het werk over den pantalon wordt gedragen (== Cotte).
Thnal, in. (vuurbaak) (pop.) keel: s'dclairer
le —, een borrel pakken.
fanande ou fanandel, m. (arg.) collega, broeder.
faner (se —, v. pr. verleppen ; als v. a.
hooien): 1. V. pr. (pop.) le verre (ou abr. il)
se fane, bet glas is leeg. — 2. v. a. (arg.)
fourche 4 —, cavalerist.
fanfan [hartje, poppetje] 1. (pop.) f. jong
meisje. — 2. m. bq letterkundigen : — Beno"zton,
van alle kinderlijkheid ontbloote, neuswijze jongen (vgl. Benoiton).
fanfarer, v. n. et v. a. (t met trompetgeschal verkondigen) (fam.) btj letterkundigen:
reclame maken voor een boek, een tooneelstuk, enz.
fanfe ou fanfere, f. (arg.) snuifdoos.
fanfouiner, v. n. (arg.) snuiven.
fanfouineur, m. fanfouineuse, f.
(arg.) snuiver, snuifster.

fangeux, m. v. gallipoteux.
fantabosse, m. [slechte woordspeling :

fente a bosse voor fente a sein, fantassin] (Mil.)
infanterist, soldaat to voet.
fantaisie, f. (inval) (fam.) voorbijgaande
verliefdheid (= caprice). — ( Mil.) faire —,
niet volgens voorschrift gekleed zen.
fantaisien, m. (Corn.) bediende voor phantasie-artikelen.
±fantaisisme, m. phantastische, wijdloopige, van den hak op den tak springende scbijfwuze van moderne letterkundigen.
.i-fantaisiste, m. phantastisch schrijver.
— (Cow.) chef van de afdeeling der phantasieartikelen (vgl. chalier, soyeux).
fantasia, f. (soort tournooi der Arabische
ruiters) sneer luidruchtige, dan ernstig gemeende
betooging.

fantasmince, m. (pop.) = fantabosse.
fantassin, m. (infanterist) (Mil.) bed-,
hoofdpeluw. — Bij cavaleristen • faire le —
(fantasia), een fantasia rijden (geen zinspeling
op bet rijden der infanterie-oif'icieren).
fantoehetique, adj. [fantoche, marionet]:

fantoomnatique, adj. vol phantomen,
spookachtig.

faradasser, v. n. [L'Italia fara da se
vandaar : Antonietta fara da se, Antoinet zal
zonder vreemde hulp, door eigen middelen (door
haar lieftalligheid) alles klaarspelen] (fam.) hot
spel der minne spelen.
faraud, m. –e, f. (pronker, modegek) :
a) (pop.) faire son —, zich fatterig kleeden,
zich opdirken. — b) (arg.) (mUn)heer; –e,
–ene, –else, f. dame, nnevrouw.
faraudee, faraudette, f. (arg.) juffrouw.
farce, (pop.) 1. adj. grappig. — 2. s. f.
(grap): faire des —s a qn., iemand (ztjn beminde, enz.) ontrouw worden. — Faire des —s,
schulden maken, die men niet betalen wit, geflatteerde balansen maken. — v. dindon.
farceur, m. (grappenmaker) (pop.) iem. op
wien men geen staat kan waken ; bedrieger,
zwendelaar.
farceuse,f. (grappenmaakster) (pop.) liclite
deers, hoer.
farcher, v. n. (arg.): — dans le Pont, in
de vat loopen.
fard, m. (blanketsel) (pop.) (natuurlijke)
roodheid in bet gezicht; avoir un coup de —,
plotseling rood warden.
farder (se), v. pr. (zich blanketten) (p&p.)
zich bedrinken.
far-far, ook farre, farre, adv. snel.
farfouillard, m. (arg.) bestolene.
farfouiller, v. a. et v. n. (deorsnutfelen,
omwoelen) (pop.) : — dans les buissons, eon
vrouw onfatsoenlijk betasten; se le — dans le
tympan, bet elkander mededeelen, doen weten.
farfouilleur, in. (pop.) iemand die een
vrouw onfatsoenlijk betast of aangrtjpt.
fargue, f. (arg.) lading ; gewicht ; verzwarende omstandigbeid (voor den beschuldigde).
— Blos van schaamte.
farguement, m. (arg.) bezwarende getuigenis.
farguer, v. a. arg.) (belasten, beladen; veer
het gerecht tegen iem. getuigen. — v. n. rood
worden; voor bet gerecht bekentenissen doen.
— Se —, zich blanketten.
fargueur, adj. et s. m. (arg.) (parrain)
—, getuige b charge.
fariboler, v. n. (fam) grappen maken.
faridon, f. (pop.) armoede, ellende : lire
;
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a la — . ou faridondaine, geen rooden cent
hebben.
farineux, adj. (melig) (pop.) uitstekend,
voortreffelijk.
farnandel, m. bUvorm van fanandel.
farrage, m (tnengkoren ; mengelmoes) bij
letterkundigen : manuscript, waarin veel doorgehaald en verbeterd is.
farre, farre, adv. v. far–far.
fassolette, f. (ital.) (arg.) zakdoek.
faste–en–poil, m. [synonieme woordspeling : luxe-en-bourg] = Jardin du Luxembourg;
faire son (petit) ourson au —, eene kleine
wandeling in den tuin van het Luxembourg
maken.
fatigue, f. (vermoeienis) (arg.) arbeid der
galeiboeven in 't bagno.
faubert, m. (Mar. zwabber) bq mariniers:
epaulet.
faubourg, m. (voorstad): a) abs. le —,
nu = — Saint-Antoine (arbeiderswijk); le noble — = — Saint-Germain (wjjk waar de oude
adel woont); als adj.: it est — Saint-Germain,
hij is voornaam, aristocratisch ; le — soul/rant,
de voorstad St. Marceau (een armenwijk). —
b) (pop.) het achterste ; detruire le — a qn.,
iem. een schop voor het achterste geven.
faubourien, m. (iemand uit de voorstad)
onbehouwen, losbandig mensch, luidruchtig en
oproerig werkman.
fauchants, faucheux, m. p1. (arg.)
scbaar.
fauche-ardent, m. (arg.) snuiter (voor
de kaars) .e
faueher, v. a. et v. n. (maaien): a) (pop.)
van hoeren : — (ook cueillir) le persil, de baan
opgaan, de trottoirs aloopen. - b) (arg.) afsnijden, guillotineeren; — le grand pre, op de
galelen roelen; — au dur, In het bagno krutwagenstraf hebben. — Bedriegen, bestelen, uitplunderen; etre fauche, geheel uitgeplunderd
zijn ; — dans le pont = farther (z. aid.) dans
le pont.
faucheur, m. (maaier): a) les Faucheurs,
nacbtelijke vereeniging in bet Cafe amdricain.
— b) (arg.) beul. — Dief, die horlogekettingen
afsngdt.
faucheuse, f. (maaister) (arg.) valbipl,
guillotine.
faucheux, m. (hooiwagen, d. I. langbeenige spin) (pop.) iem. met ooievaarsbeenen. —
(arg) m. pl. v. fauchants.
fauchon, m. (pop.) saber.
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fauchure, f. (arg.) snede, snijwond.
fauconnier, m. bankhouder, die den directeur van een in kwaden naam staande speel1 club vervangt (vgl. pigeon).
fauffe, (arg.) = fanfe.
faussante, f. (arg.) valsche naam.
fausse, f. (arg.) bUvorm van fauve 2.
fausse-couche, f. (miskraam) (pop.)
zwak, sukkelachtig mensch, mispunt.
fausse–manche, f. (morsmouw) blauwlinnen kiel der leerlingen van Saint-Cyr.
fauter, v. n. (pop.) een misstap doen;
den maagddom verliezen.
fauve, 1. m. (rood wild): les —s du dompteur Bidet, de wilde dieren van den dierentemmer B.; un cri de —, een gebrul als van een
wild dier. — Wild, bandeloos mensch. — 2.
(arg.) f. = fanfe.
fauvette, f. (bastaardnachtegaal): a) (tam.)
vroolijk zingend meisje. — b) (arg.) — a We
noire, gendarm.
faux, f. (zeis) (arg.): gerbe a la —, ter
dood veroordeelen, guillotineeren.
faux–col, m. (losse halsboord) (pop.):
schuim op een glas bier; un bock et sans —!
een glas bier, maar zonder schuim ! — b) (Mil. )
faire —, een eindje hemdsboord boven de das
laten uitsteken.
favori, m. in de sporttaal: — (du ring),
favoriet (het paard, dat alle waarschoniijkheid
de zege zal bebalen).
fayot, m. [fayol, droge boon] (pop. et mil.)
gedroogde groenten, inz. boonen, erwten : naviguer sous le cap F—, niets meer dan gedroogde groenten krijgen (omdat de versche
op is); avoir bou/fd des —s (boonen gegeten
hebben), zwanger zijn.
fecalites, f. pl. (uitwerpselen) (lam.) bO
letterkundigen: onzedelijke dingen, vulligheld.
feeondeur, m. bevruchter (met dubbelen
zin : die de aarde en die de vrouw bevrucht).
federe, m. ( pop.): avoir un — dans la
casemate, zwanger zijn.
fee, f. (toovergodin): a) (pop.) beminde,
maltres. — b) (arg.)-liefde; jong meisje, juffer;
ma —, mijne dochter.
fee–(eara)bosse, f. (pop.) oud, leelijk,
twistziek wi.jf.
feesant, adj. (arg.) verliefd.
feignant, n (pop.) = faignant.
feler (se), v. pr. (barsten) ook avoir le
coco fell, niet goed bij 't boofd zijn.
felibre, m. lid van eene Provencaalsche
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dichter-vereeniging, wier hoofd Mistral is. --fenetriere, f. (pop.) vensterboer (v. feOok f. Provencaalsche dichteres.
netre).
fenin, m. = fainin.
felibresque, adj. op de felibres betrekking bebbende.
fenouse, f. (arg.) weide (= felouse).
feodee, adj. (arg.) willekeurig.
felibrige, m. dichtsoort der felibres; gefor, m. (ijzer): — chaud, zuur op de maag
nootschap der Parijscbe felibres.
felibrion, m. zoon van een felibre.
(= pyrOsis); — S. pl. verlostang (= forfelouse, f. [pelouse] (arg.) weide. — [voor eeps); — a cheval (hoefijzer), bakkebaard;
— a repasser (strijkijzer), schoen.
fouillouse] zak.
for–blanc, m. (blik): de —, zonder waarde,
femelle, f. (wijfje van dieren) (pop.) vrouw.
femellerie, f.: la haute —, de voorname nestig : rognures de —, slechte komediantentroep ; (Mil.) —, ook ferblanterie, f. eerevrouwenwereld.
feministe, m. aanhanger der emancipatie teekens, ordeteekens.
ferbiantier, m. (blikslager) (pop.) mader vrouw.
femme, f. (vrouw): a) maitres; hoer; — rine-commissaris (zoo genoemd wegens de zilde Breda-street, lorette ; — de la troisitme ca- veren tressen) .
tegorie, hoer; — a la mendicitd, — de terrain,
ferlampier, m. [frere lampier, lamp -aangemeene hoer; — du quartier ou de l'autre steker in kerken] (pop.) arme drommel. —
c6td (de la Seine), studentenminnares; — sd- (arg.) booswicht van de ergste soort ; bandiet;
rieuse, licbte vrouw, die aan de toekomst denkt strafgevangene, die de kunst verstaat, zich van
en een vermogen oplegt; — a soldat, soldaten- zone ketens to ontdoen.
meid; bij voddenrapers: — au petit pot, bijferlandier, m. == ferlampier.
slaapster; (Mil.) faire — ou avoir une — en
ferlingante, f. (arg.) glaswerk.
consigne, altijd met dezelide meld uitgaan of
ferloques, f. pl. (pop.) ellendige vodden.
to doen hebben. — b) (Mil.) geweer: 'Le
farmer, v. a. (sluiten): a) (pop.) v.
temps de donner un coup d'astic a ma —", botte a.; eompas ; — son parapluie, sterik moat nog even mijn geweer eens over poet- ven ; — Maillard, slapen ; v. Maillard,
sen ; — de l'adjudant, arrest-lokaal, politieka- afz. art.; — son plomb, den mond houden,
mer; — de regiment, groote trom. — c) (pop.) zwijgen. — b) (theat ) (eene decoratie) stevig
v. bainmarie. — d) (arg.) v. badigeon- bevestigen.
ner.
feroce, adj. at s m. (verscheurend, bloedfenasso, f. (pop.) luiwammes.
dorstig) (pop.) c'est un —, hij is een uiterst
fondant, fendart, m. (bzervreter) (pop.) plichtmatig man, een eclite dienstdoener ; it
faire son —, pochen, bluffen.
n'est pas —, hij is niet veel btjzonders (in befendante, f. (arg.) deur.
kwaamheid).
fendre, (splijten) 1. v. a. (pop.) v. archo.
ferraille, f. (oud Uzer) (pop.) kopergeld:
— In het ecarte : — le cul a une carte, een faire crosser sa —, met een massa sou-stukken
kaart halen of aftroeven. — v. equerre, rammelen. — Een paar stukken zilvergeld onergot. — ( Mil.) — l'oreille a qn., iem. ont- der eene menigte koperen munten ; — — doslaan als ongeschikt voor den dienst (zinspe- ranchie, onechte (vergulde) bijouterien.
ling op de afgedankte paarden, die eon snee
ferrer, v. a. (met Ozer beslaan): a) (pop.)
in het oor krijgen). — 2. v. pr. se —, tegen — le goujon, aan het lokaas laten bgten, in
gewoonte vrijgevig zijn, opdokken: se — dune de val lokken ; itre Ferro, gearresteerd zon. —
demi-douzaine de bocks, op een half dozijn gla- b) (arg.) v. lapin.
zen bier tracteeren ; it s'est fendu a fond ou
ferryste, m. aanhanger van Jules Ferry.
a s'dcorcher, NJ heeft buitengewoon in de bus fertange ou fertille, f. (arg.) stroo.
geblazen.
fertillante, f. (arg.) staart ; veder ; ook
fenetre, f. (venster) ( pop.): a) oog : bou- = fertange.
cher une — a qn., iem. een oog uitslaan. —
fertilliers, m. p1. (arg.) koren.
b) van hoeren : faire la —, ook : la faire a
fosse, f. (bil) (pop.) vrouw ; magasin de
la —, aan het venster klanten lokken. — e) —s, bordeel. — v. battre ; dos.
mettre la We a la —, het schavot beklimmen,
festillante, f. (arg.) staart, inz. van den
geguillotineerd worden.
bond.
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festonnage,

m. bet zwieren der dron- zich netjes kleeden; bien ficeld, door een ringetje gehaald; mal /iceld, slecht gekleed (=
festonner, v. 'n. zigzagsgewijze loopen, mal foutu; v. ook mal). —b) (arg.) volzwieren.
gen. — Bedriegen.
$celle, i. f. (bindgaren, draad van een
fete, f. (feest) (pop.): — de boudin, Kerstmis.
— Etre de la — : a) uitgenoodigd zijn, meedoen ; marionet): a) ((am.) kleine list, draaierq ; —
b) vrooltjk zijn, ook : rUk zijn ; faire la —, een S. pl. geheime kunstgrepen of voordeelen bij
een handwerk, eene kunst; (theat.) — s. pl.
los leven leiden.
feteur, m., feteuse, f. gast op bet ver- afgezaagd middel om eene situatle to voorschijn to roepen, klassieke routine. — b) (Mil.)
jaars- of naamfeest.
fetiehe, m. bij spelers : speelpenning, die — rouge, soldaat eerste kiasse ; v. allonger.
— c) soort van handboei. — Dief. — 2. adj.
als inzet voor none bepaalde som geldt.
fetre, adj. rijp voor de gevangenis ; v (pop.) sluw, uitgeslapen ; homme —, behendige,
voorzichtige gauwdief. — Cheval —, paard dat
faitre.
feu, m.: faire — : a) (theat.) in het mobo- aan hollen onderhevig is.
$eellier, m. (pop.) zwendelaar, die geen
drama bet slot van elken volzin met buttengewoon sterken nadruk uitspreken, ook nadruk eigenlijk bestaan heeft.
fichaise, f. door de bourgeois gebruikt
geven door stampen met den voet ; b) (fr.
mac.) drinken. — Faire — des dents, gulzig voor het minder fatsoenlijke foutaise, (z. ald.).
$chant, adj. (pop.) vervelend (van zaken).
verzwelgen. — Faire — de toutes les pieces,
$chard, m. (pop.): va-ten au —! loop
alle zeilen bijzetten (om iets to bereiken). —
It a mis le — a la cherninee, zqn keel brandt naar den drommel!
fiche, (pop.) dikwIjls In plaats van den
als vuur (na gebruik van to stork gekruide
spas of to scherpen drank). — Ne pas s'embeter intin. fieher: Qu'est-ce quo tu peux fiche?
dans les —x de file, koelbloedig blgven, onaf- v. ficher.
ficher, v. a. et v. pr. (part. passel dikwijls
hankelgk zijn. -- v. bouder.
feuille, f. (blad): a) ((am.) — de thou fichu ; — inf. dikwijls in de spreektaal:
(koolblad): a) bij letterkundigen : slechte kleine fiche) (inslaan, inheien) (pop.) gooien, stecourant; b) (Mil.) lederen slobkous; c) (ook : ken, stoppen : On va se — (pr. fiche) au vio-- de platane) slechte sigaar; d) prendre ion", men zal u in de doos stoppen (GAVARNI);
qn. par ses —s de thou, iem. bij de ooren — dedans = mettre dedans (z. ald.). —
pakken; e) marinier 1— b) (pop.) faire voir Nederzetten, -leggen: — les pattes quelque
a qn. les —s a l' envers, met eon vrouw onder part, den voet ergens zetten, ergens komen.
een boom liggen to minnekoozen. — — de — Geven, toedienen: »J'y ai fichu des gif]''es",
ik hob hem eon paar oorvijgen gegeven (GArose, liefdesbew(js.
feuillet, m. (blad) (obsc.): retourner le —, VARNI). — Doen : 'Avec un raichant budget de
bet blaadje omkeeren (zich prijsgeven aan on- 50 millions par an, qu'est-ce que tu peux —
wat kan je beginnen met eon ellendig
natuurl(jke luster) ; = ramasser des dpingles, (fiche)
budget van 50 miliioen ? (GAVARNI); ne rien —:
s' appuyer a la commode).
feuillete', adj. (bladerig) (fam.): gateau — a) geen zaken doen ; b) ook : — la paresse,
(bladkoek), schoenen, waarvan de zolen afschil- luieren; »ca ne vous ficherait pas un point",
dat vrouwmensch zou geen stook naaien (VADE) .
feren ; semelle —e, gescheurde schoenzolen.
feuilleton, m. schriftel(jk bijgeschreven — In plaats van bet onfatsoenlUke foutre:
toevoegsels tot de gedrukte spijskaart eener allez-vous faire — (fiche) ! loop naar den duivol, scheer je wog ! — v. eolle. — — to mirestauratie.
sere par quartiers, eon ellendig leven leiden.
feve, f. (boon) v. attraper b.
$acre, m. (huurrijtuig) (fam.): a) jouer — Fichez-moi la paix! mat me met rust!;
comme un —, als eon koetsier spelen. — b) fiche-moi to camp ! maak dat je wog komt ! —
remiser son —, eon fatsoenlgk, bedaard mensch Se — en sauvage, zich als eon Wilde verkleeworden, ook : eon standje kalm opnenien. — den, — Se — qc. dans la cervelle ou dans le
toupet, zich iets in het hoofd zetten. — Se —
c) spoortrein.
feeler, v. a. (met bindgaren vastmaken): de qc., ergens niet om geven: je m'en fiche
a) (pop.) netjes afwerken of kleeden; se —, comme de colter un tampon (voor de colinkenlul.

?"
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tampon), ik geef er geen weerga om ; se —
de la dole, er niets om geven ; se — du monde,
du pape, du peuple, du public, zich niet bekommeren om de meening der menschen, bandelen of spreken zonder schaamte of vrees. —
(Mil.) se — un coup de latte, met de sabel
vechten. — Je ten fiche! ja wel! dat zul je
wel uit je lijf laten ! — (arg.) —, geeuwen.
$ehtre (pr. fich'-tr') interj. (pop.) sakkerloot ! verdomd!
$Chtrement, adv. (pop.) allemachtig
(moo!, enz.).
$ehu, adj. [part. passe van Eicher] (pop.)
verloren, weg, voort : it est —, hij is een verloren man. — Jammerlgk, erbatmeltjk. Etre
— de .. , in staat zijn om to ... — Etre mat
—, — comme un paquet de sottises ou de linge
sale, slordig gekleed zijn, soms ook : slecht gebouwd zqn.
fichumacer, v. a. [dim. van /lcher] (pop.)
doen, uitvoeren.
$dibus, m. (pop.) papiertje om do pp
aan to steken.
fielders, m. p1. (engl.) in de sporttaal:
de gezamenlijke personen, die tegen een of meer
favoriten wedden; vgl. prendre le champ
(z. aid.).
fienter, v. n. (pop.) schgten.
$er, adj. (trotsch) (pop.) aangeschoten, een
weinig dronken.
$erot, adj. et subst. m. [dim. van her]
eenigszins trotsch (mensch).
$eu, m. (in bet patois : zoontje) (pop.) bo
minnen : kind.
$byre, f. (koorts) (arg.): — cdrebrale, — typhoide, aanklacht wegens een misdaad, waarop
de docdstraf staat ; redoublement de -- (cerdbrale), getuigenis dat den beschuldigde zwaar
belast.
$ferlin, m. (pop.) soldaat : faire la paire
au —, er in geloot zen. — Bootsmansleerling.
— Ook = $ffelin.
$$, m. (/i ! /i !) (pop.) sekreetruimer.
fifi—lolo, m. (pop.) iem. die zich dom of
kindsch houdt.
Fine, f. ((am.) liefkoozend : Fientje, Josephine.
$$Ot, m. (Mil.) infanterist.
$frelin, m. (pop.) aasje, zier.
figariser, v. n. ((am.) in den trant der
Figaro (een ParUsche courant) scbrijven.
figariste, m. redacteur van de Figaro
(dagblad) .
—

FILARD]

fige, m. (arg.) rechter.
Eiger (se), v. pr. (stollen) (pop.): a) koud
ztjn. — b) lang ergens blljven zitten (b.v. in
de kroeg, op de beste-kamer, enz.).
fignard, m. [trou/ignard] (pop.) aars,
aarsgat ; bet achterste.

figne, $gnede, m. (pop.) = fignard.
fignolade, f. (thdat.) (fam.) rang uitgehaalde
gezangsversiering, roulade
fignole, adj.. (pop.) mooi.
fignoler, v. a. b kunstenaars : met overdreven zorgvuldigheid uitvoeren.
fignoleur, m., fignoleu se, f. modegek, fat ; modepop.
figurant, m.: — de in morgue, lijk; zelfmoordenaar.
figuration, f. (tbeat.) ((am.) de flguranten.
figure, f. (gezicht): 1. ((am.) ma —, 1k:
ce West pas pour to —, dat is niet voor u.
— Q. (pop.): a) — de campagne, achterdeel,
billen, gat, ant.: — de ville, aangezicht ; avoir
une — comme le cul d'un pauvre hofrarne, een
rood, levendig, van vet en gezondheid stralend
gezicht hebben ; — de culotte, dik en rood gezicht ; — a hommes, een voor mannen aantrekkeljk gezicht ; — de vesse, Meek, paffig gezicht, inz. van bleekzuchtigen. — b) schape-,
kalfskop; demi —, halve schapekop.
figurer, v. n. (that.) als figurant optreden. — (arg.) to pronk staan.
$1, in. (draad; scherp van een mes): a)
(treat.) iedere soort van band of lint; descendre un —, een touw neerlaten. — b)
(pop.) ne plus avoir de — sur la bobine,
geen haar meer op bet boofd bebben; — bis,
gris haar; n'avoir pas inventd le — a couper
le beurre, het buskruit niet uitgevonden bebben. — Avoir le — ( scherp z(jn), slim zijn;
je connais ce — - la, daar weet ik alles van
(vgl. true, a); c'est une langue qui a le —,
dat is een scherpe tong. — — en double, wUn ;
— en quatre, brandewijn ; prendre un —, eon
borrel drinken. — c) (Mil.) passez-moi le —!
dat is gekkepraat, onzin ! — d) (erg.) — de
soie, dief.
fllage, m.: a) bU bet spel: bet n egmoffelen of heimeltjk ruilen eener kaart ; passen
(in bet bouiilotte). — b) (arg.) = filature.
filandreux, adj. et s. m. (draderig; langdradig) ((am.) vervelend mensch of schrijver;
du —, vervelend gezanik.
filard, m. bouillotte-speler, die alttjd past,
als h niet een prachtig spel in handen beeft.
.
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fllaese, f. (werk): a) vlasgeel haar, - Yen, hen dwingt, hem zekere percenten van
b) matras, se fourrer dans la -, faire une den buit at te geven.
tete dans la -, naar bed gaan, - c) stuk
ftllasse, r, (pop.) oude hoer.
gekookt rundvleesch.
fille, f. (doehter.. meisje) (fame et pop.): a)
fil(at)eur, m. = :6.lard.
(dienst)meisje; v air. - b) melsje van pletfilature, file, f. (arg.) surveillance door zler, hoer; - d'amour, boer, die baar beroep
een politle-agent, die iem. op den voet volgt, aHeen om het pleizier uitoefent, ook: hoer, die
lacher de la - it qn., prendre qn. en-, iemands door eene oudere hoer wordt geexplotteerd,
spoor volgen. - Ook = filage, a.
- en carte, - soumise, onder polttte-toeztcnt
ftl-en-quatre, (pop.) 1. ook fil-en- staande boer; - de maison, bordeelhoer; trois, m. brandewijn (vgl. fil). - 2. leer- insoumise, niet ondertoezlcht der politie staande
hoer, - de marbre (naar een stuk van dien
ling in een winkel van ellewaren.
:filer, v. a. et v. n. (spinnen): a) ((am.) naam door BARRIERE), hartelooze, schraap- le parfait [amour], een romantische Hefde zuchtlge lorette; - de pldtre (gtps, pleister),
hebben; - le plato, platonisch beminnen. - als pendant van de -s de marbre (bij MONIn 't spel: nlet meer dan noodig is inzetten; in TEPIN); - remisee, voormalige hoer; - de
het bouilloUe. niet houden, passen, - b) (pop.) tourneur [zinspeling op toupie],losbandlg vrouws(abs.) ztch uit de voeten maken, afdruipen; persoon. - c) Desch wijn: nAllons etrangler
- raide, Dink doorstappen; - son cable par une grande -", laton wij een beeie Desch
le bout, - son noeud, wegloopen, de plaat drinken; petite - = fillette. - d) bij bet
poetsen; (ecol.) spijbelen uit de school. - rams-spel: stok, talon, voyons le cul de la - !
- une pousse it qn., iem. terug- of omver- ik ben nleuwsglerlg wat voor kaarten ik instooten. - Bij de politie: - qn., temands spoor gekocht hebe
volgen , ~tre file, door de politie op de hielen
:fillette, f. (kletn meisje) (pop.) halve
gevolgd worden (vgl. filature). - (abs.) (dtchtgelakte) Desch wyo.
zijn behoetten doen (vgl. prouas). - (Faire)
:filoche, f. (arg.) beurs: avoir sa - it
-, stelen; - une pelure, een jas stelen, - jeun, geen rooden cent op zak hebben; - du
c) (arg.) - la comete, onder den blooten he- trepe, de Parusche Beurs.
filou, adj. et S. m. (schavutt, gauwdtet)
mel slapen, V. enfant; v. Iuetreme, u'n cueau dans te tron, een valschen sleutel slim, uitgeslapen; slimme vogel. - v. bonin bet sleutelgat steken. - se -, binnen- bonniere,
slulpen.
fils, m. (zoon) (pop.) als scbeldwoord: filet, m. (dunne draad, tongriem, net): a) de putain, boerenkind; dikwijls zonder acht te
({am.) un - de qc., een klein beetje van iets, slaan op den eigenlijken zln, b.v. Attends, een bewijsje. - Avoir le - bien coupe, niet de putain, je te (erai voi.r que je suis ta mere,
op zijn mondje gevallen zijn. - (Com.) tendre wacbt eens even, jon boerenkind, ik zal je
les -s (de netten uitzetten), op de toonbank eens laten zien, dat ik je moeder ben.
fraai uitziende stoffen uitspreiden, om de aan:filsange, f. [/iloselle] {arg.} vlokzijde, vlosdacbt der naar de betaalkas gaande klanten zijde.
daarop te vestigen; by uitbr. met zijne bekoorfils-de-fer, m. pI. lange magere beenen.
lijkheden te koop loopen, lem. in zijn netten
:fln, f. (elnd): a) {(am.) (aire une -, aan
vangen. - (theat.) krijschende stem.
bet jonggezellenleven een eindmaken, trouwen.
:fi.leur,m. (spinner): a) (fam.) (ecol.) spij- - b) (arg.) - de la soupe, guillotine.
belaar uit de scbooL - - de plato: a) p]ato:6.n de siecle, adj. et s. = pschutt.
nlschminnaar;b) (theat.)tweede, derdeminnaar.
:One, f.: a) {(am.) abr. van :6.ne cham- Scbilder, die aan een draalbank met het pagne (z.ald.); un verre de -, een glas Iipenseel de goud- (enz.) draden aan borden en keur. - b) (pop.) - [movtarde] , la plus -,
kopjes maakt.- b) (pop.) politie-agent, die in menschendrek.
last heert een gauwdief te volgen en te sur:flne-galette, f. bij scbolieren van Saintveilleeren. - SpeIer, die kaarlen wegmofIelt; Crr: leerling die geen galon draagt.
:flnette, f. by valscbe spe]ers: gebeime zak
ook = :fllard.
:flleuse, f. (arg.) gauwdief, die de dieven aan den acbterkant del' broek om het klaarnaloopt en door de bedreiging, ze aan te ge- I gemaakte spel te verbergen.
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$n1, adj.: hamme --, zedelgk of stoffelijk
gebeel gerulneerd man.
finir, v. a.: as-to-fl'ni! houd je op met je
gekheid! zal je eindelijk ons Bens met rust
laten!
finisseur, m. (fam.) schilder, die de kleinste details afwerkt.
finition, f. voltooiing (BALZAC).
§$nocher, V. a. = fignoler.
$Ole, f. (fleschje): a) (pop.) flesch whin;
V. grinchir. — b) (Mil.) j'ai soupd de votre
—, ik weet nu wat ik aan je heb, genoeg
daarvan ! — c) (arg.) hoofd, gezicht : — a cubWbe ou a copahu, ongezond gezicht van een
Rider aan syphilis.
Soler, v. a.: a) (pop.) drinken, een flesch
ledigen; — le rogome, brandewijn drinken. —
b) (arg.) aankgken, in 't oog vatten.
$oleur, m. (pop.) dronkaard.
fion, m. (fam.) sierlQkheid, zwier, elegantie ; donner le coup de — a qc., iets netjes afwerken.
$onner, v. n. (fam.) den fijnen beer uithangen.
flonneur, m. (fam.) pronker, fat, werkman of gymnasiast, die als elegant hoer gekleed is.
$Oritures, f. pl. (coloratuurzang) blj letterkundigen : opsieringen van een verhaal, litterariscbe sans, zjeu.
$Otte, f. [fillotte] (pop.) klein meisje.
fiquer, v. a. [father, insteken] (arg.) dolkof messteken toebrengen.
fiques, f. pl. (arg.) kleedingstukken, plunje,
boeltje.
firts, m. (pop.) het achterste.
fiscal, adj. [ ficele] (pop.) sierlijk, net,
elegant.
fish, m. (eng : visch) (pop.) mainteneur
van een vrouw; vgl. poisson.
$squer, V. a. (pop.) cor van fixer.
$ss, interj. zachte uitroep der studenten
bij 't voorkomen van eene gewaagde en onwillekeurige woordspeling, ontstaande door bet
samentreffen van een wetenschappeljk woord
met eene dubbelzinnige uitdrukking.
fissure, f. (spleet) ((am.): avoir une —,
een slag van den molen weghebben, niet wel
bij 't hoofd zijn.
$ston, m. (pop.) zoontje; mon —! lieve
jongen!
five o'clock (tea), m. (engl.) vijfuurthee (= cinq a Sept, v. cinq).

FLAMBER]

$$e, adv. (pop.) genoeg.
$aC, 1. m. (arg.) zak, buidel, hours ; gold;
— d'al, geldtasch. — Bed. — 2. adj. uitste-

kend geslaagd, voortreffelgk uitgevallen.
$ache, m. (pop.) scherts, geestigheid, ui.
$aeher, v. n. schortsen (= fiancher).
flacon, m. (fleschje) (pop.) laars, Schoen;
deboucher ses —s, zijn laarzen uittrekken.
flaCul, m. (arg.) bed ; le — no fait pas
ses frais, op bed wordt or niets verdiend.
$afla, m. ((am.) bluf : faire du —, drukte
maken, een hooge borst zetten ; van zaken :
avoir du —, valsehen glans hebben, klatergoud zijn.
$ageoler, V. a. (op de flageolet blazen)
(pop.) vleien.
flageolets, m. pl. (fam) dunne, magere
beenen; etre monte sur des —, ooievaarsbeenen hebben.
flageoleur, m. (pop.) Dikflooier.
flain, m. in de markthallen : platte aardbelenmand.
fairer, V. n. (rieken, in den neus hebben):
(theat.) — an foyer ; a) van een tooneelspeler : in de conversatiezaal der acteurs op bet
aanplakbord nazien of bhj eene - rolverdeeling
z(n naam genoemd is; b) van een auteur:
aldaar nazien of or op Bien dag of den volgenden gespeeld of gerepeteerd wordt; c) btj
uitbr. bij den directeur of de tooneelspelers de
opvoering van een nieuw stuk of meerdere
vertooningen door mooie praatjes zien to verkrijgen.
$ambant, (pop.) 1. adj. fraai, pracbtig,
beeldig; tout — [neu f ], fonkelaieuw ; toute —e
neuve, nieuwgemunt geldstuk. — 2. s. m. (Mil.)
rijdende artillerist.
flambard, (pop.) 1. adj. = $ ambant,1.
— 2. s. m. matroos; schipper op de Seine. —
(arg.) dolk, dolkmes.
fiambarde, f.: a) (pop.) tabakspijp van
een schipper. — b) (arg.) (vet)kaars, lamp.
fiambart, m. = iiambard. — Pocher,
bluffer, ijzervreter.
flambe, 1. f. a) (pop.) vlam. — b) (arg.)
degen ; petite —, mes. — 2. m. (arg.) spel.
flambeau, m (fakkel): a) (fain.) avoir
le —, bet talent voor lets hebben ; etre un —,
een groot Licht zijn. — b) (pop.) zaak, yak,
handwork; bath —, mooie uitvinding. — Avontuur.
fl.amber, v. n. (pop.): a) bq koorddanb) schitteren, stralen.
sers : komedie spelen.
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fianquage, m. (pop.) — a la Porte, ontflamberge, f. (zwaard) (pop.) mettre —
au vent, van leer trekken; bij uitbr. de broek slag nit den dienst, wegzending.

fiangv e, f. (pop.) scherts, gekheid.
laten zakken (om zi n gevoeg to doen); de
$anquer, v. a. (goe #en, toedienen) dikdaarbq gebrutkte wisch weggooien.
wijls in plaats van bet onfatsoonl ke *feutre"
$ambert, m. (arg.) dolk.
b.v. flanquez-nous la paix! laat ens met rust ! ;
flamboteur, m. (arg.) speler.
Flamsik, Flamsique, m. (arg.) Via- z. ook biture, bosse, culotte, b en c
bout, 3.
ming.
flap(p)i, adj.. bij leerlingen der Ecole d'apflan, m. (via): a) (pop.) du —! ja wel,
dat kunt go begrgpen ! morgen brengen ! c'est plication de Fontainebleau: doodmoe, bekaf.
flaquada, adv. (pop.): alter a — = fladu —, dat is heerlijk; dat is geoorloofd. —
b) bu valsebe spelers : Bonner du — (ou de quader.
flaquader, v. n. (pop.) kakken.
to galette), eerl(k spelen; ,feu a la —, eerlijk
flaquadin, m. (pop.) lafaard ; c'est un
spel. — c) (arg.) a la —, op goed geluk; inspecteur a la —, burger-politiebeambte, vrede- —, hu poept in zijn broek van bangheid.
$ague, f (arg.) vrouwenzak. — Platte
rechter ; c'est du —, dat is geoorloofd
$anc, m. (zijde): etre stir le — : a) (fam. ) boezem.
flaquer, v. n. (pop.) = flaquader;
op de zijde liggen, bedlegerig zijn; b) (arg.)
— des chasses, builen, weenen ; faire — qn. =
zwaar gewond liggen. — v. Coup.
flanchard, m., -e, f. = flancheur. faire chier (z. aid.) qn. — Eon kind ter
flanche, 1. f. (arg.) spel ; grande —, rou- wereld brengen, baren. — Liegen.
$aquet, m. (arg.) horloge-zakje, vestzak;
lette, trente-et-un, trente-et-quarante. — 2. m.
(pop.) list, kunstgreep. -- (arg.) zaak, yak: plafond.
flaquin, adj. net gekleed.
c'est un mauvais —, dat is een zaakje dat
flasquer, v. a. ( pop.) andere vorm voor
niet pluis is.
flaquer: — du poivre a qn., voor lemand
flanche, m. (arg. ) = flanche, 2.
Rancher, V. n.: a (pop.) schertsen, den wegioopen. Vgi. chier.
flatar, m. (arg.) huurkoets, vigelant.
gek steken ; niet ernstig meenen : *Parles-tu
flauper, v. a. (pop.) slaan.
serieusement ou (lanches-tu ?" is dat ernst of
fle' chard, m., feehe, f. (pop.) sou:
gekheid? — Terugdeinzen, bang zqn. — b)
(arg.) kaartspelen, inz. aan den hoek van een deux —s de semper, voor twee sous tabak.
f.emard, m. Jteme] (pop.) nalatig, lui
straat een verboden spel spelen, boerenbedriegertj plegen met bet spel; — au frotin, bil- werkman; iem. die liever luiert dan werkt ;
a la resaute, bat- luiwammes, dagdief.
jarten (vgl. pieter);
$8me, femme, f. [ flegme] (pop.) (voorb j
spelen.
gaande) tegenzin in 't werken, inz. den dog na
$anehet, m. (arg.) aandeel, lot.
$ancheur, m., $ancheuse, f. (arg.) een pretje ; avoir la —, geen trek in 't werken hebben ; v. battre ; jour de —, laierspeler, . speelster.
flandrin, m. (lange, magere kerel) (pop.) dag. — Ook = flemard; tas de —s, troop
groote ezel. -- Flandrin [la Flandre], Vla- luiaards.
$timer, v. n. (pop.) = avoir la Rome
ming.
$ane, f. (pop.) lanterfanter, straatslijper (z. aid.).
fleuche, m. (arg ) water, stroom ; v.
(= $a►neur). — Lanterfanten, doelloos rondgapen, bet op zijn doode gemak langs de straat tirer 2.
$eur, f. (bloem): a) (pop.) —s rouges, do
kuieren (= fiaanerie).
$anelle, f. (flanel) (pop.) bU hoeren : c'est regels der vrouwen ; — de macadam, trottoirde to —! dat z(jn flauwe kerels ! ; faire —, in hoer; - du mat, onzedelijke vrouw, die aan
een bordeel komen om eens een ktjkje to ne- Lesbische liefde offert ; — des pow, de elegantmen (zonder zich aan wellust over to geven). ste fat, de fljnste modedame; de meest uitgefaneuse, f. (lanterfantster) soort rust- zochte, bet puik. — b) (arg ) — de mai, — de
marl, — de Marie, maagddocn.
sofa, chaise-longue.
$eurant, m. (arg.) bieemruiker.
fianocher ou flanotter, v. n. (pop.)
flexe, adj. et S. m. (fan.) (typ.) [abr. van
steelsgewijze een beetje Ilaneeren.
;
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Hotter, v. n. (drgven) (pop.) zwemmen;
circon lexe]: un a —, een a met een circum—, se faire —, een bad nemen ; faire —, verflex (a).
$iboeheuse, f. (pop.) hoer (van de roof- drinken, verzuipen.
flotteur, m. (pop.) zwemmer, Bader.
gierige soort).
$ou, 1. m. bj schilders : weeke, zachte
fiie— fiae, m. (arg.): faire to —, een slot
manier; faire —, met wazige omtrekken teeopenbreken.
flic—flaquer, V. n. (pop.) sloifen, een kenen of schilderen. — Ook = flo(p)pee,
floue. — 2. (arg.) pron. ind., ook RO(u)slependen gang hebben.

fligadier, m. (arg.) sou.

ti8re, niets; faire —, niets vinden.
$ouage, m. (arg.) spel ; vol au —, diefslagers: wedstaal
flingot, m. (pop.) l
(= fusil); vandaar de volgende beteekenis: stal hi] 't spel.
flouant, m. (arg.) spel; schouwburg;
(Mil.) (infanterie)geweer; cinq ans de (forces
au) —, vtjfjarige militaire dienst ; petit —, flouer grand —, een gewaagd spel spelen.
flou— chipe, m. [abr. van jloueur chipeur]
pistool. — Bulk, lijf.
(pop.) gauwdief, booswicht.
flingue, f. (Mar.) = flingot.
fioue, f. (arg.) hoop menschen.
flippe, f. (pop.) slecht gezelsehap. onflouer, v. a. et v. n. (arg.) spelen; V.
deugend yolk.
fliquadard, • fliquart, m. [/Uque a flouant. — (arg. et pop.) bij 't spel bedriegen, smokkelen ; afzetten, beetnesnen.
dard] (pop.) politie-agent.
$ouerie, f. (pop.) bedrog (inz. in 't spel);
flique, m. (pop.) btj hoeren : commissazwendelarij, afzetterU.
ris of agent van politie.
floueur, m., floueuse, f. (pop.) be+flirtation, f. (engl.) speelsche minnar^j.
flirter, v. n. (engi.) uit dartelheid een min- drieger (-ster), zwendelaar(ster); — bij lorettes:
narijtje hebben; zich uit speelschheid verliefd iem. the niet betaalt.
floume, f. (arg. en hi] soldaten) vrouw.
aanstellen.
$Outiere, (arg.) v. fiou 2.
flirteuse, t. coquette. — Lichtzinnig
Huber, v. n. = flamber, a.
vrouwspersoon.
-

flume, m. (pop.) fluim ; avoir des —s,
$on—flons, m. pl. (pop.) vrool jko liedeshim op de borst hebben
ren; faiseur de —, maker van vaudevilles.

fio(p)pee, f. menigte, hoop. — Ferm pak
slaag.

hopper, v. a. (pop.) slaan.
$Oquer, V. n. {FLOQUET, kamerlid, die
als prefect der Seine met de Regeering in strijd
geraakte, daar hij zich voor stedelijke autonomie verklaarde, waarvan gene niet wilde weten] (fam.) niet beantwoorden aan de verwachting en daardoor aan weerszijden teleurstelling
geven ; ook : de menschen in verlegenheid
brengen.

f oquot, m. (arg.) lade.
flotibre, (arg.) v. floe 2.

$ut ! interj. Mi lorettes : neon ! loop heen !
scheer je wag!
flute, f. (fluit) (pop.): — s. pl.: a) beenon : jouer (ou se titer) des —s, wegloopen ;
astiquer ses —s, dansen. — b) flesch wijn ;
glas bier. — c) laveinentspuit, klisteer : avoir
toujours la — au cut, zich dikwijls een lavement laten zetten (vgl. fluter); jouer de —,
ook fl ttiste, de ziekenoppasser, die lavementen zet. — d) — ! des —s ! o neon ! volstrekt niet ! dat kan je begrijpen ! — e) (Mil.)
kanon.

ii .tencul, m. (pop.) = j oueur do

flottant, m. (drijvend): a) (pop.) bal van flute (z. aid.), weleer : apotheker.
souteneurs. — b) (arg.) visch (vgl . Poisson) .
fluter, v. n. (op de fluit blazen) (pop):
a) c'est comme si vous l-utiez, at je praten
flottante, f. (pop.) schip.
$Ottard, m. (fam.) leerling, die zich voor belpt niets, bet is als in den wind gesproken.
— Envoyer — qn. , tem. de dour wijzen : "E11e
de marine voorbereidt.
$otte, f. (vloot): a) ((am.) wissel van eon envoyait joliment — to monde", zi wist de
student ; it a recu sa —, sa — est arrl.vee, menschen term of to wgzen (ZOLA). — b) se
zUn wissel, zin geldschip is aangekomen. — faire —, zich eon lavement laten zetten (vgl.
b) talrijk gezelschap ; etre de la —, tot bet flute).
gezelsebap behooren ; en avoir des —s, hoopen
flutiste, m. (tluitist) (pop.) = j oueur
van iets hebben. — c) (arg.) bad.
de flute (z. aid.) .

[FLUX
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flux, m. (butkloop) (pop.): avoir le —, bang
zijn, in zun brook poepen.
fluxion, f. (arg.) angst ; pincer une —,
bang zijn.
foetus, m. (ram.) student van 't eerste
jaar aan de militaire cbirurgische school.
fogner, V. n. (pop.) kakken, schgten.
foie, m. (lever) (arg.): — blanc, vreesachtig mensch, die neiging heeft om veer verklikker to spelen, lafaard (vgl. blanchir)
avoir les —s blancs, vreesachtig zijn, geen mood
hebben.
foin, m. (hoof) (pop.): faire du —, leven
maken, opspelen ; dansen.
foirade, f. (pop.) = flux.
foire, f. (jaarmarkt) (arg.): acheter a la
— d'empoigne, stelen.
foireur, m. (pop.) bangeschgter, lafaard.
foiron, m. (pop.) aars, gat ; V. bour;

rique.
foisonner, v. n. [car. ult empoisonner]
stank verspreiden.

folichonnade, f. (pop.) gekheid, scherts,
grap.

folichonne, dim. folichonnette, f.
(grappenmaakster) (pop.) = bastringueuse.
folichonner, v. n. (gekheid inaken) de
dansbuizen afloopen.
fonee, adj. (pop.) 1. [ fonds] gegoed, r(jk.
— 2, (donker) radicaal, rood ; un rdpublicain
—, een roode republikein.
foncer, 1. v. n. [weleer: — a l'appointement] (pop.) geld opdokken, betalen. — Loopen, toeschieten, snellen : — sur qn., op iem.
losstormen. — 2. (arg.) v. a. geven, overreiken. — 3. se —, v. pr. (donker van kleur worden) (pop.) min of meer aangeschoten zijn.
fonction, f. (ambtsverrichting) ktyp.) :
faire des —s, noodhulp-opmaker zijn.
fond, m. (bodem): a) de petits —s de
barn, debutantes, vrouwelgke modellen, juffertjes. — b) avoir son — de caisse, een roes
hebben.
fondant, m.: a) (pop.) smeltend suikerwerk. — b) (arg.) boter.
fondre, v. n. (smelters): a) (pop.) zich
uit . de voeten maken; de plaat poetsen; v.
bausse. — b) (thdat.) faire — la trappe,
den toestel op bet tooneel laten werken, waardoor iets order den grond verdwtjnt.
fondriere, f. (kuil) (arg.) zak ; zadeltasch.
fonfe, fon$ere, f (arg.) snuifdoos.
fonts de bapteme, m. pl. (doopfont)

FORTE]

se mettre sur les —, in een zaak betrokken

zun, waar men gaarne uit zou willen.
forage, m. (boring) (arg.): vol au —, boringsdiefstal (ontvreemding van een zekere heeveelbeid goud door het uitboren van kleinoodien en vervanging daarvan door lood of koper.
forcir, v. n. (fam.) van kinderen : groot
en stork worden: "il forcit a vue d' oeil", hij
komt zichtbaar aan.
foresque, m. [forain] (arg.) rendreizend
koopman, die de jaarmarkten bezoekt.
foret, f. (bosch): — de Mont-Rubin, afvoerkanaal, riool.
Foret–Noire, f. (pop.) het Zwarte Woud
(weleer het vierde kwartier van den Temple,
de voddenmarkt van ParUs, dat bestemd was
voor den handel in oude kleederen en oude
schoenen).
forfait, m in de sporttaal: rouwgeld bq
wedrennen.
forfante, m. (arg.) grootspreker, bluffer,
windbuil.
forgat, m. (arg.) = fourgat.
forger, v. n. aanslaan (van paarden, die
bg bet loopen de voorhoeven met de achterhoeven aanraken).
forgone, f. [ pidce forgde] (pop.) leugen;
vervalscht stuk.
forme, f in de sporttaal: ce cheval est
en —, de gezondheid en de bouw van dit paard
laten niets to wenschen over.
formiste, m. bij kunstenaars : schilder of
beeldhouwer, die btjzonder werk maakt van
den vorm.
fort, 1. adj. (pop.) v. cafe. — Cela nest
pas —, dat is niet veel bijzonders, niet veel
zaaks; (iron.) c'est plus — que de jouer au
bouchon, dat is heel sterk, dat is wat bijzonders. — it est — pour taquiner le monde, h(j
houdt er bijzonder veel van de menscben to
plagen. — 2. m. [abr. van fort de la hal.le]
sjouwerman, losser, lader; — aux bids, aux
poissons, sjouwer op de koornmarkt, op de
vischmarkt.
fortanche, f. [voor fortune] (arg.) geluk,
fortuin. — Bonne —, waarzegster op jaarmarkten.
fortancheur, m. (arg.) waarzeggor op
jaarmarkten.
forte, f. [f. van fort] (pop.): en dire de
—s, ongeloofelijke dingen vertellen, schrikbaar111k liegen ; en faire de —s, rare streken uithalen.

[FORT-EN-GUEULE
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fort-en–gueule, m. (pop.) brutale
schreeuwer, iem. die een groote keel kan opzetten.
fort-en•mie, m. [mie, krulm] (pop.) zeer
dik mensch.
fort–en–theme, m. [theme, taalkundige
oefening] (fam.) uitstekend scholier.
fortifes, f. pl. [abr. van fortifications] vestingwerken.
fortification, f. (vestingwerk) (fam.) biljartband; ttre protege par les —s, dicht onder
den band liggen.
fortin, m. [fort au palais] (arg.) peper.
fortiniere, I. [fortin] (arg) peperbus.
fortune, adj. (gelukkig) (pop.) rQk, gegoed.
fosse, f. (kull) (pop.): — des aisselles, ok-

selholte — a Bidet (naam van een dierentemmer), donker hok in de prefectuur van politie;
— commune (algemeen graf der armen), goedkoope middagtafel; (thdat.) — aux lions (leeuwenhol), laagste loge vbbr aan het tooneel in de
Opera, waar de lions gaarne bet ballet komen
zien ; = loge infernale.
fosse, m. (gracht): sauter le — ( na Lang
aarzelen een gewaagd besluit nemen), trouwen.
fossile, (fam.) 1. adj. bij de romantische
schrijvers : verouderd, ouderwetscb, pruikerig.
— 2. S. m. lid der Academie.
fou, adj. [abr. van foutu] verloren, geruineerd.
fouailler, v. n. (pop.) geen energie hebben, bang zijn, terugdeinzen. — Bankroet gaan;
(typ.) v. banque. -- Van zaken : zijn werking missen, mislukken, misloopen.
fouailleur., m. (pop.) besluiteloos mensch.
fouataison, f. (arg.) stole ; — lingrde, degenstok; — mastarde, stole met looden knop,
ploertendooder.
fouatter, fouetter, v n. (pop.) stinken; v. carafe.
foucade, f. (pop.) plotselinge inval, gril;
voorbijgaande verliefdheid, amourette; travailler
par —s, naar luim, met horten en stooten
werken.
fouchtra (pr. ch = sj) m. (pop.) [naar
den uitroep der Auvergners : fichtre] Auvergner,
Auvergnaat.
fouettant, adj (pop.) stinkend.
fouette-cul, m. (bilslager) (pop.) schoolmeester.
fouetter, v. n. = fouatter.
fouetteur, adj. (zwepend): oiseau —,
fazant.
;

FOULTITUDE]

fouetteux, m. (pop.) — de chats, kerel
zonder geestkracht, lammeling.
fougueur, m. [fourguer] (arg.) iem. die
bet gestolene aan den heler verkoopt.
fouille, f. (arg.) = fouillouse. —
(pop.) Des —s ! onzin ! gekheid ! dat nooit!
fouille-au–pot, m. (kieine koksjongen)
potkijker, keukenpiet ; betaster.
fouille–merde, m. (drektor) (pop.) sekreetruimer. — Iemand, die graag in ouden
stront roert (fig).
fouiller, v. a. (doorzoeken) (pop.): to peux
to —, daar komt niets van, gij krggt niemendal, daar kun je naar fluiten ! ; s'il croit que
je l'aime, it peut se —, als hi denkt, dat ik
van hem houd, dan heeft hij bet deerlijk mis.
fouilleur, m., fouilleuse, f. (arg.)
dief, diefegge, die met behulp van den suspendeur (z. aid.) de zakken van het
slachtoffer ledigt. — Fouilleuse in de politietaal: vrouw, die aan grenskantoren vrouwen aan den love visiteert of in vrouwengevangenissen de gevangenen of de bezoeksters
visiteert. — (arg.) = fouillouse.
fouillonne, adj. (pop.) verfrommeld, verkreukeld.
fouillotter, v. n. (pop.) stinken (=
trouillotter).
fouillouse, f. (arg.) zak ; beurs, geldbuidel.

fouinard, m., fouine, f. (pop.) lafaard
iem. die op den loop gaat. — Ook = foui;

neur.
fouiner, v. n. (pop.): a) zich inlaten met
dingen, die iem. niet aangaan; spioneeren. —
b) de plaat poetsen, op den loop gaan.
fouineur, m. (pop.) iem. die de zaken
van vreemden tracht to weten to komen en
oververtelt ; (ecol.) verklikker. — Kwaadwillige
vent. — Ook = fouinard.
fouitenard, m. (arg.) brook.
foulage, m. (pop.) werk waar haast bdj
is; — de la rate, ijver bij 't werk; it y a
du —, wij hebben het druk, er Is veel werk
aan den winkel.
foule, f. (menigte): faire —, den grooten
hoop trekken, succes hebben.
fouler, V. a. (pop.): se la — (d. I. la
rate), ijverig werken; it ne se la foule pas,
hij neemt er den tijd voor, hij overwerkt zich
niet ; V. bitume.
foultitude, f. [foule en multitude] (pop.)
menigte ; — de monde, eene menigte menschen.
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[FOUQUER

FOURRIER]

fourlourde, f. (arg.) hospitaal in hot
fouquer, v. a. (arg.) geven.
four, m. 1. (oven) (pop.) keel; v. chauf- bagno.
fourlourer, v. a. (arg.) vermoorden.
fer, a. — — ( banal), omnibus. — (thdat.
fourloureur, m. (arg.) moordenaar.
a) loge vb©r bet tooneel in bet amphitheater
fourmillante, f. [fourmiller, wemelen]
(meestal voor vrouwelijke figuranten gereser):

veerd); b) faire —, fiasco maken, bU uitbr.
druipen, een mal figuur maken, met een langen news aftrekken. — -- bachot, opleidingsschool voor het baccalaurens-examen. — (arg )
hel; — chaud, pijnbank. — Zak. 2. [eng. vier]
— in hand, vierspan van den bok gemend.
fouraillis, m. (arg.) bergplaats der helers; heler.
fourbi, m. [fourberie]: a) (pop.) kleine
afzetterU, zwendelarij ; kunstgreep ; connaitre
le —, alle loopjes kennen, op de hoogte zijn,
er alles van weten; connattre son —, niet Licht
to foppen zijn. — Tout le —, de heele boel,
de heele santenkraam; (= toute la boutique).
— b) (Mil.) bacler un —, eene officierswoning
inrichten. — c) (arg.) van diefstal afkomstig geld.
fourbis, m. (arg.) zaak, vak, bedrgf, spel,
on ne fait pas fortune,
enz., b.v. d c' —
daarmee (met dat vak) wordt men niet rtjk.
foureandibre, f., v. epouser.
faner (hooivork),
fourche, f. (arg.):
cavalerist; capitaire de —s, hoofdman der zakkenrollers; vgl. fourchette, c.
fourchette, f. (vork): a) (fam.) c'est une
belle —, bet is een duchtig eter; se servir de
la — du pere Adam, met de Adamsvork (d. L
de vingers) eten ; marquer la —, met dubbel
kr(jt schr(ven ; v. avaler, a; enfant, a.
— b) (Mil.) bajonet; travailler 4 la —, met
den sabel duelleeren. — c) (arg.) zakkenroller
(= voleur a' la tire); v. coup.
fourchu, m. (gespleten) (arg.) os, rund.
fourchue, f. (arg.) heelster.
fourgaine, f. (arg.) rietstok.
4fourgasse, meestal fourgat, m. (arg.)
heler.
fourgature, f. (arg.) gestolen voorwerp,
dat to gelde gemaakt wordt.
fourgonnier, m. (arg.) cantine-houder
in bet bagno.
fourgue, m. (arg.) = fourgat.
fourguer, v. a. (arg.) aan een heler verkoopen.
fourli(g)ner, v. a. (arg.) helen.
fourline, 1. m. (arg.) (behendige) dief;
moordenaar. — 2. I. dieven-, moordenaarsbende.
fourlineur, m. (arg.) zakkenroller.
fourlourd, m. (arg.) zieke.

a

la,

—a

a

(arg.) menigte (menscben), gedrang.
fourmiller, v. n. (arg.) in het,gedrang gaan.
fourmillon, m (arg.) markt ; — au beurre,
cabo(t)s, hondenmarkt; — a
de Beurs,
gayets, paardenmarkt.
fourmillonneur, m., fourmillonneuse, f. (arg.) voetganger, -ster.
fournaise, f. (smeltoven) (arg.): la --,
valsche munter, die de munten in winkels
tracht uit to geven, terwijl de poteau (post)
op straat de wacht houdt.
fournaliste, m. (pop.) banketbakkersknecht.
fourneau, m. et adj. (fornuis): a) (pop.)
domkop, ezel ; dom. — — philantropique, arm,
hulpbehoevend mensch. — Landlooper bedelaar.
— b) (arg.) ddmurger en —, vermomd weggaan.
fourneauter, v. n. [banter les fourneaux
de charitd] (pop.) bedelen.
fournier, m. kok in een café; de bediende die de koffie inschenkt.
fournil, m. (bakkerij, waschhuis) (arg.) bed.
fournion, m. (pop.) ongedierte (vlooien,
weegluizen, enz.).
fournir, v. a. (verschaffen) (pop.): —
Martin (de beer), een grooten mantelkraag
van bont dragen (zooals de koetsiers van voorname familien) .
fourniture, f. toekruiden bij de salade.
fourobe, f. (arg. ) visitatie van de boeven.
fourober, v. a. (arg.) visiteeren.
fourquer, v. a. (pop.) = fourguer.
fourrager, v. a. et v. n. (doorsnuffelen)
de japon van een vrouw, inz. de ondervooring
verkreuken, daaraan morrelen, abs. ontuchtig
betasten.
fourrageur, m. (pop.) iem. die gaarne
bQ vrouwen betast on frommelt.
fourrer, v. a. et v. pr. (insteken, -stoppen)
(pop.) v. ardoise; doigt; s'en — (jusqu'au
coude), zich (bovenmatig) volstoppen; s'en —
dans le gilet, duchtig drinken, pooieren; se —
de bons morceaux par le bec, een goede tafel
hebben ; v. Masse.

—a

?

fourrier, m. (fam. et pop.): faire le bon
—, blj het voorsntjden bet beste stuk voor zich
zelf houden ; faire to mauvais —, alle overigen
tevredenstellen on zich met het slechtste ver-

[FOUTAISE
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genoegen. — Ook = foamier. — Eon leerling, die met een der eerste nummers aan de
Polytechniscbe school is toegelaten. — v. bri-

fragrance, f. (lat. fragrantia] geur.
fratche, f. [f. van frais): a) (pop.) alter

a la —, koud weer hebben, koud zijn. — b)

gadier ; cirer.
fouta►ise, f. (pop.) nester, kleinigheid;
— S. pl. flauwiteiten, gekkepraat ; vgl. $chaise.
foutimace, foutimasser, v. n. (pop.)

(arg.) kelder.
frais, 1. adj. (frisch, versch) ([am.): etre
—, or leelijk aan toe zijn, geducht gehavend
zijn ; vous voila —, daar zit je mooi in de pekel, in de klem; voila l'ouvrage, it est —,
daar is bet work, 't is wat moois. — Mettre
qn. au —, iem. gevangen zetten. — 2. m. p1.
(kosten): aux — de la princesse, voor niemendal, gratis; arr4ter les —, middenin ophouden,
lets (plotseling) staken, opgeven; faire ses —,
de kosten goednaken, zijn moeite beloond zien,
(pop.) bq een vrouw gehoor vinden, (bU lorettes :) een jongmensch vangen.
frais–vomi, m. (pas uitgebraakt) (Mu.)

niets zeggen of doen dat de moeite waard is;
gekkepraat ultslaan.
foutimacier, m., foutimacibre, f.,
foutimasseur, m. (pop.) slecht werkman,
stumper; slechte arbeidster, knoeister; onnoozele kletser.

foutiste, m., v. j'menfoutiste.
foutoir, m. stil, discreet huisje of kamer,
openbaar of bijzonder lokaal, dat aan de liefde
is gewijd.
foutre, (pop.) 1 v. a. et v. pr. zeer onfatsoenlijke uitdrukking, vandaar dikwtjls geschreven : f... = aan het fatsoenlijker ficher
(z. aid.), b.v. — le camp, la paix, se — du
monde, etc.; je ten foes mon billet, daar geef
ik mi. n briefje voor, dat is voor mijn briefje;

= roumi.
fralin, m., –e, f. (arg.) = frangin.
franc, adj. et S. m. (arg.) ingewijd; laag;
spitsbroeder, medeplichtige ; iemand op wien
men rekenen kan ; c'est —, bet is heel stil;
— bourgeois, zwendelaar uit de groote wereld. — — de campagne, lid eener dievenbende,
dat information inwint on op kondschap uitgaat, of er zaken to doen zijn; — de maison,
heler; fem. die dieven logeert; 4tre puni de
— carreau, veroordeeld zijn om op den steenen vloer to slapen; — abr. van tapir
(z. aid.).
franc, adj. (Mil.) good, pleizierig : Pas
d' exercice demain ! c'est —, morgen goon exercitie, lekker !

— un coup de pied (clans les jambes) a qn.,

van iem. (veel) geld leenen; flea pas -- un
coup ou ne rien —, luieren, in 't geheel niets
uitvoeren; v. bri'llee; chasse; — la misire, eon armoedig, ellendig leven leiden. —
Se —, v. cha",sse. — (obsc.) den bijslaap
volbrengen. — 2. s. m. (obsc.) mannelijk zaad.
— 3. interj. = ichtre. — Vgl. foutu.

foutreau, m. [se foutre des coups] (pop.)
vecht-, kloppartij : it va y avoir du —, or
zullen slagen vallen.
foutriot, foutriquet, m (pop.) klein
mannetje, krates.
foutu, adj. [part. passel van foutre] verloren, geruineerd. -- Vervloekt, aarts..., b.v.
—e canaille, aartscanaille. — Mal —, — comme
quatre sous, slecht gekleed of slecht gebouwd
(= mal $cele).
fouyou, m. (theat.) straatjongen.
foyer, 1. m., v. gratter. — 2. adj. (arg.)
struikelen.
frac, m. (arg.) jas, overjas, paletot (ant.

FRANGIN]

France,
-

f. cheveux a la — qui pleure,

haardracht die bet voorhoofd bijna geheel bedekte, In de mode gekomen na den oorlog van
1870-71.

franc–fileur, m. ((am.) piekschuurder,
plaatpoetser (minachtende benaniing van hen,
die in 1870, om aan bet beleg to ontkomen,
Parks veriaten badden; ant. franc-tireur).
franchir, v. a. (arg.) = baiser.
Francillon, m., -ne, f. ((am. et arg.)
Franschman, Fransche vrouw.
franc-mitou, m. (arg.) bedelaar.
Francois, n.pr. m. (arg.): la faire au
blouse).
pare —, tem. met eon riem of zakdoek worfracasse, adj. [frac] (arg.) met eon over- gen, terwijl eon kornuit hem doorzoekt.
jas of paletot aan.
frangin, m., –e, f. (erg.) brooder, zusfracasser, v. n. (verbrijzelen) (pop.) — qn., ter; kameraad; — - dab, oom; —e -dabuche,
iemand geducht toetakelen.
tante ; beau —, zwager ; its ne sont pas —s,
fracturer, v. pr. (broken) (pop.): se la —, zij zijn kwade vrienden ; alter chez les —s, bij
de plait poetsen, vluchten.
de broeders der christeiike leer ter school gaan.
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[FRANGIR

FRIME]

cult (v. cuire). — Vgl. ook fricasser.
frangir, v. a. (arg.) broken.
franguettier, m. (arg.) valsche speler.
fricassee, f. (pop.) pak slaag. — B(j de
boeren bij Pares : — ou — de museaue, omfrapouille, f. (pop.) = fripouille.
frappart, m., ook adj. pore —, (arg.) arrning.
hamer.
fricasser, v. a. (in boter stoven): a) ((am.)
frappe–devant, m. (pop.) smidshamer. verteren, uitgeven, verbrassen. — b) (pop.) on
frapper, v. a. et v. n. (slaan): — au mo- t' en frisasse ! ja wel ! dat kun je denken ! renument, sterven; — qn., geld van iem. leenen ken daar niet op ! — Vgl. ook fricasse.
(vgl. taper).
frieasseur, m. (slechte kok) ((am.) doorfraternal, m. (ad) broederlijk) (dcol.) brenger
brooder.
frie-frae, m. (arg.) inbraak ; faire —,
fraternellados (pr. dos'), m. pl. (tam.) inbreken ; V. caroubleur.
siaaren van drie sous het paar.
friehti(c), m. (pop.) eenvoudig gerecht;
fraudeur, m. (bedrieger) (arg.) vleesch- ragout met aardappelen; maal(tijd).
fricot, m., . v. endormir.
houwer.
fricotage, m. (pop.): a) beurswoeker, affregate, f. steek (hoed); (arg.) paederast,
zetterij. — b) (Mil.) faire du
knapenschender.
= fricoter
(Mil.).
frelampier, m. = ferlampier.
fricoter, v. n. et v. a. (een ragout mafremillante, f. (arg.) vergadering.
ken) ((am.) geld verbrassen, verdoen ; doorfremion, m (arg.) viool.
draaien, pierewaaien; smullen; — tout son
frene, m. (esch) (enf.) tot van 2 sous.
freppelaen, m. aanhanger van wUlen bis- biers, alles door de keel jagen. — Aan beurs-

—

schop Freppel (gezegd plus catholique que le woeker doen, speculeeren ; zich met vuile zaken afge ven ; — une affaire, eon (geld) zaakj e
frequenter, v. pr. (— qn., met iemand doen, een slaatje maken. — (Mil.) zich voortdurend aan de onaangenamer piichten van den
omgaan): se —, onaneeren.
frere, m. (brooder): a) -- et ami, onder dienst weten to onttrekken ; in dienst vrije uren
democraten sedert 1848: kameraad ; bij reac- nog eenige bijverdiensten weten to krijgen. —
tionairen: onbeschofte kerel uit de voorstad. (typ.) uit de zetkast van een collega letters kapen.
fricoteur, m. (slechte kok) ((am.) lekker-- b) (pop.) — de lit, voorganger in de gunst
eener minnares. -- c) (typ.) lid van den typo- bek, smulpaap. --(Mu.) soldaat, die zich ontgraphischen bond, in het algemeen : collega. trekt aan de strenge dienstoefeningen (gepa— d) (arg.) —s de l'attaque, politic-agenten; tenteerde (ricoteurs van elk regiment zUn de
kleermakers, schoenmakers, schrijvers, ordon— tunard, vijffrankstuk; V. maniCle.
frerot, m. (broertje) (arg.): — de la caque nansen); soldaat, die op kosten van zijne ka(ou cuque), mededief, medelid van het dieven- meraden eon vroolijk leventje leidt. — Zaakwaarnemer, , die smerige zaken bemiddelt. —
gilde.
fressure, f. (strot met de long) (pop.) het (typ.) zetter, die de kasten van zUn confraters
hart en wat er bijhoort, als zetel der begeer. plundert.
frigousse, f. (pop.) keuken, kost, gerecht,
ten; (iron.) prends garde de to dicrocher la
—! loop je niet buiten adem ! (tot iemand die ragout ; maaltijd.
frigousser, V. a. et v. n. koken; voor
heel langzaam loopt).
fretillante, f. (arg.) pen; staart; dans. den pot zorgen ; eten.
frileux, m., frileuse, f. adj. et s. (koufretille, f. (arg.) stroo (= fertille).
fretiller, v. n. (kwispelen) (arg.) dansen; welgk) laf; lafaard.
frimage, m. (arg.) confrontatie.
--• de la troupe, bij het dansen met het achfrimager, v. n. (arg.) voor 't gerecht verterste schudden.
fretillon, f. (woelwater) (fam.) goedhar- schijuen.
frime, f.: a) ((am.) schgn, veinzertj : c'est
tige grisette.
pour la —, het is maar voor de lens, bU houdt
fretin, m. (arg.) peper (= fortin).
friauche, m. (arg.) ter dood veroordeelde, zich maar zoo. — b) (pop.) gezicht, physionomie; — a la manque, ddnoog; tomber en —
die in appal is gegaan. — Moordenaar.
fricasse, adj. (pop.): etre — = etre avec qn., iem. onverwacht ontmoeten.

papa lui-mgme).
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frimer, (pop.) 1. v. a. aankijken ; (arg.)

-s-

FROTTEUR]

— V. a. (arg.) stelen ; --- son nase, ult ztn bu=

faire —, confronteeren. — 2. v. n. (pop.) — meur zijn; V. faSe.

frisquet, m. (adj. frisch, koel, koud) (fam.)
had); (abs.) een air hebben, een figuur spelen. koude.
frisquette, f. jong, frisch en mooi me}sje.
frimion, m. (arg.) = fourmillon.
frit, adj. [part. passe van fire] (pop.):
frimoucher, v. a. (arg.) = frimousetre —, verloren, doodziek, voor de poes zin.
ser.
frites, f. pl. [abr. van pommes de terre
frimousse, f.: a) (pop.) gezicht, bakkes;
c'est pour ma —, dat is voor mU. — b) (arg.) frites] (pop.) gebakken aardappelen.
friturer, v. a. (pop.) koken ; eten ; opfiguur of prentje in 't kaartspel.
frimousser, v. n. (arg.) in 't spel be- maken, doorbrengen.
friturier, m., frituriere, It (pop.)
driegen, smokkelen (doordien men de figuren
koopman (-vrauw) in gebakken aardappelen.
[frimousses] aan zich zelven geeft).
friVoliSte, m. bU letterkundigen : schrijfrimousseur, m. (arg.) valsche speler.
fringue, f.: a) (pop.) voedingsmiddel : it ver van artikels van lichten inhoud, inz. voor
n'y await pas de — a la bo$te, er was in huis mode-tijdscbriften.
niets te eten. — b) (arg.) elegante kleeding.
froid, m. (koude) (pop.): avoir (n'avoir
fringuer, v. a. et v. pr. (arg.) kleeden; pas) — aux yeux, bang (moedig, voor niets
se —, zich kleeden; bien fringue, goed gekleed vervaard) zen.
(vgl. bien ficele, onder ficeler).
froidureux, adj. (pop.) kouwelijk.
fringueur, •m. (arg.) kleedermaker.
froisseux, frolland, frollau, m.
friod, adj. [met verplaatsing der klinkers] (arg.) lasteraar, verrader (vandaar de naam
(pop.) = froid.
van Claude Frollo in V. Hugo's Notre Dame).
fripe, f. (pop.) keuken, kost, voedsel:
frOleuse, f. [ frSler, ergens langs gaan]
faire la —, voor den pot zorgen. — Piek-niek. ronddwalende hoer.
— Gelag voor ieder afzonderltjk.
froller, v. n. (arg.): — ( sur la batle], lasfripier, m. [(ripe] (pop.) iem. die voor teren, verraden.
de keuken zorgt, gaarkok. — Glas.
fromage, m. (kaas): a) (fam.) van kleine
friponner, v. n. (schelmstreken uitvoe- meisjes: faire des —s, draaiend nederhurken,
ren) van minnenden : zich allerlei vertrouwe- zoodat de jurk opbolt. — b) (pop.) manger
lijkbeden veroorloven.
the —, zich vreeselijk ergeren ; it nous fera
fripouille, f. (pop.) deugniet, schavuit : manger du —, hU ligt op sterven, wij zullen
Cette — de Fauchery, die deugniet van een spoedig begrafeniskaas eten (zinspeling op de
Fauchery (ZOLA). — C'est de la —, dat is gewoonte, na de begrafenis in bet wijnbuis te
gekheid.
dejeuneeren ; vgl. lapin) .
friques, f. p1. (arg.) oude kleeren.
frome, m. [abr. v. fromage], ook fromgi,
friquet, m. (arg.) politie-spion.
m. (pop.) kaas.
frire, v. a. (in de pan bakken): a) (pop.)
front, m. (voorhoofd) (pop.): avoir le —
eten : n'avoir rien a' —, niets te bikken heb- dans le cou, een kaal hoofd hebben; vgl.
ben. — — des oeufs a qn., iem. een poets genou.
bakken, iem. lets inpeperen. — b) (arg.) — un
froteska, f. [zekere Poolsehe dans] ( pop
rigolo, iem. bestelen, terwii men hem btj ver- pak slaag.
gissing als gewaand bekende omarmt.
frotin, m. (pop.) biljart ; coup de —, partlj
friaco, adj. (pop.) = frisquet.
biljart.
fries, f. (nagemaakte tooneelhemel) (the'at.)
frottant, m. (arg.) verrader.
toucher les —s, alter aux —s, in zUn kunst
frotte, f. [ frotter, wrijven] behandeling der
bet hoogste bereiken, groot succes hebben.
schurft door inwrijven met zwavelzalf; passer
frise, m. (krulkop) (pop.) jood.
a la —, zich laten genezen van de schurft.
friser, v. n. et v. pr. (zich krullen): a)
frotteur, m. bij de politie : lem. die in
(pop.) ses cheveux frisent comme un paquet de bet dichte gedrang de vrouwen zonder onderchandelles on frisent a plat, hij heeft glad neer- scheid onfatsoenlok betast. — (obse.) wrijver,
liangend, sluik haar. — b) (arg.) se — de qc., sexueel krankzinnige, die van het dichte d.aergens om geven, zich om lets bekommeren. mesgewoel in de groote Pargsche winkels gede (se disputer), zich houden (alsof men ruzie
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brulk maakt, om zijn kitteling te bevredigen.
frottin, m. = frotin.
froufrou, m. (geruisch van een zijden japon): a) (pop.) faire the —, drukte maken,
een gewichtig air aannemen. — b) (arg.) hoofdsleutel.
froufroutant, adj.: les Parisiennes —es,
de in ruischende zgden japonnen loopende Parijzenaarsters.
froufrouter, v. n. ruischen . (van dames
in zljden japonnen).
froufroutisme, m vrool(jk leven met
vrouwen, wtjn, enz.
frousse, m. (pop.) angst, rilling: avoir
la —, bang zijn.
fruehe, f. bij handelsreizigers: uitschot.
fructidoriser, v. a. [le 18 fructidor =
4 Sept. 1797] een wetgevende vergadering uit
eenjagen, gelijk het Directoire deed; een daad
van geweld doen.
fruges, f. pl. (pop.) bij handelsreizibers :
benefietje bij verkoop.
fruit, m. (vrucht): a) (fam.) — sec, leerling eener vakschool, die bq het examen godropen is; bij uitbr. leerling, die bet op de
school tot niets heeft kunnen brengen ; sortir
— sec de l'Ecole Polytechnique, bij bet examen
aan de Polytechnische school druipen; les —s
secs de la vie, lieden wier leven mislukt is,
die hun carriere misgeloopen hebben. — b)
(pop.) pasgeboren kind.
frusque, f. (pop.) jas; — s. pl. kleeren,
plunje : —s boulindes, afgedragen, voddige kleederen ; V. cribleur, planquer .
frusque, m. (pop.) lakkei .
frusquer, v. a.: a) (pop.) kleeden: des
dames Bien frusquoes, goed gekleede dames. —
b) (arg.) geven.
-

FUSILLER]

zich vreeselJk boos maken, van ongeduld uit
ziJn vel springen; avoir fum6 une pipe neuve,
katterig zi^n; un qui fume et qui ne crache
pas, drekhoop; (fam.) schildwacht; titre fume,
reddeloos verloren zijn, naar den blikseiu zqn;
in de luren gelegd, gefopt zijn. — 2. (mesten):
— see terres: a) op ziun eigan grond begraven
worden; b) een rtJk burgermeisje trouwen (van
een armen edelman).
fumerie, f. bet rooken.
fumeron, m. (rookende kool): a) hartstochtel(jk rooker, inz. pijprooker; eerstbeginnend rooker. — Schijnheilige, huichelaar. — b)
(pop.) strijkster. -- s. pl. dunne beenen.
fumeuse, f. (rookster) rookstoel, waarop
men op ztjn gemak zqn pUp of sigaar rookt.
— Kandelaar.
furrier, m. (mest) (pop.) smerig w(jf,
vuil schepsel.
fumiste, m. (rookverdrijver): a) (pop.)
foppersbaas, tem. die flauwe grappen verkoopt;
farce de —, fopperij, flauwe aardigheid. — b)
bij leerlingen der Polytechnische school: iem.
die geen uniform draagt, burger; titre en —,
in politiek loopen.
fumister, v. n. flauwe aardigheden verkoopen, foppen.; liegen.
fumisterie, f. flauwe grap of aardigheid,
fopperi j ; bet uien-tappen.
fusain, m . (houtskool om to teekenen): a)
(fam.) avoir du —, phantasie hebben, vindingrijk zUn. — b) (pop.) geestelUke, zwarte kraai.
fiiseau, m. (spil): —x, spillebeenen (voor
jambes de —).

fusee, f. (vuurpijl) groote straal uit den
mond van iemand, die braakt; lather une —,
braken.
fuser, v. n. (pop.) schgten.

fusil, m. (geweer): douse —s des deux
frusqueur, m. (pop.) kleerinaker.
frusquin, m. (boeltje, plunje) (arg.) sexes, twaalf personen met een geweer, deels
macnen, deels vrouwen ; (fam.) changer son —
elegante kleeding.

frusquiner, V. a. (pop.) kleeden; se—,
V. pr. zich aankleeden.
frusquineur, m. (pop.) kleermaker.
filir, v. n. (lekken) (pop.) sterven (=
laisser — son tonneau) .
fuite, f., v. Belgique.

d'dpaule, van politieke mooning veranderen,
zijn rokje omkeeren, eene andere taal voeren
dan vroeger; logement en coup de —, lange,
smalls woning (ZOLA). — (pop.) keel, maag :
n' avoir rien a mettre dans son —, niets te
eten bebben; se rincer le —, drinken ; V. ook

fume, fumelle, f. [cor. van femelle] Boller b; eearter; gargariser.
(pop.) vrouv.
fumer, v. a. et v. n. ( pop.) 1. (rooken):
— a froid, koud rooken (zonder vuur); V. lo–
comotive ; — sa pipe = souffler (z. aid.)
des pois ; —, ook — sans pipe et sans tabac,

—

— de toile, geldzak : aller a la chasse avec
un -- de toile, golden gaan incasseeren; 00k:
bedelen (vgl. toile). — (Mtl.) — a deux
coups, st(j ve met leer bezette brook.
fusiller, v. a. (doodsehieten) (pop.): --
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le pave, met zijn vingers den neus snuiten; geven. — (abs.) = eaarter (z. aid.) du
— le plancher, hard wegloopen ; — see invites, fu8R.
fusilleur, m. doodschieter, vrijheidszijn gasten een slecht mail voorzetten. --- Ultgeven : — son pese, z(jn geld uitgeven ; (arg.) moorder.
futaille, f. (vat) (arg.): vieille —, oud w^jf.
— le fade, de opbrengst van den diefstal uit-

G, in., V. cote.
gabari, m. (gieterij-model) (pop .): passer
au —, (in 't spel) verliezen ; avoir passel un
camaro au —, een kameraad een parttj afgewonnen hebben.
gabatine, f. (pop.) jokkernU, scherts: Bonner de to — a qn., iemand knollen voor citroenen

schreeuw, gekerm. -- Domme streek : faire --sur --, de eene dombeid na de andere doen.
— c) (arg.) portier ; cipier in gevangenissen;
politie-agent, wacht, patrouilie; grivier de —,
schildwacht ; — a gayet ou a Bail, bereden
gendarm, marechaussee ; — des machabdes, kerkhofsportier ; — de sorgue, nachtwacht op een
markt ; @tre en —, op schildwacht staan ; faire
—, de wacht houden.
gaffer, v. n.: a) (pop.) fouten begaan, Haters maken, bokken schieten. — b) (arg.) surveilleeren; op schildwacht staan ; — la mirette,
het oog opendoen.
gaffeur, m. (arg.) opzichter, surveillant;
— (de braise), kassier; verrader uit domheid;
vooruitgezonden spion, eclaireur. — (pop.) — m.
gaffeuse, f. onhandig menscb, domoor; onbandig schepsel.

verkoopen.
gabegie, f. (pop.) bedrog; it y a de la
— la-dessus, daar steekt bedrog achter.
gabelou, m. (pop.) kommies der belastingen, die de wijnkelders visiteert ; uitgeslapen kerel.
gabion, m. (draagkorf) (pop.): — de sui f,
vetklomp, dikke schommel.
gaehage, m . (pop.) wanorde ; verkwisting.
gacher, v. a. et v. pr. (kalkspecie omroeren; een werk, de prijzen bederven): — serrd
(dik omroeren), rusteloos we► ken ; — du gros,
gaffer, gaffre, m. (arg.) = gaffeur.
afgang hebben. — It gdche, meer gebr. it fait — Zakkenroller in markthallen.
gacheux, het Is smerig weer, . het is vull op
ga$ller, v. n. (arg.) opmerkzaam luisteren,
straat. -- Van vrouwen : se —, zich prijsge- opletten.
ven voor weinig geld.
gaga, in. (enf.) koek. — (pop.) oliedom
glleheur, m . werkbaas der timmerlieden. mensch, idioot (= gateux).
gacheuse, f. (smeerpoets) lorette ; ver gagner, v.n. (that.): 4 droite (a gauche),
kwistster.
eenige passen naar rechts (links) gaan.
gacheux, adj. (pop.): it fait —, v. gagahisto, m. [baskisch] (arg.) de duivel.
gai, adj. (vroolgk) (fam.): etre — ou en
eher.
gachi8, m. (sltjmige drek, slUk) (pop.) gaietd, opgewonden zin (van bet drinken).
warboel; geldelijke ongelegenheid, klem; opgail ou gaille, m. (arg . en bij paardenroer; it y aura du —, er zullen standjes ko- koopers : paard; = gayet) ; voleur au —,
men, er zal gevochten worden.
rolwagendief.
gadin, m. (pop.) kurk. — Oude, versleten
gaillarde, f. [gaillard, vroolijke kwant]
hoed. — [abr. van rigadin] schoen.
vrouw, die niet bang is voor een grove aargadouan, m. (pop.) nationale garde (schut- digheid en een ruw woord.
ter) ult het stadsgebied buiten Parijs.
gaillon, m. [gail] (pop.) bu huurkoetsiers:
gadouard, m. [gadouc] vuilniskarreman. paard.
gadoue, f. (straatvuil, vuilnis) (pop.) ongaillotterie, f. [gail] (pop.) paardenstal,
zedeltjk vrouwspersoon, slet.
gaimar, adv. (pop.) vroolijk, lustig; v.
gaffe, f. (bootshaak): a) bij spelers : ver- aller.
nietigende zet, die al het geld der pointeurs
gaitte, f. [guelte] geld.
den bankier in handen doet vallen. — b) (pop.)
gala, m. (fam.) rijkelijk feestmaal, feest;
mond, tong; V . avaler; coup de —, ge- faire le —, smullen.
—
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galapian, galapiat on galapiau, m.
[galopin] (pop.) straatjongen, deugniet.

galbe, m. (sierlijke ronding der vormen)
bevallige vorm, bekoorlijk voorkomen, elegantie : etre truf'd (ou pourri) de —, uiterst elegant zijn.
galbeux, adj. [galbe] (fam.) keurig, elegant; prachtig; van een tooneelstuk: c'est tout
ce qu'il y a de plus —! heel mooi! allerliefst!
gale, f. (schurft) (pop.): mauvaise —,
twistziek wijf; lastertong.
galerie, f.: a) kring van toeschouwers
om een speeltafel; demander a la —, de toeschouwers naar bun meening vragen ; faire —,
toezien ; bij uitbr. de menschen op een plein,
de bezoekers van een koffiebuis of kroeg; parler pour la —, oratorisch effect bejagen ten
einde door de menigte to worden toegejuicht.
— (typ. ) zaal voor de zetters
galerienne, f. (tuchthuisboevin ; hier :
qui fait galerie) geblankette, meestal dikke
toeschouwster onder de galerijen van de danszaal du Casino.
galette, f. 1. (broodkoek) (pop.): a) klein
rond en plat broodje in vele restauraties. —
b) geld: boulotter sa —, zijn geld verdoen,
verteren. — c) slecbte, dunne matras. — d)
— S. pl. op de straat door voddenrapers gevonden schoenen, die zij a 2 sous per paar
verkoopen. — e) mensch zonder geest of wilskracht ; vieille —, oude sok. — f) petites -- s,
kleine meisjes. — g) v. mangeur. — 2.
adj. bij leerlingen van Saint-Cyr: groot, volkomen, algemeen : promenade —, groote wandeling.
galf titre, m. (pop.) vraat, smulpaap,
brasser. — Domoor.
galice, adj., v. carbeluche.
galienne, f. (arg.) merrie.
galier, m., galiere, f., v. gallier.
galifard, m., –e, f. (pop.) 1. schoenlapper. — Leerjongen; loopknecht. — 2. –e, f.
winkeljuffrouw.
Galilee, n.pr. f. (Galilea, bier woordspeling met galde, galei, zetplankje) (typ.) aller
en —, (een vorm) losslaan.
galimafree, f. (pop.) = arlequin.
galiote ou gaye, f. bij valsche spelers:
complot van twee spelers, inz. in het dcarte
ten gunste van een hunner koruuiten.
galipeteur, m. (pop.) clown.
galipette, f. (pop.) capriool, luchtsprong
der paarden.

GALVAUDEUX]

galipot, m. (dennenbars) (pop.) menschendrek, stront.
galipoter, v. n. (pop.) afgang hebben,
kakken.
galletausse, f. (arg.) gemeenschappelijke schotel, bak (voor gamelle).
ga(1)lier, m., ga(1)liere, f. (arg.)
paard, merrie.
gallipoteux, m. bq leerlingen van SaintCyr : fangeux et —, nieuweling, groene (_
melon) .
galli-trac, m. (pop.) vreesachtig mensch,
lafaard.

galoche, f.: a) bij jongens : kurkspel (_
jeu du bouchon). — b) (arg.) kin.
galons, m. p1. (Mil.) v. arroser; —
d'imbdcile, chevrons boven den elleboog ter
aanduiding van dienstjaren in een regiment;
door ancienniteit verkregen subalterne graad.
galopade, f. (pop) berisping, standje,
uitbrander(= galop) .
galopin, m. (loopjongen) (pop.) leerling.
— Lummel, deugniet; brutale vent. — Petit
—, klein glas bier van 15 a 20 centimes.
galoubet, m. (Quit met drie gaatjes)
(theat.) stem : avoir du (ou un bon) —, een
mooie stem hebben ; donner du —, zingen.
galouser, v. n. (arg.) zingen.
galtos, m. (Mar.) matrozen-etensbak, bak;
passer a —, aan den bak scbaften.
galtouze, f. (arg.) geld.
galtron, m. (arg.) klein paard, bit;
veulen.
galuche, f. [galon] (arg.) tres, galon.
galucher, v. a. (arg.) met galons bezetten.
galuchet, m. (pop.) Boer in 't kaartspel.
galupe, f. (pop) slet, hoer.
galupier, m. (pop.) hoerenlooper.
galore, m. abr. van galurin, m. ( pop.)
hoed.
galvaudage, m. luieren, lanterfanten;
verkwisting van bet vermogen ; losbandigheid;
omgang met slecht gezelschap ; moreel verval;
ongerijmd geklets.
galvauder, v. n. et v. pr. (fam.) verhanselen, verbroddelen ; se —, zich vergooien, een
slecht leven leiden, luieren ; zedeljk ondergaan;
ongerijmde taal uitslaan, kletsen.
galvaudeux, m., galvaudeuse, f.
(pop.) 1. m. nietsdoener, gemeene luilak; vagabond; losbol, pierewaaier. — Werkman, die
nu eens voor dit, dan weer voor dat werk
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ganache, f. (domoor) bij letterkundigen:
oude pruik, voorstander der kiassieken; (theat.)
pare Ganache, gefopte grijsaard, kindsche oude
man ; —s et peres dindons, rollen van belachlijke grijsaards. — Lage leuningstoel.
gance, f. (arg.) kliek, bende.
gandille, f. (arg) zwaard, degen.
gandin, 1. (fam.) — m., —e, f. [boulevard de Gand, voornaamste wandelplaats der
—s of naar de vaudeville-personage Paul Gandin in Les Parisiens de la Decadence van Barriere] belachelUke dandy, modegek ; modegekkin;
elegante hoer. — 2. (pop) m. afzetterij, fopperU, grove list : monter (ou hisser) un — a
un gonce, iemand bedriegen, den waard omtrent bet gelag zoeken to versehalken. --• Bij
uitdragers : monter un —, een voorbijganger
met geweld tot binnentreden van den winkel
en tot koopen dwingen. — — d'altlque, ordelint, decoratie. — 3. adj. (pop.) sterk.
gandine, m. (pop.) gedecoreerde met een
ordeteeken.
gandinerie, f., gand(in)isme, m.
het doen en laten der gandins, het verheifen
der toiletkunst tot een levenszaak.
gandouse, f. [gadoue] (pop.) vuilnis.
gannaliser, v. a. [Gannal, med. doctor
-1. 1852] (fam.) een lijk balsemen naar de methode van Gannal.
gant, m. (handschoen) v crispin. —
— jaune, elegant beer, modegek omstreeks 1810.
— Pour les —s (speldengeld), betaling voor bewezen gunsten : " On donne ce qu'on veut a la
femme pour ses —s", men betaalt de vrouw
wat men wil. — Moule de —, oorvijg. — BU
voddenrapers : —, — de pied, schoen.
ganter, v. a. et v. n. (fam ) goed passen,
b.v. cette robe la gante, die japon zit haar
goed. — Lijken, aanstaan, b.v cette femme le
gante, die vrouw bevalt hem. — Bij cocottes:
— qn., b.v. — un vieux, een ouden beer als
minnaar trachten to krijgen ; — juste, — 52
(cinq et demi), krenterig zijn, niet scheutig wezen ; -- large, — 8} (huit et demi), royaal zljn.
gantibre, f. (obsc.) handschoenverkoopste:
(vrouw, die een paar handschoenen of een reukfleschje van ongeveer 4 franken waarde voor
20 franken verkoopt en den kooper ter schadeloosstelling in de kamer achter den winkel
— Monte-z'y leur une — et qu'ils noes fou- brengt, waar zij zich aan hem prijsgeeft tot
tent la paix". De kinderen schreeuwen om bevrediging zijner lusten = parfumeuse).
eten. — Geef ze een flink pak slaag, dat ze
garance, f. (meekrap) (Mil.): la —, panons met rust laten.
talon der Fransche infanteristen, bij uitbrei-

gebrulkt wordt, sjouwer, duivelstoejager. —
galvaudeuse, f. straathoer.
gambette, f. (pop.) been: jouer des —s,
wegloopen; — de bois, kruk.
gambettin, m., —e, f. [Gambetta] op
Gambetta betrekking hebbende, van Gambetta
uitgaande, gambettaansch.
gambettiser, v. n. (na Gambetta's dood,
31 December 1882, en inzonderheid na bet manifest van prins Jerome Napoleon, in Februari
1883, aan den afgevaardigde Jules Ferry toegedicht) zich in Gambetta's pleats stellen, Gambetta's rol spelen.
gambettiste, m. Gambettist (aanhanger
en bewonderaar van Gambetta ; gedurende den
oorlog van 1870--71 door G. aangesteld ambtenaar).
gambier, m. aarden pp (naar den naam
van den fabrikant).
gambillard, m. (fam.) flink voetganger.
gambille, f. (fain) been.
gambiller, v. n. (met de beenen slingeren) dansen, springen; se la —, weggaan.
gambilleur, m., gambilleuse, f. 1.
subst. a) (fam.) veranderlijk politicus, politieke
weerhaan. — b) (arg.) danser(es); —, gambilleuse de tourtouse, koorddanser(es). — Beul.
— 2. adj. v. boucardier.
gambillotte, f. (fam.) kreupele, hinkpoot, lampoot.
gambriade, f. (arg.) uitgelaten dans,
inz. cancan. — Keurig gekleede dame.
game, f. (arg.) hondsdolheid, watervrees.
gameler, v. a. (arg.) aangeven, verklikken; in den sleek laten.
gamelle, f. (schotel waaruit verscheiden
personen gemeenschappelijk eten) : a) (pop.)
kalkkuip der metselaars. — b) (arg.) attacher
une —, verlaten, in den steek laten ; se mettre
une —, uit de gevangenis ontsnappen ; tremper une —; a) (pop.) een pak slaag toedienen;
b) (arg.) = gameler.
garnet, m. (pop.) druivensoort uit de omstreken van Parijs, waaruit eene slechte wijnsoort, de ginglard, gemaakt wordt.
gamine, f. (toonladder, duchtige schrobbeering) tuchtiging; monter (ou faire chanter)
une — a un enfant, een kind flink onder banden nemen : " Les Bosses gueulent a la tortore.

9
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ding ook : de roodbroeken, de Fr. infanterie.
garcon, m.: a) (the'a t.) — d'accessoires,
opzichter der tooneelbenoodigdheden. — b) (pop.)
— a deux mains, slagersknecht, die nu eens
in bet slachthuis dan weer in den vleeschhouwerswinkel werkt. — c) (arg.) —, — de Cambrouse, diet; brave —. voortreffelijke dief; —
de campagne, straatroover; t'es un —, je bent
een flinke kerel.
garconne, f.. — de brasserie, vrouwelgke bediende - in een bierliuis.
gardanne, f. stukken van overgeschoten
lappen zijdestof
garde, 1. f. (wacht) (pop.): avoir une —
a carreau = se garder (z. ald.) a carreau;
crier a la —, zonder reden klagen; V. deseendre ; monter. — Bij cocottes : lire de
la — nationale, tot Sapho's regiment behooren, aan Lesbische liefde doen . vieille —, oude
hoer. — 2. m — national, bos spekzwoorden.
— In de gevangenis Mazas • —s nationaux,
boonen.
garde-manger, m. (etenskas, provisiekamer) (pop.) bet achterste. — Bestekamer.
garde—national, m. (pop.) bosje spekzwoorden ; vgl. paquet (z. ald.) de couennes;
gardes-nationaux, boonen.
garden—partie, f. (engl.) tuinfeest met
crocket- en lawntennisspel en daarop volgende
lunch.
garder (se), v. pr. (zich wachten): se —
a carreau, op zone hoede z(jn, zich vrUwaren
voor tegenspraak of aanmerkingen, ook : niet
al zijn geld uitgeven.
gardien, m. (wachter) , (pop.) a) drekhoop ; (fam.) nacht- of schildwacht. — b) (Mil.)
—s de bananes, mariniers, marine-infanteriesoldaten.
gare, adj. (fam.): — des voitures (die zich
in veiligheid gesteld heeft voor bet gedrang
der rijtuigen), hij, die zich onttrekt aan den
maalstroom der vermaken, geregeld van leven,
soliede.
gare-1'eau, m. (arg.) nachtpot.

GASPARD]

zich de keel spoelen, een borrel nemen.
gargarisme, m. (gorgeldrank) (fam. et
pop.) glas brandewijn, borrei. — Rommeling in
't JUL — s. pl. overdreven spelen van arpeggio's.
gargarousse, f. (pop.) = gargamelle;
bij uitbr. moel, bek; gezicht.

gargoine, V. gargamelle.
gargot, m. goedkoope gaarkeuken. — Slager; groothandelaar in vleesch.
gargouenne, v. gargamelle.
gargouillade, f. (pop.) gerommel in 't
JUL — (Muz.) smakelooze gezangsversieringen.
gargouillo, f. , V. gargamelle.
gargouiller, v. n. (pop.) rommelen (van
de ingewanden), van honger omkomen. — _

j argouiller.
gargoulette, f. (pop.) = gargarousse.
gargousse, f. (kardoes) v. canonniere.
gargue, f. [abr. van gargoine] (arg.) mond;
ivoires en —, witte tanden.

garibaldi, m. (Garibaldi, Italiaansch generaal): a) (fans.) Garibaldi-kiel, -hemd, -hoed.
— Goede soort wqn van Macon. — Droge beschuit met krenten er in gebakken. — b) (arg.)
coup de G—, bet hard aanloopen met het hoofd
tegen den maagkuil van dengene, die bestolen
moet worden (= coup de belier, coup de la
rencontre).

garna(f)fe, I. (arg.) pachthoeve.
garna(f)fier, garna$e, m. (arg.) pachter.

garnir, (bezetten): se —, v. pr., v. bocal.
garnison, f. (bezetting) luizen op het hoofd
of aan bet lijf; ongedierte in eene mooning.
garno, m. [garni] ellendig gemeubileerde
kamer, meestal met een bed, een stoel en soms
een latafel. — Hotel garni van den laagsten
rang, meestal met veelbeteekenende namen, b.v.
le Pou volant, le Chien mort, l'Auberge des
Claque-dents, la Punaise enragde, le Corbillard, enz.

garnot, m. (pop.) = garno.
garrotage, m.: vol au —, diefstal waarbij

gargamelle, gargoine, gargouen- bet slachtoffer geworgd wordt (= la faire au
no, gargouillo, f. (pop.) keel, gorgel ; pere Francois).
mond.
garsailles, f. pl. kinderen.
gargariser (so), v. pr. (gorgelen): a)
garuche, f. (arg.) = caruche; esquin-

(fam.) op de piano : to veel arpeggio's maken;

ter sa —, de deur van zijn gevangenis open(thdat.) bij 't zingen loopjes of roulades maken, breken.
bij het declameeren de is sterk laten rollen;
gas, m. [gars] (pop.) jongen, knaap; mause — aver une romance, een romance opdreu- vais —, deugniet.
nen. — b) (pop.) se —, (Mil.) se — le fusil,
gaspard,. m. (Kasper) (pop.) slimme ke-
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rel. — Bt voddenrapers : naam van de kat,
de rat.
gat, m. (Provencaalsch) (arg ) kat.
gateau, m.: a) (theat.) —x, p1. brokstukken van wolken, waaruit genien opduiken. —
b) (fam.) papa — [gater, bederven], vader, die
zijn kinderen bederft. — c) (pop.) v. feuil-

lete.
gate–pate, m. (deeabederver) (pop.) sterk
worstelaar.

gateuse, f. Lange huisjapon (met pattes
van achteren als gordel naar bet model van
den Franschen militairen mantel, sedert 1873
voor heeren en dames in de mode).
gateux, adj. et s. m. (zieke die alles onder zich laat wegloopen) vreeselijk dom (individu). — Slecht journalist; prulschrijver;
domme fat.
gatisme, m. (pop.) vreeselijke domheid;
domme fatterigbeid ; staatkundige onbekwaamheid en bekrompenbeid.
gau, in (arg.) luis: —x picantis, lijfluizen ;
v. basourdir.
gauche, adj. et s. f. (linkscb, linkerzkjde):
Bonner a --, linksch zijn, zich vergissen. -Bij winkelbedienden : alter a —, gaan eten
(vgl. droite). — Bij cavaleristen : a la —,
achteraan, aan bet uiterste einde; jusqu'a la
—, tot bet uiterste, zoo lang bet kan, tot in
den dood.
gaucher, gauchier, in. tot de linkerzijde behoorend afgevaardigde of senaatslid (ant.
droitier).

Gaudichon, v. pr.: chantons la mere —!
laat ons vroolijk zijn.
gaudille, f. (arg.) = gandille.
gaudineur, m. (pop.) decoratieschilder.
gaudissard, m. (fam.) grappenmaker,
vroolijke kwant ; blufferig handelsreiziger.
gaudrioler, v. n. [gaudriole, eenigszins
vrije scherts] (fam.) lichtzinnige, mini of meer
onkiesche grappen maken.
gaudrioleur, m. (fam.) grappenmaker,
vrooltjke snaak.
gaufre, f. (wafel) (pop.): faire des —s,
wafels maken (van pokdalige menscben, die
elkander kussen); moule a —s, pokdalig gezicht.
gaule, f. (staak) (arg.): —s pl. de schtard,
Wjzeren tralies eener gevangenis. — — (ou
dchalas) d'omnicroche, conducteur eener omnibus.
gaule, m. (pop.) appelwijn.
gaule-bon–temps, m. (pop.) vroolijke
kwant.

gaoler, v. a. (vruchten met een langen
stok afslaan) slaan ; — le Tessier a qn., iem.
Oink voor het achterste slaan.
gausse, f . (knapuil ; looze streek) (pop.):
pousser une —, met spek schieten, leugens vertellen; foppen, een poets bakken.
gavache, 1. adj. (s. m. deugniet, schoft)
laf. — 2. s. m. A uvergner; bewoner van een
bergland.
gave, f. (krop van een vogel) (arg.) maag
(van den menscb).
gave ou gaviole, m. (arg.) dronkaard;
faire les --s, dronken lui bestelen; vgl. goupiner.
gaveau, m. = gavot.
gayer, v. a. (met propdeeg mesten) — le
chanteur, den geldafperser, die met onthullingen dreigt, den mond stoppen
gaviole, in. (arg.) dronkaard.
gaviot, m. [weleer : gavion] (pop.) keel,
gorgel.
gavot, m. (pop.) onafhankelijk handwerksgezel (tegenpartij der devorants, z. aid.) —
(arg.) = gave.
gavroche, m. [door V. Hugo in de Misdrables geschapen type] (pop.) stratatjongen.
gaye, f., v. galiote.
gayet, m. (arg.) paard; v. fourmillon;

gaffe ; maquilleur.
gaz, m. (gas) (pop.): a) wind, opzwelling
der buik : lather le —, een wind laten ; avoir
une fuite de — dans l'estornac, kwalijk uit
den mond rieken. — b) brandewtin : prendre
een borrel pakken (vgl. ook Coup).
— c) de oogen : allumer son —, good opletten; v. ook allumer; Termer le —, dteindre

un —,

son —, slapen.

gazette, f. (courant) (fam.) van trekdieren : lire la —, niets to eten krggen, ook : bij
slecht weder voor bet rijtuig zonder voer aangespannen blijven, terwijl de voerman zich in
de herberg to goed doet.
gazier, m. (gaswerker) (pop.) windenlater.
gazon, in. (grasveld) (pop.) pruik ; —
Naar: it n'y a plus de — sur la terrasse, tau
heeft een kaal hoofd ; se ratisser le —, zijn
Naar kammen.
gazouiller, v. n. 1. (kweelen) (pop.) spreken, antwoorden. — 2. [gaz, gaslucht) stinken:
»cc gazouille, di.t Clemente, en se bouchant le
nez", bet stinkt, zei C., terwijl zij Naar neus

dicbthield (Zoi.A).

ge'ant, m. (t eus) (arg.): ntontagne de —, galg.
-
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geffrard , m. dubbel-vijf in bet domino. hot van assises, rechtbank van gezworenen;
geignard on geigneur, m. [geindre, — des catiches, bureau der zedenpolitie.
jammeren, grgnen] builebalk, grijner.
gerbe, m (arg) veroordeelde.
gelte, f. = guelte.
gerbement, m. (arg.) vonnis; veroorgendarme, m. (pop.): a) dormir en —, deeling.
slechts een oog dichtdoen, altgd waakzaam zen.
gerber, v. a. (arg.) vonnissen, veroordee— b) hospes, kamerverbuurder. — c) echte dra- len, — a la grote, naar de galeien verwozen ;
gonder (manwijf) ; mon — = mon gouvernement — a la passe, a conir ou a la faux, ter dood
(z. aid.) — d) bokking (en omgekeerd : hareng, veroordeelen, guillotineeren.
gendarm). e) strijkijzer; V. branleuse.
gerberie, f. (arg.) rechtbank.
— f) mengsel van witten wijn, stroop en wagerbier, m. (arg.) ambtshalve aangeweter. — g) — deguisd en bourgeois, degenstok. zen advocaat ; rechter; gezworene ; mec des
— h) sigaar van 1 sou. — i) — S. pl. schim- —s, beul.
mel, kaamsel (op won).
gerbierres, f. pl. vaische sleutel.
gendelettre, m. ((am) Jong schrgver,
gerce, I. [garce] (pop.) liefje, maitres.
—

Germanie, n. pr. f. (Germanih; bier
generale, f. (generaalmarscb), v. bat- woordspeling: je remanie) (typ.): aller en —,
tre, - a.
den vormopbreken (= remanier) .
geneur, m. hoogst lastig menscb, vervegerminiser, v. n. [naar den ultramondie nog geen proeven heeft afgelegd.

lend zedepreeker.
taanschen beer de Germiny, die in eene Vesgenisse, f. (vaars) (pop.) brutaal vrouws- pasienne in flagranti betrapt werd] aan tegenpersoon.
natuurlijke ontucht zich overgeven.
genevieve, m. (Genoveva ; bier woordgerminisme, m. [v. germiniser] paederastie, knapenschenderij.
gerministe, m. [v. germiniser] paedegenou, m. (knie) (fam.): a) faire du , rast, knapenschender.
met de knieen tegen lem. aandrukken. — b)
gerna$er, m., gernafle, f. (arg.) _
kale plek : avoir son — dans le cots, kaal van garna(f)$er, garna(f)fe.
hoofd zijn (vgl. front); v. cambuse.
gerontocratie, f. (regeering van oude
genre, m. (geslacht, soort) manieren, ge- lieden) heerschappij der vooroordeelen en der
maaktheid; effectbejag; se Bonner un — (ar- bekrompen kleinsteedscbe bourgeoisie, pruitiste), zich aanstellen als lets dat men niet is kenboel.
(zich bet air van een artiste geven); se dongervais, m. kleine kaas, bet eerst door
ner du —, de manieren der groote wereld na- zekeren Gervais in den handel gebracht.
apen; (pop.) que ca de —! wat een drukte!
gesier, m. [gosier] (pop.) keel; se laver
spe'.':ng met genievre) jenever.

ganiteur, m. vader.

—

le --, zich de keel spoelen, een slokje drinken.
je zou je bedoen! vgl. plus.
gesseur, m. (pop.) ieml. die veel drukte
genreux, adj. et s. m. [genre] ((am.) net,
fijn, elegant : tout le Paris —, al de elegante maakt ; fratsenmaker, excentriek persoon.
lui van Pars. -- Iemand, die zich airs geeft,
gesseuse, f. (pop.) preutsche, nuffige
effectbejager.
vrouw.

geste, m. (gebaar), v. accentuer.

gens, m. p1. (pop.): socidtd des — de lettres - (vereeniging der letterkundigen ; bier : der
briefschrijvers) geldafpersing door dreigbrieven

get on geti, m. (arg.) riet, rotting.
g–g, m. (pop.) gezond verstand ; avoir du
, geen domoor zijn.

(= chantage) ; faire partie des — de lettres,
gi, adv. (arg.) ja; zeker.
iemand per brief met den dood dreigen, als
hU niet eene bepaalde som op een aangewegibasse, f. (pop.) schijnbaar schoone boezen plants nederlegt, een brandbrief schrijven. zem, waaracbter echter niets zit.
gibe, f. (arg.) geld, middel van bestaan.
geo, f. [abr. van gdamdtrie] (de.) meet—

-

kunde.

gibelotte, f. (gestoofd kon^jn) : — de

gouttilre, kat.
georget, m. (pop.) vest.
gibernard , m. [giberne] (pop.) vervelend
gerbable, adj. (arg.) blootstaande aan
kletser, zeurkous (= raseur).
eene veroordeeling.
giberne, f. (patroontasch) (pop.): tailler
gerbe, m. (arg.) vonnis; planque de —,
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(ou faire porter) une — a qn., iemand eene faire -- (ook gille), bet hazenpad kiezen.
gilmont, m. (arg.) vest.
vervelende gescbiedenis vertellen, iemand een
gilquin, m. (pop.) ook : coup de —,
lastig werk opleggen. — Het achterste — v.
vuistslag.
enfant, graine.
gin, m. (engi.) jenever.
giberner, v. a. (pop.) door geklets vervelen (= raser).
gibier, m . (wildbraad) (pop.): — de Cayenne,
galgebrok; — a conmissaire: a) openbare Boer;
b) gestraft individu. — v. manger .
Giboyer, m. (type uit een blijspel van
Emile Augier) bU litteratoren : talentvolle maar
beginsellooze schurk, letterkundige, die voor alles to gebruiken is.
gibus (pr. —bus'), m. [Gibus, naam van
den fabrikant] klaphoed; (pop.) iedere soort
hoed.

gingeole, f. (Mar. konipashuisje) ((am.):
cadet la —, lang opgeschoten persoon, boonen-

staak.
gingin, m. (pop.) gezond verstand (_
g–g). — Het achterste.
ginginer, v. n. (pop.) blikoogen ; lonken,
verliefde blikken werpen.: 'Elie gingine a mon
endroit", zij lonkt tegen mij. — Bij bet loo-

pen met bet achterste schudden.

ginglard, ginglet, ginguet, m.

slechte wtjn, inz. uit de druiven van Suresne
gieler, gigler, ook giscier, jicler, en Argenteuil (vgl. garnet).
ginguer, 1. v. n. (pop.) met de beenen
v. a. et v. n. (pop.) (uit)spuiten.

uitslaan. — 2. v. a. (arg.) arresteeren.
girafe, f. (giraffe) in de zwemscholen :
gifeur, m., giffeuse, f. (pop.) iem. wenteltrap.
die oorvijgen uitdeelt.
giries, f. pl. (pop.) gemaaktheid, nudge,
preutsche gebaren, kunsten : elle fait des —,
gig, m. (engl.) kleine cabriolet.
gigolette, f. (pop.) lichtzinnige grisette, zij houdt zich maar zoo (in den grond van
giffe on giffle, f. (pop.) oorvijg.
giffler, V. a. (pop.) oorvijgen geven.

die overdag werkt en 's avonds met haar gi- Naar hart doet zij het heel graag).

polo de danshuizen bezoekt.
girofle, 1 m., V. clou, d. — 2. adj.
gigolo, m. (pop.) loszinnig jongmenscb, (arg.) schoon, beminnelUk; largue —, mooie
meestal een winkelbediende, de begeleider en vrouw.
minnaar der gigolette. — Kleine pop, die klougirofl.ee, f. (pop.): — a cinq (ou is pluteren kan.
sieurs) feuilles, oorvijg : f ai appliqud une —
gigot, (pop .) 1. m. (schapebout) (men- a cinq feuilles sur le bee , du singe", ik heb
schen)been; — s. pl. dijen; rescuer les —s, den baas een fermen klap gegeven.
dansen. — Breede, roode en vleezige handen.
giroflerie, f. (arg.) beminnenswaardigheid,
— 2. inter j. [gi en got, twee bevestigingen] liefheid.
,

zeker; bravo!
Gigot-fin, v. comte.
gigo(t)ter, V. n. (met de beenen spartelen) (pop.) dansen.
gigue, f. (reebout) (pop.) been. — Lang
opgeschoten vrouw ; grande —, lange vrouw.
giguer, v. n. [gigue] (pop.) dansen, huppelen.

gilboque, m. (arg.) biljart.

girofie(t)ter, v. a. (pop.) kiappen, oorv^jgen geven.
girdle, adv. (arg.) goed, 't zt zoo.
girond, 1. adj. (pop. et fam.) goed gekleed; mooi; Otre —, faire son —, zich airs
geven. — 2. — m., –e, f. mooie jongen, mooie
vrouw.
girondin, 1 . m. (arg.) domoor, bedrogene ; le -- a donnd, hij is in de vat geloo-

gilet, m. (vest) maag, borst: s'emplir le pen. — 2. –e, f. jonge, zeer bevallige vrouw.
—, ztjn bulk vullen; avoir le — doubly de
g1te, m. (pop.): dans le —, voortreffeltjk,
flanelle, eene krachtige soep gegeten hebben; uitstekend; ouvrage fait dans le —, met groote

v. fourrer; — a la mode, schoone vrou- zorg gemaakt werk.
wenborst. — — en coeur (vest met wUd uitgitre, v. a. [j'itre] (arg.) ik heb.
gesneden opening, en hoogstens twee knoopen)
giverner, v. n. (pop.) des nachts rondmodegek, jonge fat.
zwerven.
giletibre, f. aan het vest gedragen horgiverneur, m. (pop.) naebtelijke landlogeketting.
looper. — (arg.) — de refroidis, koetsier van

Gilles, n. pr. m. (Egidius, Jilles) lafaard; een lijkkoets.
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glace, f. (spiegel): passer devant la —,
betalen, inz. bij 't spelen 't gelag in een koffiehuis verliezen (zinspeling op den spiegel achter den zetel der dame aan het bureau, waaraan de vertering betaald wordt); ook : eon hoer
in een bordeel bezoeken, zonder to moeten betalen, omdat men Naar minnaar is. — In bet
spel: ruiten-zes. --- (arg.) devant la —, voor
den reciter van instructie. — Drinkglas (v.
glacis).
glaeiere, f. (arg.): — pendue, straatlantaren.

GNOLLES]

glorieuses, f. p1. les — ( de roemrijke
dagen), de dagen der Juli- revolutie 1830. —
Ook van de Februari-revolutie 1848.
glouglouter, v. n. (pop.) klok klok doen,
drinken.
glousser, v. n. (klokken) (pop.) spreken.
glu, f. (vogellijm): avoir de la — (ou de
la poix) aux mains, kleverige (of lange) vingers hebben (gaarne stelen). — lXaar een nieuw
stuk van Ricbepin, La Glue . = cocotte;
une vieille —, eene oude hoer.
gluant, m. (kieverig) (pop.) zulgeling aan
de moederborst.
gluau, m. (lijmroede): a) (pop.) fluim,
kwalster : Lacher son —, met veel gedruisch,
op onfatsoenlijke wijze spuwen. -- b) (arg.)
poser un — a qn., iemand een strik spannen;
se faire poser un --, zieb laten vangen, gearresteerd worden.
glutouse, f. (arg.) gezicht.
gnat, m. (pop.) lucbtje, stank; it y a du
—, er iseen luchtje aan, de zaak is niet pluis.
gnaf on gniaf(fe), m. (pop.) schoenlapper; —* du drap, snijdertje, kleerentlikker ;
(6g.) uiiskuiken, stumper.
gna$e, f. (pop.) slechte worp, ongelukkige gooi (bij 't dobbelen); apres rape —, bet
loopt niet altijd mee.
gnangnan, ook gnagne, 1. adj. invar.
zwak, naar, besluiteloos, sukkelachtig. — 2.
S. m. sukkel, hals.
gnare, ook guenard, m. (pop.) (wild)drojver op de jacht.
gniaffer, v. a. (pop.) slecht en smakeloos
bewerken, afbroddelen.
gniasse, m. (pop.): mon —, ik, mU ; tou
—, jU, je.
gniff, adj. (pop.) helder, klaar (inz van
wojn).
gn(i)ole, (pop.) 1. adj. prullig, voddig,
lui; onnoozel. — 2. s. f. onnoozele vrouw. —
Klap, muilpeer ; bij uitbr. = gnon.
gn(i)oleur, m. (pop.) opmaker van oude
hoedengnognote, I. (pop.): de la —, iets zonder waarde, prul, iets dat nets beduidt.

glacis, m.: a) bij artistes: lichte doorzichtige kleurschakeering; se poser un —, drinken. — b) (arg.) drinkglas : — de lance, glas
water; — refroidi, straatlantaren.
glacon, m. (iskegel) (pop.) iemand die
niet erg toeschietelijk is.
gladiateurs, m. pl. schoenen (men zegt
toespeling op bet renpaard Gladiateur).
glaire, f. et m. (slam) (pop.): pousser
sa —, spreken ; (ohs.): humer un — = tailler
une plume (z. aid.)
glaive, m.: a) (fr. mac.) tafel-, voorsnijmes. — b) (arg.) guillotine : passer sa bille au
— ; ook : etre glaivd, geguillotineerd worden.
glas, m. (doodsklok) (pop.) vervelende,
altijd hetzelfde geklets voortbrengende kerel.
glaude, m. [Claude] (pop.) sukkel, bloed,
stumper.
glaviot, m. (pop.) fluim.
glaviotter, V. n. (pop.) spuwen, kwalsteren.
glaviotteur, m. (pop.) spuwer, kwalsteraar.
glier ou glinet, m. (arg.) de duivei :
le — t' enrd le en son pasclin, de duivel hale
je! — Hel.
glissade, f. (uitglijden) (fam.) misstap
van een meisje; faire une ---, ten vat komen;
faire des —s, dikwijls van minnaar verwisselen.
glissant, m. (arg.) zeep.
glisser, V. n. (uitglijden): se laisser —,
sterven.
globe, m. (bol): (post) les —s arrondis,
de borsten, boezem. — (pop.) hoofd. — S'etre
gnoleur, v. gnioleur.
fait arrondir le —, zwanger zijn.
Gnollais, m. (pop.) = Batignollais,
glochette, f. (arg.) zak.
gloire, f. (theat.) stralende wolk, waarin bewoner van Batignolles (voormalig dorp, nu
een god, eene godin, een genius of een fee een gedeelte van bet 17de arrondissement van
Parijs).
op bet tooneel nederdaalt.
gnolle, v. gniolle.
gloria, m. (fam.) kleine kop sterke koipie
Gnolles, n.pr. (pop.) = Batignolles;
(zonder melk) met over suiker gebranden cognac.
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— -Ceaux = Batignolles-Monceaux; — -(Thy =
Batignolles-Clichy.

gnou, m. ( pop.) lflj jongens : kras, die
een tol krijgt door het krassen tegen een ander voorwerp ; bij uitbr. schram, kwetsuur tengevolge eener vechtpartij.
gnouf–gnouf, m. p1. (fam.): les —, maandelijksch diner der tooneelspelers en letterkundigen van bet Palais-Royal ; les — de Coblentz,
ernstig maal ; les — de Pologne, vroolijk diner;
vgl. gousse 2.
gn'y, (pop.) = it n'y, 1).v. — a pas
it n'y a pas.
go, adv.: parler en —, de lettergreep go
bij een woord voegen, om het onverstaanbaar
to maken (vgl. javannais en lem).
gob, m. = gobin.
gobage, m. (pop.) liefde ; fort —, hartstochtelijke liefde.
gobante, adj. f. (pop.): femme —, bekoorlijke, verleidelijke vrouw.
gobbe ou gobelot, m. (pop.) kelk. —
Vingerhoed.
gobelin, m. (arg.) goochelaarsbeker.
Gobelius, n.pr. bij spelers der 18de eeuw:
is docteur —, werver van onnoozele slacbtoffers voor speelhuizen.
gobelot, m. monstrans.
gobelottage, m. (pop.) genoegen, vermaak.
gobelotter, v. n. (dikwijis en met kleine
teugen drinken, lepperen) vroolijk zijn; lachen,
drinken en zingen ; kroeg in kroeg uit loopen.
gobelotteur, m. (pop.) vroolijke Trans,
drinkebroer, smuipaap.
gobe–mouche, m. (vliegenvanger): a)
(pop.) domme kerel, uiiskuiken, lichtgeloovig
mensch, gaper. — b) (arg.) spion.
gobe–moucherie, f. (arg.) vrijmetselarij.
gobe–prune, m. (pop.) kleermaker.
gober, v. a. et v. pr. (gulzig opslokken)
(pop.): a) naar zijn smaak vinden, veel houden
van; — qn., sympathie voor iemand hebben,
iemand gaarne mogen lijden; its se gobent, zij
beminnen elkander, zij bevallen elkander wederkeerig; etre gobs, gezien zijn, bemind vleesch
zijn ; se —, een hoogen dunk van zich zelf
hebben. — b) — son boeuf, op iemand of jets
woedend zijn (vgl. ook ehevre). — c) — la
prune, door een kogel doodelijk getroffen worden. — d) la —, in de klen1 zitten, gefopt worden, er in loopen, bij uitbr. sterven.
gobe–son, in. (arg.) glas, kelk.

GODILLER]

gobet, m. (pop.): a) onbeschofte jongen,
kwajongen ; werkman van slecht levensgedrag;
mauvais —, beroerde kerel, ondeugende vent.
— b) NJ slagers : kwartier van een rand. —
c) les —s, de overblijvende waren van minder
qualiteit, het uitschot in een Winkel van eetwaren.
gobette, f. (arg.) = gobs-son.
gobeur, m., gobeuse, f iemand die
zich licht wat laat wijsmaken, lichtgeloovig
mensch; bij uitbr. goedhartig, welwillend, spoedig aangedaan toehoorder.
gobiehonnade, f. (pop.) smulpartij.
gobichonnage, m. (pop.) partijtje, tractatie.
gobichonner, v. n. (pop.) zich to goed
doen ; pleizier maken, smullen; de gebeele
week niet werken.
gobichonneur, m., gobichonneuse, f. vroolijke snaak, grappenmaker; liefhebber (-ster) van smullen.
gobilleur, m. (arg.) recbter van instructie.
gobin, m. (pop.) bochelaar.
Gobseck, m. [type uit La Comedie Humaine, van Balzac] woekeraar, gierigaard.
gobson, m. (arg.) = gobe–son.
godaille, f. (pop.) vroolijk leven, pleizier.
godailler, v. n. (pop.) schertsen en lachen,
dwaze grappen maken ; de kroegen atloopen.
godaillerie, f. (pop.) = godaille.
godailleur, m., godailleuse, f. (pop.)
vroolijke snaak, drinkebroer; liefhebber (-ster)
van smullen.
godan, m. (pop.) bedrog, list, leugen, inz.
om een schuldeischer beet to nemen ; conna(tre le —, zich niet laten foppen, er alles van
weten ; donner un — a qn., iemand wat op
de moues spelden ; donner (co-uper ou taper)
Bans le —, zich laten beetnemen; tomber dans
le —, in de val loopen, er in loopen ; monteur
de —s, foppersbaas, zwendelaar.
godancer, v. n. (pop.) = tomber dans
le godan (z. ald.).

godard, m. (pop.) kraamheer; ook =
gaudissard.
Godard, n.pr. [naam van een bekenden
luchtreiziger]: faire —, van honger omkomen
(variant van s'enlever, z. ald. 2).
goddam, m. (lievelingsvloek der Engelschen) (pop.) Engeischman.
godet, m. (pop.) drinkglas.
godiller, v. n.: a) (pop.) vergenoegd zun ;
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geile lusten hebben. — b) (arg.) stQf worden
(van het mannelijk lid).
godilleur, m. (pop.) geil mensch.
godillot, m. (Mil.) recruut. — Schoen,
soldatenscboen (naar den naam van den fabrikant).
goffeur, m. (arg.) slotenmaker, smid.
gog, m. [abr. van goguenot] (dc.) bestekamer.
gogo, m. (pop.) domoor, sukkel, uilskuiken.
gogoter, V. H. (pop.) stinken
gogotisme, m. ((am.) domme lichtgeloovigheid.
gogotte, adj. (pop.) zwak, karakterloos ;
vuil, slecht; onaangenaam; avoir la vue —,
zwakke oogen hebben ; niet (ver) kunnen zien ;
etre —, wat dom zqn, zich kinderachtig aanstellen.
goguelu, m., goguelue, f., adj. et
subst. (pop.) op ztjn geld trotsch (mensch) ;
spotter (-ster).
goguenau, goguenot, m. (Mil.) ton
van een sekreet, beeremmer. — (iron.) bilkken beker, soldatenketel; bestekamer. — Huisbediende in gevangenissen, die de nachtpotten
wegbrengt. — Hirondelle de —, straathoer.
goguette, f. (vroolijke klucht; vroolijk
gezang; smulpartij) (pop.) herberg, waarin bU
en na den maaltijd vroolijk wordt gezongen. —
— balladeuse =

G OSSEUR]

gommeux, m., gommeuse, f. ((am.)
1. subst. toongevende modeheer, elegant, dikwijis in slecbten zin : modegek; modedame,
modepop. (De gommeux is in teruggaande
volgorde de opvolger van den petit-crevd, den
gandin, den fashionable, den lion, den dandy,
den (reluquet, den merveilleux, den incroyable,
den muscadin, den petit-maitre). — 2, adj. mooi,
aardig, lief, aangenaam.
Gomorrhe, n. pr. f.: dmigrd de —, sodomiet.
gonce, gon(s)se, gonze, m. (arg.)
mensch, individu, de eerste de beste; gefopte;
domkop.
goncier, adj. et s. m. (arg.) slim ; slimme
kerel; vroolijke snaak, ferme kerel; ook
gonce.
gondole, adj. (verbogen, van bout): avoir
l'air —, or ziek uitzien; een opgeblazen ge-

zicht hebben.

gondoler (se), v.pr. (erg.) uitrusten.
gonfle-bougres, m. pl. (arg.) witte
boonen.

gonflee, adj. f. (gezwollen) (pop.) zwanger.
goner, v. a- (doen zwellen) (pop.) v.
ballon c.
gon(s)se, gonze, v. gonce.
gonzesse, f. [f. van gonce] (arg.) vrouw;
V. claque b. — Maitres ; — a l' (h)arnache,

onder politie-toezicht staande hoer = femme
ballade.
gogu(ett)er, V. n. (pop.) vroolijk zun, en carte (z. ald. a).
gonzier, m. = goncier.
pret maken.
gogue(t)tier, m. vroolijke liedjeszanger
goret, m. (speenvarken) (pop.) smeerpoets,
(in berbergen).
got, m. = goy(e).
gointre, m. (slokop) (arg.) voorzanger.
goinfrette, f. (pop ) mond, bek.
goiper, v. n. (arg.) op nachtelijken diefstal of roof uitgaan; ook in bet algemeen : stelen.
goipeur, m., goipeuse, f. (arg.) nachtdief; veldhoer.
goitreux, m. (iemand met een krop,
bier = cretin) domme kerel, idioot.
golgother, v. n. [Golgotha] zich voor
slachtoffer, voor martelaar uitgeven.
gomberger, v. a. (arg.) telien.
gomme, f. ((am.) karakter en doen van
den gommeux (z. ald.); de kringen of de klasse
der gommeux; la haute —, de voorname, elegante wereld; la petite —, de fatten tweede
klasse, de nahpers der haute — ( handelsreizigers, klerken, gymnasiasten, enz.); faire de la
—, den modegek spelen.

zwun. — Bij schoenlappers: eerste knecht.
gorge, f. (pop.) v. chat i. — (arg.)
foedraal, etui.
gorgeon, m. (pop.): boire un —, een
slokje drinken.
gorgniat, m. (pop.) smeerpoets, vuilik.
gorret, m. (pop.) meesterknecht eener
schrijnwerkerswerkplaats; vgl. goret.
gose, m. [abr. van gosier] (pop.) keel.
gosse, 1. m. en f. (pop.) knaap, jongen;
klein meisje; (typ.) leerling. — 2. f. [gausse]
flows, bluf, leugen. I '
gosselin, m., —e, f. (pop.) pasgeboren
kind; jongen. — Schandknaap. — (arg.) kameraad. — — e, f. klein meisje.
gossemard, m. (pop.) straatjongen.
gosser, V. a. et v. n. [gosse 2] bij schooljongens : liegen.
gosseur, s. m. et adj. [gosse 2] (pop.)
bluffer, opsn(jder, leugenaar; leugenachtig.
,
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goule, f. [lat. gala] (pop.) keel, slokdarm,
gossier, m. (pop.) = gonce.
got, 1. S. m. (arg.) Luis. -- 2. interj. (pop.) mond.
gouliafre, adj. (pop.) guizig opslokkend;
zeker (vgl. gigot 2).
goteur, m. (arg.) woesteling, hoerenlooper. als s. m. vraat, slokop.
goulot, m. (hats eener flesch) (pop.) mond,
Got(h)on, f. (n. d. b. Grietje) onzindelijke
keukenme 4 ; straathoer.
gouache, f. (waterverfschildero) (pop.)
gezicht.
goualante, f. (arg.) lied.
goualer, v. a. et v. n. (arg.) zingen: —
en douce, zachtjes zingen, neurien; — it la
chienlit, houd den dief! roepen (vgl. ook
cribler). — Voor do recbtbank bekentenissen afleggen.
goualeur, m., goualeuse, f. (arg.)
zanger, zangeres.
gouape, f. 1. (pop.) landlooperij, leeglooperU, losbandigheid. — 2. une —, een leeglooper, deugniet, dagdief; (Mil.) vroolijke Frans,
levenmaker, spotter.
gouaper, v. n. (pop.) flaneeren, lanterfanten; (Mil.) belachelijk maken, spotten.
gouapeur, m., gouapeuse, f., 4gouepour = gouape 2 — (arg.) in de werkplaatsen der gevangenis werkende strafgevangene.
goudron, m. et adj. (teer) (pop.) bij voddenrapers: papier —, dik geel papier.

gouffeur = goffeur.
gouffier, v. a. et v. n. (arg.) eten.
gouge, f. (pop.) veile deern, hoer.
m. (pop.) onnatuurlijke
ontucht tusschen vrouwen.
gougnotte ou gougne, f. (pop.) iem.
die aan Lesbische liefde doet (= lesbienne).
gougnotter, v. n. (pop.) aan Lesbische
liefde zich overgeven.
gouille, f. [in bet patois = mare, poet,
plan] (pop.): envoyer a la —, naar den duivel
wenschen.
gouillon, m. (pop.) straatjongen.
gouine, f. (pop.) stet, hoer; oud vod;
nietswaardig wijf. — — a gauche = guigne -a-

gougnottage,

gauche.

goujatisme, m. [goujat, sjouwer] onbeschoftheid, ruwheid.
goujon, m. (grondel) (pop.): V. avaler;
Ferrer le —, iemand lokaas voorhouden, iemand
in de vat lokken. — Lacher son —, braken. —
— d'h6pital, bloedzuiger. — Licht to bedotten
persoon, onnoozele hals. — Jonge deugniet, die
op kosten eener hoer leeft.
goujonner, v. a. (pop.) bedriegen, in de
luren leggen.

keel ; chelinguer (repousser ou trouillotter) du
—, uit den mond rieken; jouer du —, borrels
drinken.
goulu, m. (vraatzuchtig) (arg.) kachel.
— Put.
goupillon, m. btj winkelbedienden : bediende met kost en inwoning maar zonder
tractement.
goupillonneur, m. (pop.) priester, paap.
goupinage, m. (arg.) werk, d i. diefstal.
goupine, f. (arg.) hoofd, ook : gang,
voorkomen van een dief. — Vreemde kleeding;
kleedij in den smaak van Robert-Macaire.
goupine, adj. (arg.) mat —, slecht gekleed.
goupiner, v. a. (arg.) stelen : — les poivreurs, dronken lui uitplunderen ; vgl. gave.
goupineur, m. (arg.) dief: — de poivriers, dief die dronken lieden besteelt.
gouplin, m., goupline, f. (arg.) liter
(wijn) .
goer, m. (arg.) pot.
gourd, m. (pop.) bedrog, leugen, afzetteri j.
gourde, meer gebr. gourds, m. [gourd,
adj. stiff, plomp] (pop.) domkop. — gourde,
f. oorring.
gourdement, adv. (pop. et arg.) veel,
zeer.
gourdifaillage, m. (pop.) bet opeten
van bet ontbijt, dat een kameraad voor zich
naar school heeft medegebracht.
gourdifailler, v. a. (pop.) eten.
gourer (se), v. pr. (v. a. bedriegen, beetnemen): a) zich vergissen; (theat.) de locale
kleur niet in acht semen, een anachronisme begaan (b.v. met witte satijnen schoenen aan door
bet gebergte zwerven ; den brandstapel van
Abraham met een modernen Lucifer aansteken) .
— b) (arg.) een hooge borst zetten, zich airs
geven.
goureur, m. bedrieger, die de licbtgeloovigbeid of domheid exploiteert ; — de la haute,
beurszwendelaar, speculant.
gourgande, f. [abr. van gourgandine]
(pop.) hoer, veile deers.
gourgandinage, m. (pop.) losbandig,
ontuchtig Leven.
gourgandiner, v. n. (pop.) van vrouwen : een slecht leven Leiden..
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GRAND]

gourganer, V. n. [gourgane, paardeboon,
dikwijls als kost voor de gevangenen gebruikt]
(pop.) in de gevangenis zitten.
gourgousser, v. H. bq boekdrukkers:
alttjd en over alles mopperen.
gourgousseur, m. bij boekdrukkers:
mopperaar.
gourmetterie,f. [gourmet] lekkerbekker^j.
gourmeux, m. [ jeter sa gourme, zijn
jeugdige dartelheid laten uitrazen] groene jongen, jongen in de vlegeljaren.
gourpline, f. (arg.) aanklacht, beschuldiging — = goupline.

goy(e), goym, m. bij joden : christen,
niet-jood; rdler to —, de gojim bedriegen.
goye, m. (pop.) kreupele, lampoot.
grace, f. (bevalligheid) (pop.): faire des
—s, gemaakt zijn; uit luiheid armen en beenen uitrekken.
graciline, f middel om al te weelderige
lichaamsvormen te voorkomen, tot vorming van
aesthetische slankbeid.
graffagnade, f. handel in slechte schilderijen. — Slechte schilderij.
graffigner, V. a. (pop.) grgpen, pakken;
krabben.
gourre, f. (arg.) aangesmeerde waar; V.
graffin, m (pop.) voddenraper.
solliceur.
graillon, f. (pop.) 00k: Marie —, vuil
gourrer, 1. v. a (arg) = gourer. — wiji, smerige keukenmeid.
2. V. n. twijfelen.
graillonner, v. n. (slijm met moeite en
gourreur, m (arg .) = goureur.
hoestend uitspuwen) (pop.) met luider stem
gouspin, m. (pop.) kleine straatjongen, van bet eene gevangenisvenster tot bet andere
slungel ; arme drommel.
of van de eene binnenplaats tot de andere pragouspiner, V. n. (pop.) rondslenteren.
ten ; spreken ; schrijven.
gousse, f. 1. (pop.) hoer, inz. vrouw die
graillonneuse, f. (vrouw die dikwtjis
aan Lesbische liefde offert ( = lesbienne). spuwt) (pop.) bij waschvrouwen : huisvrouw
— 2. la —, maandeiijks diner der tooneelspe- die Naar eigen wasch in de waschinrichting
lers op den eersten Donderdag van elke maand zelf wascht.
(vgl .

gnouf- gnouf) .
gousse-pain = gouspin.
gousser, V. a. et V. n. (arg.) eten.

gousset, m. (pop.) 1. (zak): avoir le —
percd : a) zijn geld verkwisten ; b) geen geld
op zak hebben. — 2. (oksel): rifler du —, naar
zweet rieken.
gOtit, m. (smaak) (pop.): oublier le — du
pain, sterven; faire passer le — du pain a qn.,
iemand vermoorden.
goutte, f. (drop): a) (pop.) glaasje brandewijn ; marchand de —, likeurverkooper ; b(j
tooneelspelers : V. boire ; payer une — a qn.,
iemand uitfluiten. — Donner la —, een kind
de borst geven ; demander la —, om de borst
huilen. — — militaire, ingewortelde druiper. —
b) (arg.) faire boire la — a qn., iemand bestelen, nadat men bem in slaap gemaakt heeft
door bet strooien van datura-poeder in zijn
drank.
gouttiere, f. (dakgoot) (pop.) 1. keel;

grain, m. (korrel): a) (pop.) avoir un grain
[de folie], een klap van den molen weghebben.
— Avoir un petit —, een weinig aangescboten

(dronken) zijn. — b) bij uitdragers : tiensousstuk.
graine, f. (zaadkorrel) (fam.): — d'attrape, leugen, bedriegerij ; — de thou colossal,
verlokking tot een zwendelachtige onderneming;
V. epinards ; — de giberne, soldatenkind.
graisse, f. (vet): a) (pop.) geld; se plaindre de trop de —, zonder eenige reden klagen;
V. abattage. — b) vol a la — = vol au
forage (z. aid.).
graisser, v. a. (insmeren) 1. (pop.) —
ses bottes, zich tot de groote reis naar de andere wereld gereedmaken, op sterven liggen;
— les bottes a qn.: a) iem. afranselen ; iemands
ijdelheid streelen ; — la marmite, a) bijsoldaten : een intreepartU geven ; bij souteneurs of
door publieke dames onderhouden minnaars:
zijn maitres afrossen; Sc faire — les ripatins,
V. chat, gibelotte, lapin. — 2. — a bet laatste oliesel ontvangen ; — les roues,
merde, achterste.
drinken ; — le train a qn., iemand schoppen
gouvernement, m . (regeering): a) (pop.) voor bet achterste geven. — 2. (arg.) krabben.
mon —, mijn vrouw (= ma bourgeoise, mon
graisseur, m. [Grece, monde des Grecs]
gendarme). — b) bij studenten der Polytech- (pop.) valsche speler.
nische school : [epee fournie par le —] uniformgrand, m., —e, f. 1. (pop.) faire —, den
degen, modeldegen.
grooten beer spelen, alles op groote schaal
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doen ; faire le -- [tour], een groote boodschap
grasse, f. (arg.) geldkist.
doen, zijn behoefte doen. — Van personen : La
grate, f. [abr. van gratification] (Corn.)
—e citoyenne = Louise Michel; le — Francais bedrag dat aan de winkelbedienden bij verkoop
= de heer de Lesseps; le — ingenieur, Frey- van sommige artikelen wordt toegestaan (vgl.
cinet; le — patriote, Gambetta; le — poete, guelte); (typ.) extra-vergoeding (voor werk
Victor Hugo ; la —e victime, Ferry, die in op feestdagen, overwerk, enz.)
gratin, m. (aanbaksel ; korst van geschrapt
April 1885 als minister-president viel. — 2.
brood): a) (fam.) de fatten, bet puik, de creme
—e, f. (arg.) zak.
grand—calot, m. (Mil.) de commandee- van de Parijsche wereld (vgl. haute gomme
rende generaal der school van Saint-Cyr. onder gomme). — b) (pop.) slaag, klappen:
grandetire, f. (arg.) groote weg, straatweg. » Un grand sec saute sur l' homme et lui Pout
sri,ndilnn»enee_ f_ (fam_1 hii letter- un — n is tuer"_ een lance mnuere kerel
springt op den man toe en slaat hem half
kundigen : grootspraak.
grand—papa, m. (fam.) bij de leerlingen dood; re/her un —, een flinke oorvijg geven.
gratinant, (fam.) = grating ; door de
der Polytechnische school: de oude (de genegroote wereld bezocht.
raal-commandant der school).
gratin®, m., —e, f., adj. et subst. door
grandtrimar, m. (arg.) groote weg,
een ringetje gehaald, elegant; fat ; modeheer,
straatweg; vgl. trimar.
granitique, adj. (granietachtig) (fain.) -dame (vgl. gommeux)
gratiner, v. n. (fain.) tot de creme der
grootsch, onvergankelijk.
graoud j em, m. (arg.) handelaar in Parijsche wereld behooren.
gratis, m.: a) bij herbergiers : krediet,
vleeschwaren ; faire un — a la there, worst stelen.
borg; faire —, borgen. — b) (arg.) titre —
graphique, adj. (arg.) bernorst.
grappe, f. (tros) (pop.): bus de —, wUn. malade, in de gevangenis zitten.
gratou, m. (arg.) scheermes
grappin, m. (enterhaak) (pop.) hand,
gratouille, f. (arg.) schurft.
lichaam ; poser le — sur qn., qc., iemand gegratouse, f. (arg.) leant (= dentelle).
vangen nemen, lets wegnemen.
gratte, f. (pop.): a) lap, die kleermakers,
grappiner, v. a. (pop.) vatten, vastnenaaisters of schoenmakers van to bewerken
men. — Plukken.
gran, adj. et s. m. (vet) (pop.): a) — a stoffen voor zich achterhouden. — b) schurft.
gratte—couenne, m. (pop.) barbier.
lard, spekvet (mensch). — b) it y a —, daar
grattee, f. (pop.) dracbt slagen.
is wat mede to verdienen; it n'y a pas de —,
gratte—moi dans le dos, m. korset
daar is niets to halen; quartier —, wok die
veel oplevert voor de mand des voddenrapers. met balein op den rugkant.
gratte—papier, m. (pennelikker) (pop.
— c) vuil, ontuchtig; porter —, vuilbekken. —
d) berisping, standje, uitbrander (= suit, et Mil.) fourier.
gratte—pave, m. (arg.) lanterfanter, grovesavon): "It a attrapd un — du contre-coup
en aboulant a la boite ", hij heeft een roffel diamantslijper.
gratter, v. a. et v. n. (krabben): a) ((am.
gehad van den meesterknecht, toen hij op den.
winkel kwam. — e) avoir son —, gedood wor- et pop.) se faire —, zich laten scheren. —
— qn., iemand form afrossen. — Lappen
den. — f) les —, de bestekamer.
gras—boeuf, m. bij de Polytechnische achterhouden, bU uitbr. onrechtmatige winst
studenten : soep en rundvleesch, de dagelijksche behalen, snoeien : it n' y a rien a — dans
cette baraque, er valt bier in huis niets to
kost aan de Polytechnische school.
gran—double, m. (pens): a) (pop.) groote snoeien. — v. couenne, jambonneau. —
maar slappe vrouwenborsten. — Dejeuner the — les paves, in groote armoede leven. — Aan
—, vet, uit spekslagerswaar bestaand ontbUt, de Beurs: — a' la corbeille (de afgesloten plants
dat de vrUdenkers gebruiken op Goeden Vri - voor de makelaars), van de speculatie (de
dag, den hoogsten vastendag. — b) gestolen Beurs-affaire) moeten afzien, omdat men geen
blad daklood ; la faire au —, lood van de da- dekking geven kan. — (theat.) — au foyer,
van den auteur: wachten totdat zijn stuk, van
ken stolen.
gras—doublier, m. (arg.) loodgieter, koop- den acteur : tot z-ijne rol aan de beurt komt.
— b) (arg.) pakken, gevangen zetten.
man in lood. — Looddief.
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grattoir, m. (scbrapmesje) (pop.) scheermes ; passer au —, zich laten scheren.
graveur, m. (pop.) — en (sur) cuir,
schoenmaker, scboenlapper.
gravois, m. (mul, puin) (pop.): battre le
—, de kliekjes van een smulpartij den volgenden dag opmaken.
grebige, f. in sommige drukkerijen : aan
het ondereind der bladzq staande regel met
den naam der drukkerij en .het doorloopend
nummer.
grec, m., grecque, f. valsche speler,
valsche speelster, kwartjesvinder, boerenbedrieger. — (pop.) bij huurkoetsiers : kale klant
(iemand die geen fooi geeft) ; vol a la —, door
geldwisselen gepleegde diefstal, waarbij een
groote winst wordt voorgespiegeld.
Grece, f. (pop.): la — [ grec, valsche speler]: a) de wereld der valsche spelers; b) de
kunst om valsch to spelen ; tomber dons la —,
valsehe speler worden.
greeer, V. a. (pop.): Mi 't spel bedriegen,
valsch doen.
greco, m. (fam.) = grec.
grecque, V. grec.
greequer, v. a. (pop.) = grocer.
grecquerie, t (pop.) = Groce, b.
gredinette, I. doortrapte hoer.
greer, (Mar. optakelen): se —, v. pr. zich

aankleeden; Bien grdd, onder bet beste tuig,
in zondagskleederen.
greffer, v. n. (pop.) honger lijden, bijna
van honger sterven.
greffier, m. (grifiier) (pop.) kat.
greffir, v. a. (pop.) behendig ontfutselen,
kapen.
grelasson, m. [grille] (pop.) patroon van
een zeer ondergeschikte zaak.
grble ou grele, m., grelesse, f. (pop.)
(kleermakers-)baas, -vrouw; V. bflehe.
grele, f. (bagel) (pop.): la — den haut,
God. — Pokdaligheid: ne pas s'etre fait assurer contre la —, pokdalig zijn. — Leven, lawaai.
grelot, m. (be!) (pop.) Oink mondwerk:
faire peter son —, spreken ; mettre une sourdine a son —, zwijgen. — Schreeuwer, mooiprater in openbare vergaderingen.
grelotteux, m. (tandenklapperaar) _
boudine, fanatiek voorstander van de krappe
kleeding (188k), volgens welke de mouwen nauw
slutten, de pantalon slechts reikt tot den enkel
en de overjas zoo kort is, dat de rok 4 centimeter lager hangt.

GRIFFER]

grelu, m. (arg.) koren.
greluchon, m. ((am.) de in 't geheim
begunstigde minnaar van eene door anderen
gemainteneerde vrouw ; sedert 1855 ook : modegek.
greluchonner, v. n. ((am.) een greluchon (z. aid.) zun.
grenadier, m. (pop.) Luis (= espagnol).
grenadine, f. granaatappelsiroop.
grenafe ou grenasse, f. (arg.) scbuur.
greasier, m. (zolder) (pop.): — a coups
de poing, vrouw van een dronkaard; — a coups
de sabre, soldatenhoer; — a lentilles, pokdalig
gezicht — a sel, bet hoofd.
i Grenoble, n . pr. f., v. conduite.
grenouillage, m. diefstal uit de la
(de kas).
grenouillard, m. [grenouille, kikvorsch]
(pop.) waterdrinker. — Groot liefhebber van
rivierbaden. — Kikvorsch : les —s. du Centre,
de kwakers van bet Centrum.
grenouille, f. (kikvorsch) (pop.): a) sirop de —s, ganzenwgn, water; attraper des
—s, kikkers in den buik krijgen (van waterdrinkers). -- b) domme, babbelachtige vrouw,
klappermolen ; hoer. — c) de kas, de lade (van
een winkel, enz.) .
grenouiller, v. n. (pop.) water drinken.
grenouillere, f. (kikkerpoel) (pop.) badbuis; la G—, de zwemschool op bet eiland
Croissy btj Parijs.
grenu, m. (arg.) koren.
grenuche, f. (arg.) haver.
grenue ou grenuse, f. (arg.) meel.
gros, m. (arg ) paard.
gresillonner, v. n. (tjilpen) om krediet
vragen.
grove, f. (werkstaking) (pop.): prendre
un ouvrier a la —, den eersten den besten
nemen. — v. etudiant. — Hirondelle de —,
gendarm.
grevier, m. = grivier.
greviste, m. [grave] werkstaker.
grezillon, m. (pop.) snuifje.
griaches, f. pl. (arg.) ton van een bestekamer, beeremmer.
gribier, m. = grivier.
griblage, m. (arg.) klacht ; kreet ; verwtjt.
grie, m., grielle, f. adj. (arg.) koud.
griffard, m. (pop.) kat.
griffarde, f. (arg.) schrgfpen.
griller, V. a. (met de klauwen vatten)
(pop.) grijpen, aangrijpen; ontvreemden, stelen.
;

[GRIFFETON

-- 141 ----

griffeton, m. (pop.) soldaat.
grifeur, m. (arg.) gevangenisgendarm.
griffonnante, f. (arg.) pen.
griffonner, v. n. (arg.) vloeken.
griffonneur, m., V. babillard.
griler, v. a. (arg.) = griffer.
grigne, f. (pop.) grimas.
grigner, V. n. met de tanden versclieuren
(van honden).

grignou, m. (arg.) reciter.
gril, m. (braadrooster) (theat.) licht, van
openingen voorzien bintwerk boven het tooneel.
grillade, f. (bet braden op den rooster)
(pop.) inbreuk op de echtelijke trouw.;
griller, v. a. 1. (roosteren) ([am.): en —
une, een pijp of sigaar opsteken ; en — une
seche, een cigaret rooken. — 2. [grille, tralie]
(pop.): — qn., lemand gevangen zetten; etre
grille, (in de gevangenis) zitten. — 3. (vgl.
grillade) zondigen tegen de echtelijke trouw:

»C'est moi qui ai grille la bourgeoise hier soir",
ik ben gisteren avond mijn wederhelft ontrouw
geweest. — 4. Btj valscbe spelers: verklikken,
aanbrengen.
grilleur, m. [griller, 1] rooker.
grilleuse, f. (pop.): — de Blanc, strykster.

grimace, f., v. cabinet, c.
grime, m. (theat.): ook pere —, belachelijk grgsaard (als rol).
grimer, 1. se —, V. pr. (zich rimpels maken, zich oud maken) zich bedrinken. — 2.
V. a. (arg.) gevangen nemen.
grimoire, m. (tooverboek ; onverstaanbaar bock) (arg.): mouchique, strafwetboek. —
Processtukken, gerechtelijke acten.
grimoirier, m. (arg.) griffier bij de politic.
grimpant, m. (pop.) broek, onderbroek.
grinchage, m. (arg.) = grinchissage.
grinche, m. (arg.) dief, oplichter. — Ook

= grinchissage.
grincher, v. a. (arg.) = grinchir.
grincheur, m. (arg.) kleine gauwdief,
aankomende dief.

grincheux, adj. et s. m. (pop.) iemand
met wien men moeilg'k kan omgaan.
grinchir, v. a. (arg.) stelen ; — a l' amour,
bij afwezigheid van den beer of vrouw des
huizes aan de meid een liefdes-rendez-vous geven, baar den huissleutel afnemen en door
middel daarvan door een kornuit de mooning
laten uitplunderen; — au boulon, door middel
van eon omgebogen ijzerdraad uit een uitstalvenster stelen; — a la bousculade, bij 't tegen

GRIS]

lemand aanloopen stelen; — au bu, een dronken man bestelen ; — a la carte, bU een j uwelier door bet laten zien eener teekening op
een met pek bestreken kaart een daaraan klevenden edelsteen stelen ; -- a la cire, in restauraties couverts door middel van een pekpleister
stelen; — a la desserte, in de kleed van een
kok in een huis sluipen, waar een groot diner
gegeven wordt, en bet zilvergoed stelen ; — a'
la dole = faire boire la goutte (z. aid.) a qn.;
— a la lanterne, door inklimming door 't venster stelen ; — a la limonade, zich koffie laten
brengen en met bet zilver verdwijnen; — a
la location, bU bezichtiging van to huur staande
woningen stelen ; — aux deux lourdes, een
winkelbediende, die gekochte waar brengt, verzoeken een oogenblik to wachten en dan met
de waar door een anderen uitgang verdwijnen;
— au pot-au-feu, bij mindere menschen, inz.
in de loge van den portier stelen; — au prixcourant ou en plein trepe, uit bet uitstalraam
of van de opgehangen artikelen stelen ; — au
rat, des nachts in logementen de met anderen
in eene kamer slapende voer- en kooplieden
bestelen ; — au rebours, door stilletjes to verhuizen den huisbaas bestelen ; V. roulotte;
— au voisin, schijnbaar als buurman in kamerjapon lets koopen en bet den bediende, die
bet draagt, afnemen, voor men de huisdeur
ingegaan is.
grinchissage, m. (arg.) diefstal (vgl.
detourne); de kunst van stelen; de stand
en bet beroep der dieven.
grinchisseur, m. (arg.) = grinche.
gringalet, m. ((am.) tenger, zwak persoon.
gringue, f (pop.) brood ; marchand de
—, bakker.
grinte, f. (pop.) terugstootend, leelijk gezicht
grippard, grippart, m. (pop.) kat. —
(obsc.) = con ; vgl. chat.
grippe, f. (fdiefstal) v. chevalier. —
(arg.) berkenningsteeken.
grippe-chevilie, (arg.): faire —, stelen.
grippe-flour, m. (arg.) molenaar.
grippe-Jesus, m. (arg.) gendarm.
grippimini, m. (fam.) duitendief, advocaat.
grippis, m. (arg.) molenaar (= grispin).
grin, 1. adj. (arg.) dour, kostbaar, inz. in
f.: lief, dierbaar. — 2. S. m. ((am. et pop.)
(Mil.) pionier. — — d'ofcier, lichte roes. -(arg.) le —, de wind. — 3. (pop.) de(s) —es,
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f. pl. rare, onaangename dingen; it

groomer,

GUEULE]
V.

n. (pop.) knorren, morren,

en verra de —s, bij zal er van lusten ; elle grommen.
grouper, V. a. (pop.) vatten, arresteeren;
lui en fera voir de ---es, zij zal hem leelijke
poetsen bakken, hij zal bij haar voor zijn plei- se faire —, gepakt warden.

zier uit zijn.
grisaille ou grise, f. [soeur grise] (pop.)
grijze of barmhartige zuster ; liefdezuster.
griserie, f. (fam.) lichte roes.
grisette, f., v. bifteck.
grisotter (se), v. pr. (fam.) zich een
kletnen roes, een verheuging aandrinken.
grispin ou grispis, m. (arg.) molenaar
(= grippis) .
grive, f. (arg.) oorlog. --- Wacht; patrouilie a la -- ! opgepast ! voorzichtig ! corps
de --, de hoofdwacht; V. eribler; harnais
de --, militaire uniform ; tapis de —s, cantine.
griveton, m. (pop.) = griffeton.
grivier, m. (arg.) soldaat; — de gaffe,
schildwacht ; — de narquois, deserteur.
grivoiserie, f. pl. vuile praat, vuile aardigheden.
grog, m. (pop.) — au boeuf, bouillon.
grogne, I. (pop.) slechte luim; faire la
;

--, uit zijn humeur zijn.

grognon, m. (brombeer) (arg.) guillotine.
groller, V. n. (pop.) knorren, brommen,
mopperen.

grolotte, grosle, f. (arg.) houten nap.
gromiau, m. (pop.) kind, jongen, bengel.
grondin, m. (arg.) varken.
grog, m.: a) in het spel t le —, 9 in bet
baccarat. — b) bU voddenrapers: des —, wollen en katoenen stollen ; — de campagne, gekleurde lompen, meest van katoenen stof; -durs, grof linnen van zeildoek en dweilen ; —
de Paris, paklinnen, zakkengoed. — c) faire
le —, z&jn gevoeg doen ; vgl. petit.
Gros–Guillaume, n.pr. m., v. artie.
grosses–levres, f. pl. (arg.) nachtpot.
grot (t) e, f (arg.) galeistraf, bagno ; V.

gerber.
grouchy, m. [Grouchy, Fransche maarschalk, die bU Waterloo to laat kwamj tem.
of lets dat to laat komt, achterblijver; (typ.)
petit —, to laat op de drukkert bezorgd artikel.
grouiller (se), v. pr. (arg.) zich haasten:
grouille teszigue, haast je
grouillis-grouillot, m. (pop.) gewemel.
grouin, m. (varkenssnuit) (pop.) gezicht;
se lecher le —, elkander kussen.
groulasse, groule, f. (pop.) tot niets
deugend meisje, kleine smeerpoets.

gruanderie, f. [grue] ontuchtig leven,
prostitutie.

grubler, v. n. (arg.) brommen, morren,
grommen.

grue, f. (kraanvogel) (pop) domme enpretentieuse vrouw ; V. mabillarde ; ( theat.)
dame, die schoonheid, geld en toiletten in voldoende hoeveelheid bezit, om van den directeur een onbeduidende rot to krtjgen, waarin
zg met haar schouders en diamanten pronken
kan. -- Elegante hoer.
gruerie, f. [grue] ijselijke domheld.
grutouse, f. (arg) schurft.
gruyere(s), m. (Zwitsersche kaas) (pop.):
morceau de --, pokdalig gezicht.
Guadeloupe, f. (pop.) mond; charger
pour la —, eten.
guano, m. (vogelinest) (pop.) nienschendrek, stront.
guedouze, f. (arg.) dood.
guelte, f. (Corm.) provisie der handelsbedienden, inzonderheid van onverkoopbare artikels, maar ook van koopwaar in bet algemeen ; ook : geld (in bet algemeen).
guelter, v. a. et v. n. (Corn.) een provisie krijgen (v. guelte).
guenard, in. (pop.) v. gnare.
guenaud, m., –e, t (arg.) heksenmeester, heks.
guenille, f., guenillon, m. (vod, lamp)
(pop.) smakeloos of slecht gekleede vrouw, slons.
guenon, f. (wijfjes-aap) (pop.) de vrouw,
de meesteres, de vrouw van den Baas of patroon (= singesse).
guerite, f. (schilderhuis) (pop.): — a calotins, biechtstoel.
guetre, f. (slobkous) v. bouton.
guette, f. (pop.): (chien de) bonne ---,
waakzame bond; etre de —, waaksch z(jn
(van honden).
gueulard, m. (schreeu wleelUk; slokop)
(arg.) kachel. — Bedelzak, knapzak.
gueularde, f. (arg.) zak.
gueulardise, f. (pop.) smaak voor lekkernij, snoepzucht ; lekkerbeetje.
gueule, I. (bek, mull) (pop.) mond; gezicht ; — de bois, dronkenscbap, roes, katterigheid; se sculpter une — de bois, zich een roes
aandrinken ; bonne — : a) goed, synlpathiek ge,
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zicht; b) gezonde, frisscbe mond, flunk keelgat ; to Pais rien ton girond ! t' as passe a ,x dpinards ?" zoo, Arthur ! wat heb je een praats,
je hebt zeker geld van je liefje gekregen? —

— d'empeigne ou — Ferree, keel, die de sterkste spijs en drank kan verdragen ; fine —, lekkerbek; c^tre sur sa —, op zijn mondje gesteld
zijn, van lekker eten houden ; fort en —, schreeuwerig, met een grooten mond; — enpantoufle,
ingebakerd gezicht ; — de raie, leeltjke bakkes; V. gasser, 1. a; se chiquer la —, elkander met vuisten in 't gezicht slaan; crever la
— a qn., iemand het gezicht aan bloed slaan;
faire sa —, uit zijn humeur zijn ; (Mil.) roulement de la —, signaal om to eten.
gueulee, f. (een mondvol) (pop) maal(tijd); chercher la —, klaploopen. — — S. pl.

zwijnerijen, vuile aardigheden.
gueuler, V. n. (een grooten mond opzetten) (pop.) les soupapes gueulent, de stoom
ontsnapt uit de veiligheidskleppen; (fig.) van
een dronken kerel: hij geeft alles over, kotst;

V. cribler.

Ook = guibe.
guichemar, ook guichemuche,
guichemince(mar), guichemincemuehe, m. [voor guichetier] (pop.) cipier.

guidouze, m. (arg.) guedouze.
guignard, m . [guignon, ongeluk in 't spel]
—

(pop.) ongeluksvogel.

guigne, f. [voor guignon] (pop.) ongeluk.
gauche, m. [guigner qc.,
schuins naar jets kijken] scheele.
guignol, m. (that.) op den achtergrond
van den kleinen foyer aangebrachte nis, waar
de tooneelspelers tusschen twee entrees kunnen uitrusten; vgl. dit woord in bet gewone
Fransch.
guignolant, adj. (pop.) vervelend; wanhopig.

guigne

——

-

gueuleton, m. (pop.) (rijkelijk) maal:
guignolisme, m. [thdatre de Guignol]
— a chier partout, zeer weelderig maal, smul- liefde voor den schouwburg.
partij.

guillaume, in Duitsch 29-markstuk.

gueuletonner, v. n. (pop.) een rUk
maal houden, smullen.

guilledou, m ., v. courir.
guillemet, m. (aanhalingsteeken) (pop.)

gueurluchon, m. (pop.) = grelu- v. moule, Q.
chon.
guimauver, v. n. [pate de guirauve,
gueu 8e, f. [f. van gueux] (pop.) ontuchtig vrouwspersoon, hoer.
gueux, m. (bedelaar, schooier) stoof, test
met vuur. — De koude : le — pince dur ou
comme une crabe, het is vreeselijk koud.
gueux—gueux, m. (pop.) als vriendschappelijke benaming: ondeugd, deugniet.
Gugusse, n.d.b. m. (pop.) August.
guibe, f. (pop.) been; — a la manque,
kreupele, hinkelepink; — de satou, houten been.
guibollard, m. dom-naieve ploert (vgl.

Prudhomme).
guibolle, f. (pop.) = guibe; jouer des
—s, wegloopen, vluchten ; (typ.) —s italiques,

scheeve beenen, x-beenen.
guibon, m. (pop.) = guibe.
guibonne, f. (arg. = guibe, guibolle ; — carrde, ham.
Guiche, n, pr. (pop.) : duc de

—

.-

guichemar.
guiche, f. (arg.) haar, trifouiller les —s,

malva-koekje] zoetsappig, flauw zijn, zonder pit
of kracht spreken of sclirijven.
guimbard, m. (arg.) celwagen voor het
vervoer der gevangenen (= panier a sa-

lade).
guimbarde, f. (groote vrachtwagen) (pop.)

rijtuig (in het algemeen). — Torenklok. —
Oude gitaar. — Deur. — Stem, woord : couper la —, in de rede vallen, bet stilzwtjgen
opleggen.
guinal, m. (arg.) food; woekeraar; le
grand —, de lommerd. — Bg voddenrapers :
handelaar in lompen.
guinaliser, v. n. et v. a. (pop.) woekeren, woekerhandel drijven ; tot spotprijzen koopen. — (arg.) besnijden (= eireoneire).
guinche, f. [guinguette] (pop.) 1. (ook m)
danshuis; slecht befaamde kroeg. — 2. in gemeene danshuizen verkeerende hoer.
guincher, v. n. et v. pr. (pop.) dansen.
— Se —, zich in der haast en slecbt aankleeden.

kammen. --- Ann de slaap vastgeplakte lok,
guincheur, m., guincheuse, f. (pop.)
zooals de cavaliers der hoeren (de souteneurs) bezoeker, bezoekster van gemeene danshuizen.
plegen to dragen (= rou$aquette). —
guindal, m. (pop.) drinkglas : si/er le
(mec de) la —, bezoldigd minnaar of cavalier —, drinken ; rondgezang, waarbij ceder afzoneener publieke dame, souteneur : 'Ohl ! la —! derlijk op de ' heart zijn glas bier uitdrinkt,
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Nadat hij under bet accompagnement : Nil fi-iile" uitgedronken heeft, zingt bet koor:
Ah ! que le bougre a bien file!
Au suivant de recommencer!
guinder, V. n. (theat.): — les portes, de
beide vleugels der deuren met touwen (des
Ills) vastmaken.
Guinee, f. n.pr. f. (Guinea) (Tam.) nymphe
de —, negerin.
guinguette, I. (kroeg, slijter(j) (pop.)
grisette.
guirlande, f. (arg.) ketting der galeiboeven in bet bagno.

HANNETON]

guirlandeur, m. ((am.) iem. die tedereen ophemelt.

guitare, f. (gitaar; altijd de oude deun):
a) onnoodige berbaling, berkauwen ; jouer de
la —, zaniken, altijd hetzelfde herhalen. — b)
pincer (ou jouer) de la —, in de gevangenis
zitten. — c) (typ.) ook : hoofd, b.v.: avoir une
sauterelle dans la —, een slag van den molen
weghebben.
guitariste, m. (pop.) iemand, die alt(jd
hetzelfde herhault, zaniker, herkauwer, kletser.
guos, m. (pop.) = gau.
gy, adv. (arg.) ja, zeke ,(= gi).
,
•

4

.

IE
h ! (pr. a-ch') interj. [abr. van hasard, dat
in denzelfden zin gebruikt wordt] ironische uitroep der boekdrukkers bij zeer verscliillende
gelegenheden, b.v. bij to menigvuldige herbaling derzelfde zaak, bij bet binnenkomen van
een als zuiper bekend confrater in dronken
toestand in de werkplaats, bij bet vertellen
van een ongeloofe]gke historie ; ongeveer : ZOO!
aiweer! zooals altijd!
ha, interj., adj. invar. et s. m. = pschutt;
le — s'y dtait donnd rendez-vows, de tljne lui
waren er allemaal.
habile, adj. (arg.) van dieven : brutaal.
habille, m. (pop.): — de soie [woordspeling sole, zgde en borstelig haar] varken.
habiller, V. a. et v. pr. (pop.): — qn.,
kwaad van ieinand spreken ; — qn. de taffetas
a 4o sous, geen goed Naar aan iemand laten;
it l'a bien habilld, bij heeft hem duchtig te
pakken gehad. — Bij slagers: (een beest) opmaken. — S'— en sausage, alles tot op zqn
hemd toe verkoopen. — S'— de sapin (greenenhout, doodkist), sterven. — (theat.) comique
habilld, komiek in gewone kleeding (ant. comique vOtu de costumes bouffons).

habin, m., habiner, (arg.) v. happin, happiner.
habit, m. (pop.): — du pare Adam, Adamscostuum (moedernaaktheid); — noir (zwarte gekleede rok): a) net beer; b) leugenaar; c)
ploert; else — noir, te onnoozel, te nalef ziin ;
-- rouge, Engelschman.
habitant, m. (bewoner): — s. pl. ongedierte, luizen.

habiter, v. a. (pop.): tote habitee, boofd
met ongedierte, luizetlbos.
habitongue, f. [voor habitude] (arg.)
gewoonte.
hasher, v. a. (hakken) (pop.): — de la
paille, bet Fransch slecbt uitspreken (van Duitschers sprekende) .
haleine, I. (lam.): — cruelle on homicide;
— a la Domilien, slechtriekende adem.
haleiner, haleiner, v. a. iemands adem
inademen ; trachten te raden, uitvorschen.
halenes, f. pi. (arg.) = alenes.
halle, L (pop.): — aux draps, bed; aller
a la — aux draps, naar bed gaan.
hallebarde, f. (hellebaard) (fam.) : it
tombe des hallebardes, bet regent alsof bet
met bakken van den hemel gegoten werd. —
—, weleer : hallebreda, Lang mensch, boonenstaak.
halot, m. (fam.) smidsblaasbalg.
haloter, v. n. et v. a. (arg.) blazen, den
blaasbalg trappen; oorviygen geven.
halotin, m. kleine blaasbalg.
hancher (Se), v. pr. [hanche, beup] de
handen in de z;j zetten, een hoogen toon aannemen.
handicapeur, m. In de sporttaal: handicapper (bij, die bij een bandicap-wedren ieder
paard naar zqn ouderdom, verdienste en zegepralen meer of minder gewicht oplegt).
hane, f. (arg.) beurs : casser la — a qn.,
iemand zijn beurs ontstelen.
hanneton, m. (meikever) (pop.): idde
fire, monomanie ; avoir un — dans le plafond,
niet we! bij 't hoofd zijn : ' Encore son — qui
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travaille", by beeft zijn but weer, daar loopt

er weer een bij bern spelen.
hannetonne, adj. (pop.): etre -, met
een idee fixe behept zijn.
haoudouiller (se), v. pr, [eng.: how
do you dO] ({am.) elkander naar zijn gezondheid vragen.
thapper, v. a. (trappen, vangen) (pop.):
- le taillis, wegloopen, de plaat poetsen.
happin, m., -e, f. bond, reu; teet;
ergame, done bond.
happiner, v. a. (arg.) bijten.
harauder, v. n. [haro] (pop.) lemand
uitjouwen, naschelden.
hardi, adj. (stoutmoedig) (pop.): - Ii la
soupe, flink doortastend, maar alleen bij het
eten. - Monsieur H-, de wind.
hareng, m. (harlng): a) (pop.) in dansbuizen: pincer le pas du - saur, den bokkingpas dansen (de beer aileen met entrechats),
- b) (arg ) (aire Ii qn. des yeua; de -, iem.
de oog~n ultsteken , - v. gendarme, c. Bij lijkbezorgers: bet lijk van een anne; vgl.

eperlan, saumon,
haria, m, (pop.) = aria.
Hariadan Barberousse, n.pr. m.
(arg.) Jezus Chrlstus.
harieander, v. n. (pop.) over nesterijen
twtsten, knorrig van burneur zijn.
haricot, m. (boon): a) (ram.) les -s ou
l'hotel des -s [cor. van Darricau, commandant
del' natlonale garde gedurende de Honderddagen] gevangenis del' voormallge Parijsche nationale garde. - b) (pop.) v. attraper, b.
- c) (arg.) - vert, onhandige dief.

haricotteur,
harmonie, r.

m, (arg.) beul,
(arg.): (aire de l' -, lawaai, spektakel maken,

harpion, m. = arpion.
harponner, v. a. (barpoeneeren)

(pop.)

arresteeren; aanvallen. - Aanlokken.
hasard, m. (toeval): a) ((am.) au - de
la (ourchette (wat men met de york ult een
pot opvischt tegen betaling van een sou) op
goed geluk, - b) (pop.) (typ.) v. h.
shaumaritorne, f. stijve keukenprtnses
(voor maritorne).
hafts, m. (ram) bij winkelbedienden: nletkooper (voor wien de verkooper noodelooze
moeite doet).
hausse-col, m. (ringkraag) (MiL) patroontasch.
hausser, v. a. (booger maken) ((am.): le coude, - la gourde 01), le gobelet, (pop.)
- le temps, er dikwijls eentjepakken (drinken).

haussmanniser, v. a. [Haussmann,
voormalig prefect del' Seine] haussmanniseeren
(onteigenen, afbreken, fraaier wederopbouwen,
zonder op de kosten te Jetten).
haut-de-tire, m. (arg.) kous; onderbroek.
haute, f. ({am.): la - [ell. voor la - societe] de hoogere krlngen del' maatschappij, de
voorname wereld; homme ((emme) de la -,
voorname, rijke man (elegante dame): ~tre de
la -: a) van hoogen rang zijn; b) (ook: tire
it la -) rijk en gelukkig zijn.
haute-bicherie, f. (pop.) de hoogere
cocotten-wereld.
hauteur, f. (hoogte) ((am): n'etre pas
d la - [ell. voor - de la situation] niet tegen zijn taak opgewassen zijn, iets niet kunnen; sufTit! on est d la -, genoeg! wij zijn
op de boogte.
.
haut-Ie-coeur, m. oprisping v66r bet
hraken, misselijkbeid, katterigheid.
hautocher, v n. (arg.) naar boven gaan.
havane, m.kleine hondvan Havaanscb ras,
havre, ID. (haven) (arg.): le -, Ie grand

harnaehe, adj. (opgetuigd): a) gekleed.
- b) bij spelers: van te voren gerangsclnkt,
vervalscbt: roulette -e, vervalschte roulette. -, God.
harnais,

m. (paardetulg) (pop.) kleedlng;

v. grive. - Taai vleesch, leder.
harnaquer, v. a. bij spelers: van te voren rangschikken, vervalschen.
harpe, f. (barp) (arg.) traliestang; tralie
voor bet venster del' gevangenis; ijzeren traliedeur, gevangenis; jouer de la -: a) in de
gevangenis zitten; b) zakkenl'ollen; c) smokkelen, valscb doen; pincer de la -, aan bet
venster gaan staan.
harpigner (se), v. Pl'. (pop.) twisten,
vechten.

Hellade, f. (Hellas) v. chevalier.
henriquinquiste, m. verachtelijk : aanhanger van Hendrik V, dengruntvan Chambord.
herbe, f. (gras, kruld}: - Ii grimpel',
sclloone boezem, schoone scIiouders; - sainte,
absint; employer toutes les -s de la SaintJean, ane denkbare middelen aanwenden, ane
zeBen bijzetten; manger l'- par la racine, al
lang dGod zijn; - it la vache, klaveren in
't kaartspel.
heresie, f. (keUerij) (ram.): - enamour,
afdwaling in de llefde, paedel'astie.

10
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her®tique, m. (ketter) (jam.): — en
amour, paederast.

Herode, n. pr. m., v. echappe.
herplis, m. (arg .) duit, oortje.
horse, 1. (eg) (theat.) lampenstellage.
herz, m. (arg.) gebieder, beer.
heurte, f. (pop.) pyramidale drekhoop in
een bestekamer.
hiater, v. n. gapen, vaneenwgken, uit
elkander gaan.
high life, m. (engl.) het leven der hooge
kringen.
hippique, m. [adj. paarden... ; abr. van
contours hippique] paardenwedstrijden in het
Palais de l' Industrie (wedren van officieren,
harddraverijen, expositie van paarden en equipages, wedstrUd in alles, wat betrekking heeft
op paarden).
hirondeau, m. (jonge zwaluw) (pop.)
kleermakersknecht, die dikwijls van atelier verandert.
hirondelle, f. (zwaluw) (pop.) handelsreiziger. — Kleermakersknecht, die onlangs uit
de provincie of bet buitenland gekomen is. —
Huurkoetsier. — v. goguenau. — — de
— d' hiver :
grove, — de potence, gendarm.
a) koopman in kastanjes; b) schoorsteenvegersjongen. — — de la mort, een gendarm die de
terechtstelling bijwoont ; — de pant, onder den
boog eener brug overnachtende vagabond. =
Avoir une — dans le soliveau, een slag van
den molen weghebben (vgl. grain, a).
hisser, v. a.: a) (pop.) fluitend roepen. —
b) (arg.) v. gandin.
histoire, f (geschiedenis) (pop.) dikwgls
gebruikt ter aanduiding van dingen, die men
niet bij den naam noemen kan, b.v. = visage
de campagne, temple de l'amour, etc.; elle a
ses —s, zij beeft haar regels ; — de rire, —
de passer le temps, alleen om te lachen, eenvoudig om den tijd te passeeren ; — de prendre un fiacre, wij hebben slechts een vigelant
te nemen.
holz, m., v. tote.
homard, m. (zeekreeft) (pop.) portier of
bediende in roode livrei. — (Mil.) linle-soldaat
(wegens de roode broek); spahi (wegens den
rooden burnoe). — Faire cuire son (ou se
pousser un) —, blozen.
homicide, m. (moordenaar) (pop.) winter.
homme, m. 1. (pop.) mon —, a) mijn
man ; b) mijn schat, mijn beminde. — (typ. )
— de bois, helper van den metteur. — — . a
--
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casque, marktschreeuwer met helm on vederbos, die in dienst is van een kwakzalver. - a femmes, temand van verliefde complexie.
— — de paille, strooman, verautwoordeltk redacteur. — L'— au sac, de man met den grooten geldzak, rok en vrijgevig man ; jeune —,
v. jeune;
poisson, — de qualiU, cavalier
eener hoer, souteneur, z. arthur. — 2.
(arg.) — de lettres (letterkundige), falsaris;
— a la mode, rUk man, waar bet de moeite
waard is te stelen; — de peine, dikwijls gestrafte dief.
hommelette, f. (pop.) ieinand zonder
energie.
homme-sandwich, m. advertentie-man,
wandelend aanplakbiljet (man, die op de borst
en op den rug een plakkaat draagt).
honnete, 1. adj. (fatsoenlijk, braaf) btj
cocottes : — femme, nauwgezette courtisane, die
haar beroep met pleizier uitoefent. — 2. (arg.)
s. m. lente.
hOpital, m. (pop.) v. goujon.
on. — ( arg.)
gevangenis.
—

horizontal, 1. adj. (pop.) intimite —e,
horizontale bezigheid, btjslaap. — 2. –e, s. f.
nette lorette ; —e de marque, voorname hoer.
horizontalisme, m. (pop.) de wereld
der galante dames, boerenboel.
horloger, m. (horlogemaker) (pop.): avoir
sa montre chez t'—, zqn horloge in den lommerd gebracht hebben. — — de la marine,
iemand, die met de grootste regelmatigheid dagelijks tegen hetzelfde uur zqn offer aan de
natuur brengt.
horreur, f. (afgrijzen, afschuwlijkheid) :
une — d' homme, een afschuwelijke vent (wiens
praatjes kuische ooren kwetsen en die zich tegenover vrouwen te groote gemeenzaamheden
veroorlooft); dire des —s, vuile praatjes ui(slaan;
faire des —s, ontuchtige gebaren maken.
horse–steak (pr. ors'-stek) [engl.] op de
manier van biefstuk klaargemaakt paardevleesch.
hortensia, m. bij bet dansen : bortensia,
meer lascieve dan bevallige schommelende beweging, waarbij de danser bijna voortdurend
in horizontalen stand is.
hosto, m. [cor. van h6pital] (arg.) gevangenis.
h8tel, m (pop.): toucher a l'— de la
Belle Etoile ou de la Grande Ourse, den naclit
onder -den blooten hemel doorbrengen ; — de
la Modestie, armoedig Hotel garni, slecht logement; — du Rat qui pate, in de winden
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hultre, f. (oester) (pop.) fluim, kwalster;
latende Rat (naam eener kroeg voor bet gemeen).
faire des —s, vuil zitten spuwen. — —s de
hottee, f. (draagkorf vol) inhoud van de gueux, slakken a la bourguignonne. — — de
Varenne, boonen.
mand der voddenrapers, allerlei afval.
huit–ressorts, m. [voiture a huit reshotteriau, m. [hotte, draagkorf; (pop.)
voddenraper.
sorts] elegant r(jtuig op acht veeren, waarvan
houillier, m. (pop.) verkooper van goed- de cocottes zich gaarne bedienen.
koop wild (de — koopt op de markt voor gehultrifier, v. a. (tot oester maken) v. n.
vogelte en wild datgene op, wat geen restau- (fam.) dom maken, verstompen ; s'—, v. pr.
rateur heeft durven koopen en biedt het, als (veroesteren) ploertig worden, bekrompen en
hoer verkleed, met geheimzinnig gebaar aan kleinburgerl(jke ideeen krijgen, altijd thuis zitten.
de huizen en op straat to koop aan) .
humecter, (bevochtigen) (fam.): s'— v.pr.
on s'— les amygdales, (de amandelen der keel),
housette, f. (pop.) laars.
houssine, f. (rUkarwats) (arg.): Jean de zun keel bevochtigen, drinken.
l'H—, stok. — Stuk hout, dat den dieven dient
hunter (pr. un-ter), m. (engl.) in de sportvoor het inbreken.
taal: jachtpaard.
houste, adv. (arg.): — a la paille! (h(j
huppe, adj . (gekuifd, van vogels) ((am.)
moet) er uit!
elegant gekleed, voornaam ; un monsieur —,
hubin, m. = happin; (arg .) bedelaar een groote mijnheer, een rUke bans; vgl.
die voorgeeft, dat hij van een dollen bond ge- daim.
beten is en een pelgrimstocht doet naar Sainthure, f. (wildezwijnekop) (pop.) gezicht,
hoofd; opiner de la —, ja knikken.
Hubert.
hugolatre, m. hartstochtelijk bewonderaar
burs, adj. (pop.) rijk.
van Victor Hugo.
hurepois, adj . (pop.) voortrefel^jk, goed
hugrement, adv. (pop.) veel, verbazend. geslaagd.
Vgl. bigrement.
hurf, adj. inv. et s. m. = urf.
hurler, v. n. (huilen, brullen) bU de gehuile, f. (olie): a) (fam.) wijn; — blonde,
bier. — b) (pop.) — de bras ou de poignet, zellen van onderscheiden handwerkersvereenilicbaamskracht; rdpandre de l'— de bras, z(jn gingen : zingen.
krachten inspannen (bij 't werk); — de coude,
hurluberluer, v. a. [hurluberlu, adj.
armkracht, moeilijke handenarbeid. — Jeter de ontsteld, verschrikt] ((am.) doen ontstellen, verl'—, sterk zweeten ; — (de main), geld. — c) bluffen.
(thdat.) voir a 1'—, (een stuk, een tooneelspehurlubier, m. (pop.) landlooper ; idioot.
ler) bij lamplicht, gedurende de eigenlgke voorhus–mus (pr. u-mu), interj. (arg.) dank
stelling beoordeelen. — d) (arg.) argwaan, ver- je well
denking.
hussard, m. (huzaar) (pop.): — d'abbaye
huiler, v. a. (met olie besmeren) (pop.): ou de la guillotine on de la veuve, genuarm,
-- la pince 4 qn., iem. omkoopen (= graisser die bij eene terechtstelling de orde handhaaft;
la patte) .
— a quatre roues: a) treinsoldaat; b) markehuileux, m. (adj. olieachtig) = em- tender ; v elixir.

baume.

hussarde, f., v. absinthe.

huissier, m. (pop.) portier, huismeester,
hussarder, v. H. (pop.) lawaai, schanwachter.
daal maken.
huit, adj. num. c. et s. m (acht): a) battre
hydropique, adj.. (waterzuchtig) (pop.)
un —, een entrechat dansen met dikwerf her- zwanger.
baald overelkanderslaan der beenen. — b) —
hypocorio, m. aan de Polytecbn. school:
dcus, koolmees (nabootsing van haar slag).
emmer; V. corio.
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I
i, (pop.)

voor il.

mislukking, fiasco; faire un —, een bok scbie-

icicaille ou icigo, igo, adv. [voor ici] ten, een Hater begaan ; it fly a pas d' --, daar
(arg.) bier.

is geen kwaad bij, dat heeft niets to be-

idee, f. (fam.): une — de qc., een heel duiden.
impavide, adj. (lat.) onverscbrokken, onklein beetje, een drupje, een bewijsje van iets
(= larme, scrupule, soupcon). — aandoenlik, onverstoorbaar, kalm.
Donner des —s a qn., zinnelijke lusten bit iem.
impayable, adj. (onbetaalbaar) (fam.)
opwekken. — Se forger des —s, zich kwade beerlijk, goddelijk.
imperatrice, f. [voor impdriale] (pop.)
gedachten in 't hoofd halen omtrent de trouw
imperiale van de omnibus.
eener vrouw.
impere, f. [abr. van impdriale] zitplaats
....iergue, uitgang om een woord onkenbaar to maken = mar, muche, b. v. boven op de omnibus,
imperiale, f. [in den keizertijd gebr. voor
vouziergue = vous.
ignoramus, ignorantin, m. Ignoran- royale] kinbaard.
imperialiste, m. iemand die boven op
tqn, scbeldnaam der schoolgeestelijken, de broeders der christelijke leer (freres des Ecoles de de omnibus (op de impdriale) ridt.
impossible, adj. (onmogelijk) (fam.) buila Doctrine chretienne) .
illegitime, subst. als m. de minnaar tensporig, hoogst zonderling, allerbespottelijkst :
eener getrouwde vrouw, als f. de maitres van costume —, dwaze kleeding; avec des lunettes
—s, met een brit zooals er geen tweede to
een getrouwd man ; vgl. legitime.
illiCo, (pop.) 1. adv. (lat.) dadel(jk, op vinden is.
impOt, m. (arg.) herfst.
staanden voet. — 2. s. m. in 't geheim in een
impressio(n)nisme, m. ultra-realistiziekenhuis gemaakte grog.
il n'y en a pas, m. (pop.) (typ.) ma- scbe schilderschool, die, zich niet bekommegazijnmeester (omdat deze, als hem om iets rende om teekening, compositie en harmonic
gevraagd wordt, gewoonlgk ten antwoord geeft: der kleuren, alleen door achteloos neergeworpen plakkaten verf den indruk weergeeit.
it n' y en a pas).
impressio(n)niste, m. ultra-realistische
imbecile, m. (botterik) (pop.): — a deux
schilder (v. impressio(n)nisme).
roues, velocipedist; (Mil.) V. galons.
imprimeuse, f. (typ.) (druk) machine.
imberbe, m. (adj. baardeloos) (arg.)
-t-impulsif, m. misdadiger, die onder eon
maagddom.
imbiber, (doornat maken, weeken) (pop.) onweerstaanbaren aandrang handelt.
impure, f. (onreine) (pop.) gemainteneerde
s' --, V. pr. ou s' — le jabot, drinken; etre
imbibe comme une dponge, geheel dronken zqn. vrouw, bijzit, maitres.
incoherence, f. (gebrek aan samenbang)
imbriaque, adj. (pop.) dwaas, excentriek,
naam eener vereeniging van vroolike kunstekrankzinnig.
immense, adj. (onmetelijk) ((a.m.) van een naars.
incoherent, m. lid van de incoherence.
schrgver, een verbazingwekkend gezegde, een
incommode, m. (lastig) (arg.) straatfeest, enz.: grootsch, praclltig, heerltjk: c'est
--, dat is allemachtig mooi, zoo iets is nooit lantaren.
incommode, adj. (arg.): etre —, op beevertoond.
immeuble, in. (onroerend goed) (fam.) ter daad betrapt worden; vgl. malade, b.
ineongruite, f. (onbehoorlUkheid) (fam.):
huis.
immobitite, f. (onbeweeglijkheid) (fam.) faire une —, een wind laten; een Boer (opbij scbilders : mercenaire de t'--, model, iemand risping) laten.
ineo(n)nobre, adj. (arg.) onbekend,
die voor model staat.
immortel, m. (onsterrelijke) (iron): les vreemd.
inconsequence, f. (pop.) bU cocottes:
quarante —s, de 40 leden der Fransche Acaeen enkele, op zich zelf staande inbreuk op
demie.
impair, m. (oneven) (fam.) bij artisten: de aan den minnaar beloofde trouw.
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inconsequente, f. (pop.) wispelturige,
dikwijls van minnaar veranderende schoone.
inconvenient, m. (lets onaangenaams)
(pop. ): avoir l'— de to bouche, uit den mond
rieken; avoir l'— des pieds, zweeterlge voeten
hebben.
incroyable, m. fat, modegek ttjdens bet
Directoire.
incuit, adj. niet gaar, half rauw.
incurable, m. (ongeneeslijk): a) (fam.)
portier des —s, omstreeks 1835 de loges-galerq
van bet Theatre-francais, de plaats der ultracleassieke oppositie. — b) (arg.) ter dood veroordeelde.
indecence, f. (onfatsoenlijkheid) (arg.):
— de trois sous, — de Savoyard, kleine worst
van dubbelzinnig voorkonien.
indecrottable, adj. (niet van bet vuil
to reinigen) (fam.) onverbeterlUk.
index, m. (Iijst der door de Katholieke
kerk verboden boeken) (typ.) lost der firma's,
die door den typographenbond wegens lubreuk
op de bondsstatuten in den ban zun gedaan;
mettre a l'--, (een drukker j) op bet zwarte
bock zetten; travailler a l' —, op eene dergeIuke drukkerij werken.
indicateur, m. (aanwijzer) (fam.) bij de
politic : spion, aanbrenger.
indifferer, v. n. (pop.) onverschillig zijn,
niet kunnen schelen : "Oscar m'indiffere", Oscar
is ml] onverschillig.
indigent, m. (behoeftige) (pop.) bij buurkoetsiers: iemand die gebruik maakt van de
omnibus.
induire, v. a. (fam.) elliptisch voor — en
erreur, b.v. it nous avait induits, hij had ons
op een dwaalspoor gebracht.
inexpressibles, m. p1. (fam.) breek.
infante, f. ((am.) inz. bij soldaten : mon
—, m&jn liefje, mijn meisje.
infanterie, f. (pop.): entrer dans I'—,
in gezegende omstandigheden verkeeren.
infect, adj. (stinkend, verpestend) ((am.)
leelijk, afschuweltjk; slecht (geschreven). — Bij
cocottes: krenterig, niet scheutig.
infectados (pr. —dos'), m. (fam.) stinkstok, sigaar van 1 sou.
inferieur, adj. (lager) (pop.) geheel onverscbillig; cela m'est —, dat kan mU niet
schelen.
infirme, adj. et subst. m. (ziek, zwakkelijk) (pop.) dom, domkop ; onbekwaam, stumper; jouer comme un —, stumperachtig spelen.

influence, adj. (onder den invloed van)
((am.): etre —, aangeschoten zijn.

influenza, adj door influenza aangetast.
Ingliche, Ingiichmann, m. (pop.)
Engelschman.
ingrat, adj. (ondankbaar) (arg.): etre —,
geen verstand hebben van stelen.
ingriste, m. [Ingres, Fr. schilder, tegenstander van Delacroix, 1781-1867] -aanhanger
van de schilderschool van Ingres ( die den nadruk legde op de teekening, met achterstelling
van bet coloriet); schilder in gr(js; schilder
van eenkleurige schilderijen.
ingurgiter, V. a., v. n. et v. pr. [lat.]
((am.) inslikken, door de keel jagen; s'quelque chose, iets gebruiken (eten of drinken);
bij kooplieden : — son bilan, sterven.
inlassable, adj. onvermoeibaar.
inodore, (reukeloos) 1. adj. v calms. -, s. m. p1. (fam.) geheim gemak, bestekamer,
watercioset.
inouIsme, m. ((am) ongehoordheid ; overspanning, c'est ruisselant d'—, dat is ongehoord.
inquietude, f. (onrust) (pop.): -- s. p1.
jeuk ; avoir des —s dans le mollet, kramp in
de kuiten hebben ; prends garde, j'ai des —s
Bans les jambes, pas op, of ik geef je een schop
voor je achterste.
insecte, m. (insect) (pop.) iedere soort
van gevogelte of wild van de gans tot den
leeuwerik toe. — Straatjongen.
inseparables, m. pl. ((am.) = frater-

nellados.
insinuant, ni. (arg.) apotbeker, lavementzetter.

insinuante, f (arg.) lavementspuit.
insinuation, f. (arg.) lavement.
insolpe, adj. et subst. m. [voor insolent]
onbeschaamd(e kerel).

inspecteur, m. (pop.): — des paves, lanterfanter, straatsliper; werkman of bediende,
die een betrekking zoekt.
installer, v. a. (Mil.) op inspectie-dagen
ter bezichtiging klaarzetten (b. v. schoenen, linnengoed).
instantane, m. bU photograpben : photographie itistantande, momentphotographie.
instantanee, f. = horizontale.
institutrice, f. (onderwgzeres) (pop.)
hoerenwaardin.
instruit, adj. (arg.): Itre —, een bebendige diet zijn.
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invite, f. (bu bet whistspel: invite) (pop.):
insurge, m. (pop.): — de Romilly, drekfaire une — a l'as, iemand to kennen geven,
hoop, schildwacht.
intentionisme, m. bq kunstenaars : de dat men gaarne zou zien, dat hij op iets tracscbildersehool der intentionisten; V. inten- teerde.

tioniste.

inViteuse, f. (uitnoodtgster) meisje dat

intentioniste, adj. et subst. m. b kunstenaars : intentionist, schilder met verwarde
en onbegrepen kunstbegrippen, die met penseel
en kleuren meer bedoelingen verraadt dan talent.
interlope, adj. (smokkel..., sluik...) ((am.)
losbandig : le monde —, de galante wereld van
dubbelzinnige reputatie (= la boheme galante),
in het algemeen : dubbelzinnige wereld van welken aard ook.
interver, v. a. (arg.) = entraver.
interview, m. (engi.) onderhoud met een
politiek persoon om hem uit to hooren.
interviewer, v. a. (engl.) een bUeenkomst hebben met iemand (inz. met een diplomaat) om hem uit to hooren, interviewen.
intime, m. (that.) ((am.) viijbiljet van
den chef der claque aan een nieuweling; bij
uitbr. claqueur, betaalde toejuicher.
intransigeant, m. intransigent (zuivere
republikein, die niets laat afdingen van zijn
ver strekkende politieke eischen) ; t'Intransigeant, eene door Rochefort in Juli 1880 gestichte courant.

in een bierhuis bedient.
ipeca, m. [abr. van ipdcacuana] (Mil.)
dokter, arts.
Irlande, n. pr. f. bij bet kurk- of knikkerspel der straatjongens : en -- ! naar rechts
of links ! scheef! — (arg.) envoyer en —, iets
uit do gevangenis verzenden.
ismv ou ismy, b(j valsche spelers : geen
eigenlijk gezegd woord, maar een samenvoeging van letters, welke de kleuren der kaarten
aanduiden, i = harten, s = klaveren, rn =
schoppen, v of y = ruiten. Wit nu een vatsche speler zijn kornuit mededeelen, welke de
hoofdkleur is van zijne tegenpart(j, dan begint
btj een volzin met de letter, welke doze kleur
beteekent, b.v. wit hij harten melden, dan zegt
hij : It fait bien chaud of klaveren : Sapristi,
;

qu'il fait chaud.

isolage, m. (arg.) verlatenheid.
isoler, v. a. (afzonderen, alleen laten) (arg.)
verlaten, in den steek laten.
isoloir, m. (in de physica : isoleerstoel)
((am.) se mettre sur t'—, zich van zon vroeintrouvable, m. (onvindbaar) ((am.) gere vrienden afscheiden.
italique, adj. et s. m. (cursief) (typ.) ((am.)
openbaar urinoir, in den vorm van eene rotonde, waarvan de • ingang niet heel gemakke- voorovergebogen, scheef: avoir les jambes —s,
kromme beenen hebben (vgl. guibolle);
l^jk to vinden is; = tourne—autour.
avoir pined son —, (in staat van dronkenschap)
inutile, m. (onnoodige) ((am.) notaris.
invalide, m.: a) ((am.) — du pont des been en weer tuimelen, zwaaien.
itrer, v. a. (arg.) hebben, bezitten (=
Arts, lid der Fransche Academie. — b) viergitrer) ; itres-tu pictd ce luisant? heb je vansousstuk ; valsch geldstuk.
invalide, m. (ongeldig verklaard) afge- daag gedronken?
ivoire, m. (ivoor, elpenbeen) ((am.) tanvaardigde, wiens verkiezing niet is goedge-

den: faire un effet d'—, zijne mooie tanden
keurd.
i ivalo, m. [voor invalide] (pop.) invalide. laten zien bq 't lachen ; v. gargue,

jablo, m. [bougie Jablo(s)chkof, toestel voor se remplir le —, z^jn bulk vullen. — (Vrouwen)boezem, borst; chouette —, weelderige boezem.
electrisch Licht]: le grand —, de zon.
jaboter, v. a. et v. n. (babbelen, kletsen)
jablo(s)chkoff, adj. et s. m. sedert de
invoering van de electrische verlichtingstoestel- (arg.) ondervragen.
jacasse, f. (fam.) kiappermolen, babbeLen : 4tre chauve comme un (globe) —, ook :
laarster.
avoir un —, een kaal hoofd hebben.
jabot, m. (vogelkrop) (pop.) rnaag; s'ar jacasser, v. n. (van de ekster: schateren)
roser (ou s'imbiber) le —, drinken; faire son —, ((am.) babbelen, kletsen.
-
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jacasseur, m. ((am.) babbelaar, kletser. du — sur qc., met lemand spotten; vgl. bejacqueline, f. (Jacoba) (pop.) grisette; cher, jardiner.
in slechten zin : bijzit, concubine, hoer. —
jardinage, m. (pop.) spotternU ; laster,
(Mil.) cavalerie-sabel.
Jacques, n. d.b. m. (Jacob) 1. Jacques:
— Bonhomme, het Fransche yolk (evenals "John
Bull" voor de Engelschen en »Broeder Jonathan" voor de Amerikanen). — Faire — Ddloge,
zich stilletjes uit de voeten maken, uitknijpen;
— V. enfant. — ( Mil.) ook jaque, domoor, uilskuiken : faire le —, een onnoozele rol
spelen, zich een vernederende, onaangename
straf op den hals halen, inz. straf-exercitie
houden. — Vgl. Saint–Jacques. — ( arg.)
— Pierre, opperhoofd der bende. — 2. (pop.)

jacque(s), sou.
jacquot, m. [dim. van Jacques] (pop.):
— of grand —, domkop, lastige babbelaar.
jaetage, m., jactance, f. (snoeverU)
(pop.) gebabbel, geklets.
jaeter, v. B. (pop.) praten, babbelen; (arg.)
— son barbot, zijn diefstal vertellen.
jacteur, m. (pop.) babbelaar, grater;
spreker, redenaar.
jaffe, f. (pop.) oorvijg. — Wang.
j aier. m. (arg.) tuin.
jaffin, m. (arg.) tuinman.
jafSe, f. (arg.) soep.
jalo, m. (arg.) ketellapper.
jambe, f. (been) (pop.): —s en coton,
zwakke, waggelende beenen ; —s en manches
de veste, kromme beenen; faire — de vin,
Perm drinken ; s' en alter sur une —, op den
been blgven staan (geen tweede glas drinken,
geen tweede rondje meedoen); lever la —, den
cancan dansen. — (Mil.) sortir sur les jambes
dun autre, niet mogen uitgaan, arrest hebben;
V. Thomas. — ( arg.) —s en fair, gaig.
jambon, m. (ham) (pop.) dij. — Viool.
— (Mil.) faconner (ou faire) son —, zijn geweer breken.
jambonneau, m. (hammetje) (pop.): ne
plus avoir de chapelure au —, geen baar meer
op 't boofd hebben. — Gratter du —, op de
viool spelen.
j appe, f. (pop.) gebabbel : avoir de la —,
niet op zqn mondje gevallen zijn ; tais to —,
houd je mond.
japper, V. n. (keffen) (pop.) babbelen,
kletsen, schreeuwen.
jaque, m., v. Jacques.

jar, m. (pop.) = jars.
jardin, m., V. claque;

cote. -- Faire

kwaadsprekerij.

jardiner, v. n. et v. a. (tuinieren) (pop.)
zwartmaken, belasteren, over den hake! halen.
— — sur le tap (= tapis) vert, kaartspelen. —
Spreken, praten. — (arg.) Voor een speelhuis of
voor kwartjesvinders slacbtoffers opzoeken.
jardineur, m. (pop.) spotter.
jardinier, m. (tuinier) (arg.) kornuit by
den vol a l'americaine (v. americam
" , 1);
werver voor een geheim speelbuis.
Jargolle, n.pr. f. (arg) Normandin.
Jargo(1)lier, m. (arg.) 1Vormandii r.
j argouiller, v. n. (arg.) wartaal spreken.
jarguer, v. n. = ((am.) devider le jars
(z. aid.)
j arnaffe, f. (arg.) kouseband.
jarret, m. (knieboog) Oink voetganger, onvermoeid danser; (Mil.) lever le —, in colonne
marcheeren; de plaat poetsen.
jarretiere, I. (kouseband): a) (pop.) mettre
quelque chose daps les —s a qn., aan een
meisje in een bordeel een extra-belooning geven. — b) (arg.) horlogeketting.
jars, m. [abr. van jargon] dieventaal: devider (entraver ou jaspiner) le jars, de dieventaal verstaan en spreken, koeterwalen.
jarvillage, m. (arg.) gesprek.
jarviller, v. n. (arg.) een gesprek hebben, praten.
jasante, I. (arg.) gebed.
jaser, v. n. (praten, kletsen) (arg.) bidden.
jaseur, m. (arg ) priester die de mis leest.
jaspin, 1. adv. (arg.) ja. — 2. s. m. gepraat, rede.
jaspinage, m. (arg.) = jaspin, 2.
jaspinement, m. (arg.) geblaf, geschreeuw.
jaspiner, v, a. et v. n. (arg.) praten ; v.
bigorne en jars ; blaffen.
jaspineur, m. (arg.) spreker, prater.
jaune, S. m. et adv. (gees): a) (pop.) naar
de kleur: (Fransche) brandewijn. — Goud. —
(iron.) je vous aime... avec un — d' oeu f, ik
houd in 't geheel niet van je. — Geel, de kleur
der bedrogen echtgenooten, b.v. Sa femme le
peignait en — de la tete aux pieds, zUne
vrouw bedroog hem vreeselijk, zette hem verbazend groote horens op ; un bal —, een bal
bestaande uit louter horendragers. — Rire jaune,
een teleurstelling verbergen, gedwongen la-
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chen. — V. litterature. — b) (arg.) zomer.
jaunet, m. (pop.) goudstuk, 20-frankstuk.
jaunier, m. (pop.) brandewijnverkooper,
-drinker.
java(n)nais, m. Javaansch (conventioneele, inz. voor ongeveer 20 Jaar doer de demimonde gebruikte, voor oningewijden geheel onverstaanbare taal, die gevormd werd door inlassching van an of va in iedere lettergreep,
b.v javaunavet voor jaunet, javeudavi voor
jeudi; ook de dieven hebben bun javanais, dat
inz. door einduitgangen ar, oc, at of em gevormd wordt; vgl. go en 1em.
javard, m. (arg.) vias.
j'avions, (pop.) bij boeren = j'avais.
javotte, f. (pop.) kletser, babbelaar.
javotter, v. a. [bijvorm van jaboter] babbelen, kletsen.
Jean, n.pr. (Johannes, Jan): a) (pop.)
domoor, uilskuiken ; bedrogen echtgenoot, die
niets merkt; — gudtre, het boerenvolk; V.
Houssine; — Lorgne, domoor, sul; — de
la suie, schoorsteenvegersjongen. — b) (arg.)
— de la vigne, crucifix. — Vgl. Saint-Jean.
jean—bate, m. (pop.) domoor, die zich
voor zeer gewicbtig houdt.
jeau—fesse oujeau—foutre (wegens de
onfatsoenlijkheid dikwijls slechts door punten aangeduid : i...- f ..) (pop.) beroerde kerel, hondsvot.
Jean—Jean, m. (pop.) domkop, sukkel, hals.
— (Mil.) recruut, groene.
Jeanne, n.d.b.f. (Johanna) (pop.) — d'Arc
pour le courage, juffer wie de bijnaam "la
Pucelle" niet toekomt.
Jeanneton, n.d.b.f. (Jansie) (pop.) meisje
van dubbelzinnige reputatie
jeannette, f. [voor het eng. jenny] in
spinnerijen : spinmachine.
Jean—Raisin, m. (fam.) de wijngaardeniers, de wijnboeren.
jedot, m. aan de Polytechnische school:
regen ; vgl. jodot.
jerOme, m. (Hieronymus) (pop.) stok.
jeromiste, m. et adj. Jeromist (aanhanger van prins Jerome Napoleon); jeromistisch.
Jerusalem, n.pr. f. (arg. lettre de —,
uit de gevangenis geschreven brief (die ten
doel heeft geld of te persen) . — Vgl. Judee.
jesuite, m. (arg.) kalkoensehe haan (omdat men zegt, dat Jezuietische zeadelingen den
kalkoen omstreeks 1570 hebben ingevoerd). —
Zwarte aarden kan (van 1 liter inhoud).
Jesus, m. (pop. et arg.) onschuldige ; —
):
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a quatre sous, pasgeboren kind. — (arg.) knaap
die op diefstal en ontucht is afgericht.
jet, m. (spruit, loot) (arg.) rotting.
jetar, jetard, m. (arg.) = chetar.
jeter, v. a. (werpen): a) (pop.) — du coeur
sur du carreau, — son lest, brakes, kotsen;
— un coup de Versailles, naar Versailles gaan
of reizen; — un froid, een ongepast woord
in een gesprek uiten, dat eene pynlijke verlegenheid in het gezelschap teweegbrengt ;
(abs.) van wonden : etteren ; — de l' hufle,
veel zweet laten ; s' en 4tre jeld [nl. the liquide
dans l'estomacj, dronken ztn; -- b) (Mil.)
babbelen, kletsen; n'en jette plus! bud je
mond! — c) (arg.) iemand de deur wtjzen, iem.
de deur uitgooien. — Jett hors des Bonds, buiten zich zelf, geheel verbluft. — — de la grille
a qn. , in naam der wet de veroordeeling van
den gevangene eischen. — — une mandole,
een oorvijg geven. — (arg.) — au feu, aanbrengen, verklikken.
jeteur, m., v. pommade.
jeton, m. (speelpenning) (pop.) geldstuk.
jeu, m. (spel): a) ((am.) nouveau —, nieuwe
mode, nieuw stelsel; vieux —, ouderwetsch,
verouderd, uit den pruikentijd. — b) (pop.) —
de dominos (complet), gebit, tanden (gebit,
waaraan geen tand ontbreekt). — Bq cocottes:
le grand —, toepassing der sterkste specerijen
om afgeleefde geesten te prikkelen; — (arg.)
grand —, moord. — In de sporttaal, van paarden faire le —, dadelUk bo den afrit als n ° . 1
uitkomen, om de overige paarden te dwingen,
reeds bij den aanvang van den wedren bun
grootste snelheid te ontwikkelen en ze daardoor of te matten ; zulks geschiedt meestal ten
voordeele van een ander paard van denzelfden
eigenaar, dat zone krachten in den beginne
spaart om dan des te gemakkelijker de zege
te behalen.
jeune, 1. adj. (jong) (fam.) onervaren, onnoozel: pas vi —, zoo dom ben ik niet ; it
est trop —, daarvoor is bij nog te groen;
:

(pop.) faire le (ou prendre son) — homme,

als een net gekleed beer rondllaneeren ; —
homme, wtjnmaat van 4 liter, dubbele maat
bier; avoir son (petit) — homme, een beetje
aangeschoten zijn (ook van vrouwen). — 2.
s. m. (pop.) jong van een dier; klein kind.
Jeune—France, m. romantisch dichter,
verscheidenheid van den bousingot.
jeunesse, f. (jeugd) (pop.): une —, eea
jong ding, jong meisje.
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j'ons, (pop.) voor j'ai.
jicler, jigler, v. gicler.
Jordonne, m. [ordonner, bevelen] (pop.)
jinglard, m. = ginglard.
ook monsieur —, bazig menseb, iem. die veel
jiroble, adj. (arg.) = giro$e 2.
j'menfoutisme, m. [v. j'menfoutiste] te commandeeren heeft (ook van kinderen);
onverscbilligheid.

madame —, vrouw die steeds bevelen geeft;

j'menfoutiste, 4tutti foutiste, m. voyez donc monsieur —, boor eens hoe die bier
at adj. [,fie m'en foes, het kan mij niet schelen] die nergens om geeft.
job, m. [abr. van jobard] uilskuiken, pals,
sukkel. — Misleiding, bedrog; monter un —
a qn., iemand iets betaald zetten ;, monter le
-- a qn., iemand foppen, iem. iets wijsmaken ; se monter le —, zich iets inbeelden.
jobard, m. (fam.) = job ; v. enfonce.
jobarder ou j obardiser, v. a. [jobard,
domoor] iemand v©or 't lapje houden , se faire
—, zich laten uitlachen.
job(ard)erie, f. (pop.) domheid, te groote
lichtgeloovigheid, te groot vertrouwen op anderen.
jobelin, m. (arg.) dieventaal.
jobisme, m. [Job] (fare.) uiterste armoede.
jocko, subst. m. et adj. (fan.): —, ook
pain — ou a la —, tang brood (Haar den aap
Jocko, die omstreeks 1824 veel opzien baarde).
— Bakker.
jocrissiade, f. (jocrisse, uilskuiken, keukenpiet) ((am.) onnoozelheid.
jodot, m. aan de Polytechnische school:
geplas met water, wasschen, in het algemeen
elke bezigheid, waarbij water te as komt;
regen.
jodoter, v. pr. [jodot], se —, zich wasschen.
Joinville, n. pr. (Mil.) — (le Pont),
plaats waarin de militaire gymnastiekschool is.
j of o, adj. (pop.) mooi ; dom, onnoozel;
faire son —, zich kinderachtig aanstellen, zich
dom houden.
joli(–)coeur, m (fam.) lieve man, zoeterd ; faire le —, lievigheden zeggen.
joliesse, f. (fam.) mooiheid.
jonc, m. (hies, riet, rotting) btj goudsmeden : gouden ritig (zonder kas). — (arg.) goud. —
—s, pl. brats in de gevangenis; 4tre sur les —s,
zitten (in de gevangenis).
joncher, v. a. (arg.) vergulden ; beetnemen, om den tuin leiden.
joncherie, f. (pop.) bedrog, zwendelarU.
jonclier, m. (arg.) goudsmid.
jonquille, adj. (geel) (fam.): marl —,
door zijne vrouw bedrogen echtgenoot ; vgl.
laune; fleurir qn. de —, tem. tot horendrager maken.

wil commandeeren.
jorne, m. [it. giorno] (arg.) dag.
jose, m [abr. van (papier) joseph] (pop.)
bankbiljet.
joseph, m. (fam.) kutsche Jozef: faire
son —, den kuischen Jozef uithangen, de tegemoetkomende vriendelgkheid eener vrouw afwijzen ; bij uitbr. zich laten smeeken om iets
te doen, iets (dat aangeboden wordt) afslaan;
»Ne fais donc pas ton —!" wees maar niet
zoo gemaakt ! — Bedrogen echtgenoot ; faire
—, de echtelijke trouw breken.
josephine, f. [f. van joseph in bovenstaande beteekenis], (pop.) preutsche vrouw:
faire sa —, met verontwaardiging de galante
voorstellen van een man afslaan, zich zeer
deugdzaam voordoen. — BOj spelers : J. = la

cagnotte.

jouailler ou jouasser, v. n. (fam.)
slecht en gedachteloos spelen.
jouaillon on jouasson, m. (fam.) dom
of verstrooid speler
jouasser, v. jouailler.
joue, f. (wang) (pop.): se faire des —s,
met graagte eten ; vet worden.
jouer, v. a. et v. n. (spelen): a) (theat.)
v. avant–scone. — b) (fam.) — de qn.,
met iem. doen wat men wil, iem. naar zijn
pijpen laten dansen ; " En voila une qui peat
se vanter de — des hommes comme it Taut",

die vrouw kan zich beroemen de mannen aan
den leiband te hebben. — En —, er verstand
van hebben, bet kunnen : "Est-il fort sur les
mathematiques ? — It en joue tres bien. Is hij
knap in de wiskunde ? — Hij is er ver in. —
c) (pop.) v. air, cadavre. — — du coeur,
braken (vgI. coeur). — v. domino ; —
du fifre, gedwongen vasten ; V. guibolle;
guitare ; se la — [la fille de l' air] , zich
uit de voeten inaken; — de la harpe, evenals
Tartuffe en met dezelfde bedoeling onderzoeken
of een japon zacht is op 't aanvoelen; v. ook
harpe. — — des jambes, se to —, zich uit.
de voeten maken (vgl. flute). — — du lingre,
messteken toebrengen (= lingrer).
des mandibutes ou des osanores, eten. — — du
napoleon, betalen, geld uitgeven zonder te tel-- —
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len. — — de l'orgue ou a' la ron/le, snorken.
— Bij de paardenkoopers: — du piano, de
pooten ongeltjk zetten. — — a la position, zich
bet voorkomen van een gezeten man geven;
— le point de vue, onder de kaarten kijken,
als de bankier ze geeft; — du pouce, betalen,
opdokken, ook : tellen. — d) (arg.) — a la
main chaude, geguillotineerd worden; — du
vingt-deux, den dolk gebruiken ; — du violon
ou de la harpe, zgne boeien doorzagen.
joueur, m. (speler): — de flutes, v. Hite.
joujou., m. (speelgoed) (pop.) bet kruis
van bet Legioen van eer.
joujouter, v. n. (pop.) spelen, zich vermaken.
journal, v connaltre; jusqu'au

JUSTINE]

jugulant, adj. moelltjk, lastig.
juguler, v. a. (worgen) (['am ) ptnitk aandoen, lastig vallen, vervelen : "Toi, Si cela to
jugule, to peux t'en alter", als je je dat aantrekt (als dat je hindert), dan kun je heengaan.
juif, m. (jood) (pop.) V. creer, ecrire.
juiffer, v. a. (pop.) bij den verkoop bedriegen, smousen.

j uilletiser, v. a. [revolution de juillet,
1830] (een koning) door een revolutie onttronen.
Jules, n.d.b.m. (Julius) nachtpot, stilletje;
alder chez —, op zekere plaats gaan; (Mil.)

passer la jambe a —, empoigner les oreilles a
—, pincer l'oreille a —, de sekreettonnen wegdragen (vgl. Thomas); travailler pour —,
eten.

boutien.
jumelles, f. p1. (tweelingzusters) (arg.)
journee, f. (dagwerk, dagloon) bij cocottes: de billen.
avoir fait sa —, bet voor de dagelijksche uitjupasse, jupiere, f. [ jupe] kleermaakgaven noodige geld verdiend hebben.
journoyer, V. n. (pop.) niet werken,
maandag houden.
jouste, adv. (pop.) dicbtbij.
Jouvin, m. handschoen der firma Jouvin.
Joyeuse, f. (zwaard van Karel den Grooten) zijgeweer, degen.
joyeux, m. p1. (vroolijk) (Mil.): les —, bijnaam der Zephyrs (Afrikaansch strafbataillon).
j ubecien, m., –no, f. adj. et subst. (pop.)
iemand die in woorden en houding gemaakt is,
complimentenmaker
jubile, f. (pop.) bij handschoenmakers:
leder dat btj bet snijden van een dortjn handschoenen uitgespaard wordt.
judacer, v. a. [Judas] (pop.) verraden,
bedriegen, aanbrengen.
judaiser, v. a. (arg.) = judacer.
Judas, (pop.) 1. n.pr. m. Judas, verrader; bran de —, zomersproeten; le point de
—, bet getal dertien. — 2. Judas, s. m. kijkglaasje in den achterwand van een rgtuig.
judasser, v. a. (pop.) = judacer.
judasserie, f. (pop.) valsche betuiging
van vriendschap ; aanbrengerij, verraad.
Judee, n pr. f. (Judea): la (petite) —, de
prefectuur van politic, die zich bevindt in de

rue de Jerusalem.
juge, m.: — de pair (vrederechter): a)
(pop. et arg.) stole, vredestichter; b) (pop.)
roulette in bet wijnhuis, waarop men speelt
om bet gelag.
jugeotte, f. (pop.) gezond menschenverstand ; oordeel.

ster, die de rokken der japonnen maakt.
juponnier, m. [upon, onderrok] (pop.)
vriend der vrouwen, meisjesjager.
jus, m. (sap) bij de gommeux = chic 1;
avoir du —, piektljn, elegant zijn. — (pop.)
— de baromttre, kwikzilver; — de baton, rottingolie, stokslagen; (Mil.) — de chapeau, —
de chique, koffle, inz. de ochtendkoffie der soldaten; v. cotret, echalas, grappe;
avoir du — de navet, geen energie hebben;
— de rdglisse (drop), neger; se coller un coup
de — [de raisin], zich een roes aandrinken.
jusqu'a plus soil', adv. (pop.) tot bet
uiterste, bovenmatig.
jusqu'au boutien, adj. (zinspeling op
de woorden van Mac-Mahon in de dagorder
aan bet leger op 9 Mel 1877: J'irai jusqu'au
bout): journal —, courant, welke de politiek
van Mac-Mahon na de ontbinding der Nationale vergadering In Juni 1877 ondersteunde.
juste, I. (arg.) hof van assises, jury.
juste–milieu, m. (bet juiste midden):
a) politieke partij, die de partt boudt der bestaande regeering, inz. onder Louis Philippe;
afgevaardigde dier parti j. — b) (pop.) bet
achterste.
justicier, m. (gerechtsheer) (pop.) arbeider, die zijn werkgever of den meesterknecht
vermoord heeft; v. watriner.
justification, f. (typ.) (juiste breedte der
regels, lengte der kolom): prendre sa —, maatregelen nemen om iets in orde to brengen
Justine, n. d. b. f.: marier —, iets spoedig
zijn beslag doen krijgen (naar een tooneel-
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LACHER]

stuk, waarin Justine aan den man gebracht fijn, elegant; zeer elegant beer; juteuse, elegante
dame met frjne manieren.
wordt).
juxte, (arg.) = jouste.
juteux, m., juteuse, f. adj. et s. (sapjy, (arg.) = gy.
rijk) zeer winstgevend. — [ jus = chic] piek-

Kaiserlick ou Kinserlick, m. (pop.) aid.) un kilo. -- Chignon van valsch haar.
Kinserlick, v. Kaiserlick.
kiebjer, v. a. [slay. chleba, brood] (pop.)
kaoudji, m. (arab.) koffie.
kaperdulaboule, m. [qui a perdu la eten.
kneipe, f. (duitscb) Beiersch-bierhuis.
boule] (pop.) iemand die het hoofd verloren
knickerbocker, m. kous.
heeft, iem. zonder hoofd.
koksnoff ou koxnoff, adj. = chockebir, m. (arab.) (Mil.) aanvoerder van
nosoff.
een korps.
kolbac = colback.
kepi, m. (Mil.): veux-tu mon — ? afkeukrach ou krac(k), in. hnancieele crisis.
rende toeroep aan een soldaat, die in de kakrapser, v. a. (pop.) dooden. — v. n.
mer een onfatsoenigk geluid laat hooren.

Oostenr(jker.

kif-kif, adv. (pop.) precies eender, On
pot nat, lood om oud ijzer : c'est —, ook:
c'est — bourricot, dat komt op hetzelfde neer.
kilo, m. (kilogram) (pop.) liter wijn. —
(Mil.) BiJ de leerlingen to Saint-Cyr: ramasser
deux --s (ou kilogs), twee dagen politiekamer
krjjgen. — Poser un -- = deposer (z.

sterven.

kroumir, m. sedert de campagne naar
Tunis : vuile kerel, smeerlap. — Tot de diepste armoede verzonken voddenraper.
kyrielle, f. (litanie) (pop.) eene menigte
menschen, een talrike familie ; avoir des —s
d' enfants, een zwerm kinderen hebben.

L
L. In bet argot der slagers wordt de aanvangsconsonant van elk woord door l vervangen, terwQl de eerste met een der eindlettergrepen d, em, lem, sem, uche aan bet slot
wordt geplaatst, b. v. louchdbem = boucher,
linvd loussem = Vingt Sous, loucharmuche
= mouchard.
la, m. (Muz. de toon A): (fig.) donner to —,
den toon aangeven.
Labadena, n.pr. m. (uit de vaudeville
van Labiche L' a faire de la rue de Lourcine) :
Vieux —, oude schoolmakker.
labago, adv. [ld-bas] (arg.) daar ginds,
daar.
–bas, adv. (daar ginds) bij cocottes: in
de vrouwengevangenis Saint-Lazare (= la
campagne). — ( arg.) in bet bagno.
laboratoire, m. (laboratorium) bij restaurateurs : keuken.
labourer, v. U. (ploegen) (fam.) den weg
bereiden.

la

a

lac, m. [lacs, strik] (arg.): 4tre dans le —:
a) opgehangen zqn; b) in groote verlegenheid
zitten.
Lacenaire, n.pr. (naam van een berucht
moordenaar) bij letterkundigen : orpheline de
—, hoer, die op den boulevard Naar beroep
uitoefent.
lacet, m. (rogveter): a) (pop.) casser son
—, scbeiden. — b) (arg.) — s. pl. handboeien;
marchand (ou solliceur) de —s, gendarm.
laceur, m. (strikkenzetter) diet, die zijn
slachtoffer een strik om den hats werpt ten
einde bet weerloos to maken.
laehage, m. [la cher] (pop.) bet in den
steek laten, bet opgeven.
lache, adj. et s. m. vadzig, lui : saint
Lache, kerel die een hekel heeft aan den arbeid, luiwammes; reciter la priere de saint
Lache, slapen.
laeher, v. a. et v. pr. (loslaten) (pop.)
verlaten : " Voila les femrnes !... ca vous ldche

A
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dans le malheur" zoo zijn de vrouwen !... in
bet ongeluk laten zq u in den steek; — qn.
comme un pet, iemand onverwacht en zonder
blikken of blozen laten zitten. — — qc., lets
te voorschijn brengen, laten zien. -- — de
l' argent, geld opdokken, betalen. — (that.)
— la scene, slecht spelen ; uitroep van den
machinist: lachez la commande! steek den kroon-

luchter aan ! laat de kroon zakken ! — v.
coude, cyan; — un cran, (na een overvloedig maal) een knoop losmaken. — — les
dcluses, — son dcureuil, — une na'iade, zijn
water loozen * (vgl. ook ecluse) . — v. fu-

see, goujon; gaz, gluau. — — la mesure, den afstand grooter maken, te ver terug
treden (bij 't schermen). — — le paquet, bekentenissen atleggen. — — so peau, zich zelf
veronachtzamen; — la pet-cite ou la rampe,
sterven. — — tout, les luisants, le tuyau de
pole, zijn beste good aandoen, verlakte laarzen, hooge hoed; — une tubdreuse, en — un
ou une, se —, een wind laten. — Se — de ...,
uitgeven, opdokken, spendeeren : je me lathe
de cinq francs, ik heb er 5 franken voor over.
— v. ballon. — (arg.) v. filature.
lacheur, m., lacheuse, f.: a) (pop.)
onbetrouwbaar persoon, iemand op wien men
niet aan kan ; slecbt kameraad, die zUn vrienden in den steek laat of ze in hunne afwezigheid niet verdedigt; wispelturig minnaar, die
zqn maitres na kortstondige verhouding weder
verlaat. — b) loods, die de rivierschepen van
Bercy tot Gros-Caillou door alle Parijsche bruggen been loodst.
lacorbine, m. et f. (obsc.) paederast.
lacromuche, m. [in bet javanais voor
macro = maquereau] souteneur, minnaar
eener publieke dame, die op Naar kosten leeft.
— Knaap, jongeling.
lad, m. (engl.) in de sporttaal: staljongen.
lafarger, v. a. (pop.) Naar man vergiftigen, vermoorden (evenals de vrouw van Lafarge) .
la$'e, f. (arg.) soep.
lago, adv. (arg.) daar, bier. — v. Saint-

Lago.
lagout, m. (arg.) drinkwater (= agout).
laigre, f. (arg.) kermis, jaarmarkt.
laine, f. (wol): a) (pop.) bU kleermakers:
laken; avoir de la —, mantels enz. bij nacht
stelen.
lame, m. (arg.) schaap.

LAMPAGNE]

lairrer, v. a. (arg.) samenbrengen.
laisee, f. [l' aisde] (arg.) cocotte.
laisser, v. a. (laten) (pop.): — ses bottes
fuir son tonquelque part, ergens sterven;
neau, sterven; — pisser le mdrinos, zich niet
—

overhaasten ; bet gunstig oogenblik afwachten,
de kat uit den boom kijken ; — tomber son
pain dans la sauce, ztjn voordeel weten te
doen, een slaatje weten te maken.
lait, m. (melk): a) (pop.) v. bolts. —
v. boire. — b) bij studenten : un —, nette
melkinrichting, waarin taartjes, sandwiches enz.
bij de melk wordt gebruikt; zq blijft tot laat
in den nacht open en wordt na bet sluiten
der bierbuizen door nachtbrakers met bun dames bezocht (Niet te verwarren met de cremerie, die altgd een fatsoenlijk Buis is). — c)
(arg.) inkt : — a broder, schrijfinkt; — de cartaudier, drukinkt.
laius (pr. —us'), m. bU de leerlingen der
Polytechnische school: rede, opstel (naar bet
eerste onderwerp, dat in 1804 voor oratorisch
opstel werd opgegeven, namelijk . Laios, de
gemaal van Jokaste); piquer un —, een rede
houden; sdcher le —, bet opgegeven opstel niet
maken.
Lambert, n.pr.: Ohd —! as-tee vu —
heb je Lambert niet gezien ? (plagende uitroep
zonder verdere beteekenis, die men bet eerst
hoorde op 15 Aug. 186k en dan nog 3 a i
maanden later op alle straten, pleinen, stations,
op de omnibussen, in de spoorwagens hoorde
weerklinken, naar men zegt in nabootsing van
den angstkreet eener vrouw van buiten, die
voor bet Napoleonsfeest naar Parijs was gekomen en op bet Westerstation haren echtgenoot, Bien ztj kwijtgeraakt was en die Lambert heette, een kwartier lang met jammerende
stem riep).
lambin, m. (luiwammes, leuteraar) (Mil.):
recruut, die bij bet exerceeren achteraankomt.
— Onnoozele jongen.
lame, f. a) (fam.) (kling): vieille — ! oude
jongen, oude snorrebaard (vriendschappelijke benaming die oude militairen elkander geven).
— b) 1- doch door de romantische school weer
ingevoerd : etre couchd sous la —, onder de
grafzerk liggen.
Lamine ou -La Mine, n.pr. f. (arg.)
de stad Le Mans.
lampagne du cam, f. [misvormd uit
campagne; vgl. in dit boek de letter L] (arg.)
bet land, buiten (ant. stad).
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LANSQUINE]

lampas, m. [lamper, pooieren] (pop.) keel quadrille-6guur ; (pop.) les — ! oude kost ! hoe
(van een zuiper).
lampe, f. (lamp): a) (fam.) it n'y a plus
d' ht ile dans la —, bet levenslampje is bij hem
uitgebrand, het loopt met hem op het eind. —
b) (fr. mac.) drinkglas.
lampe—a--wort, m. (pop.) onverbeterlijk zuiper.
lampee, f. (pop.) IIinke slok of teug (wijn).
lampie, f. (arg.) maaltijd.
lampion, m. (illumineerglaasje) (pop.):
a) hoed. — b) oog : —s fumeux, druipende
oogen. — c) flesch. — d) politie-agent; — rouge,
wachtpost der politie (wegens de gaslantarens
met rood glas, die een kenteeken der politieposten en -commissariaten zijn).
lampionnier, m. aansteker der illumineerglaasjes.
lancage, m. [lancer 1 a] introductie van
eene vrouw in de galante wereld.
lance, f. (tans) (pop.): a) — de saint Crdpin, els, priem ; v. chevalier. — b) regen;
water ; V. cribleur, glaeis ; it tombe des
—s, het regent. — c) bezem (= balai) .
lance, (pop.) 1. adj. aangeschoten, op weg
om dronken to worden. — 2. s. m. krachtige
zwaai met de beenen bij het dansen.
lancequiner, v. lansquiner.
lancequinette, f. = lansquine.
lancer, 1. v. a. (werpen; in de wereld
introduceeren): a) bj de gommeux, die uitspreken lincer . — une femme, eene vrouw in de
elegante galante wereld introduceeren, ze in
de mode brengen, Naar den weg tot rijkdom
banen. — b) bU cocottes: — son prospectus,
in de taal der oogen een wereld van genot
beloven. — c) (thdat.) — le mot, een woord,
een aardigbeid met nadruk uitspreken, om de
aandacht van het publiek er op to vestigen.
— d) ((am.) se —, zijn beschroomdheid tegenover vrouwen afleggen en stoutmoedig worden.
— 2. v. n. (pop.) zijn water loozen.
lanceur, m. (fam.) energiek man van
zaken, iemand die een zaak ingang weet to
doen vinden bkj het publiek, inz. boekbandelaar, die zijn waar weet aan den man te brengen (ant. dtou ffeur) .
lanceuse, f. (pop.) voormalige lorette,
die jonge meisjes chaperonneert en dresseert.
— Elegante dame, die voor eene dameskleedermaakster nieuwe toiletten op de boulevards
laat zien om ze in de mode to brengen.
lancier, m. (lansier): a) les —s, zekere

afgezaagd! "El to donnes la- dedans ? .dllons
donc ! les —s ! En geloof je zoo lets ? Gekheid, allemaal de oude deun ! — b) ( pop.) —
du pre fet, straatreiniger. — c) (pop. et Mu.)
bet een of ander individu, de eerste de beste.
lancinant, adj. (stekend, van pun) vervelend.
lanciner, v. a. vervelen.
landau, m. (landauer, zeker rijtuig) (pop.)
mand van den voddenraper. — — a baleines,
paraplu.
Landernau, n.pr. m. (naam eener kleine
stad in Bretagne) bij letterkundigen: komische
aanwijzing eener bepaalde klasse der samenleving : it y aura du bruit dans —, dat zal
opzien baren, dat zal de tongen in beweging
brengen!
landier, 1. m. (arg.) kommies. — 2.
adj. wit.
landiere, f. [landit, voormalige beroemde
jaarmarkt te Saint-Denis] markt- of kermiskraam.
landreux, adj. (arg.) ziekelijk, zwak, sukkelend.
lange, f. (arg.) jaar (= longe).
langue, f. (taal, tong): a) v. avaler. —
b) — verte, oorspronkelUk : bet argot der speelhuizeti, der tapis verts; bij uitbr. aan bijzondere kringen, inz. aan bet mindere yolk eigen
spreekwijze ; pro fesseur de — verte, geruineerd

speler, die zich als raadgever aanbiedt en van
den winner geld leent. — c) (obsc.) — fourrde,
vereeniging van beide tongen bij bet kussen.
languilleur, m. varkensschouwer. (Hij
drukt den pals van bet levende varken, tot
bet de tong uitsteekt ; deze grijpt ho en onderzoekt, of er zekere vlekken op to vinden
zqn. Is dit het geval, dan wordt bet varken
voor schadelgk voor de gezondbeid gehouden
en mag door slagers niet gekotbt worden).
languiner, v.n. (arg.) = lansquiner.
lanlaire, adv. (oud refrein van liedjes)
(pop.): vous pouvez aller vous faire —, je kunt
naar den drommel loopen.
lansquailler, v. n. (arg.) zun water loozen, pissen.
lansque, m. [abr. van lausquenet] (pop.)
lanskenet (zeker spel): faire un petit —, een
partijtje lanskenetten.
lansquinage, m. (arg.) weenen, schreien.
lansquine, f. (fam. et pop.) regen ; regenwater; water.
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lansquiner, 1. V. n. (arg.) regenen. - gen aangeduid, b.v. Ca sent le civet, of Plante
- (des chdsses), weenen : " Bien des fois on des choux, of 4ppr to la garenne, alle in den
rigole qu'on devrait —", menigmaal lacht men, zin van : pas op ! de lapins (de kale afzetters)
als men eigenlijk moest huilen. — Pissen. — zijn in aantocht ; it te pose le — de ..., hij
2. v. n. natmaken.
bakt je de poets, dat hij ... ; des don Juans
lansquineur, m. (arg.): — du ri f, spuit- en piste de —s, Don Juans, die op vrouwen
gast.

jacht maken, welke zij beet kunnen nemen;

lanterne, f. (lantaren) (pop.): a) —s de dites-lui que je n'aime pas le —, zeg hem, dat
cabriolet, sterk naar voren staande, uitpuilende
oogen. — b) radouber la —, babbelen. — c)
maag: se taper sur la —, avoir la —,
honger hebben. — d) vieille —, afgedankte
hoer. — e) venster.
lanterner, v. n. (talmen, dralen) niet
meer kunnen, impotent worden.
lantim6che, m. (pop.): a) domkop, sukkel. — Pere L—, oude jongen ! (vriendschappelijke uitdrukking, inz. onder portiers). — b)
gas-aansteker. — c) dinges (= chose, ma-

chin).
lanturlu, m. [interj. larifari J (fam.) onbezonnene, dolleman, beethoofd.
laouth, m. bij soldaten in Afrika : paard.
la Palferinette, f. [naar La Pal fdrine
van H. de Balzac] bij letterkundigen : voorname hoer.
lapallissade, f. [Jacques de Chabannes,
seigneur de la Palisse, Fransche maarschalk,
zeer populair door een liedje over hem door
La Monnaye, vol komische tautologieen, zooals:
it n'entrait guere en courroux, si ce n'est dons
la coltre] tautologie, noodelooze woordherhaling.
lapin, m. (konijn): (pop.) sentir le —, uit
de okselholten rieken ; — de gouttiere, kat. —
(typ.) manger un —, ter begrafenis gaan van
een kameraad (vgl. fromage : it nous fera

manger du (romage). — Fameux —, rude —,

ik met afzetters niets te maken wil hebben. —
(arg.) — ferrd, bereden gendarm. — Handwerksleerling.
laquaiisme, m. lakei-achtigheid.
lagueuse, f. [lac] schoone, die haar pleiziertoer rondom bet meer in bet Bois de Bou1 logne maakt.
laraudguet, m. (arg.) twee franken.
larbin, m., —e, f. (arg. en nu pop.) bediende, meid; ou — savonnd, boer in het
kaartspel.
larbine, m. (pop.) fat, die een wijde tot
op de enkels reikende jas draagt, gelgk de bedienden (in tegenstelling met den boudind, die
te korte en te nauwe kleederen draagt).
larbinerie, f. (arg. et pop.) de bedienden, het lakeienvolkje.
larbinisme, m. (pop.) fatterigheid, die
smaak heeft in al te lange jassen.
larcon, m. (arg.) broekzak.
larco(t)tier, m. (arg.) losbandig mensch,
vuile, geile kerel.
lard, m. (spek): a) (pop.) vet van den
mensch, b.v. (se) faire du —, vet worden,
luieren ; perdre son —, mager worden ; rendre
son —, braken ; sauver son —, wegloopen (b(
dreigend gevaar). — Faire son —, een hooge
Borst zetten. — v. couenne. — b) (arg.)
manger du —, een geheim, zijne medeplichtigen verraden, onthullingen doen. — Mon —,
mijne vrouw.
lards, m (pop.): un — aux pammes, een
portie aardappelen met spek.
lardee, S. en adj. f. (typ.) verouderd: —,
meer gebruikelgk : composition —, gemengd zetset (van onderscheiden lettersoorten).
larder, v. a. (doorspekken) (pop.): —qn.,
iemand een steek met een degen of mes toebrengen ; se faire —, een steek krigen ; v.

flinke vent, die het hart op de recite plaats
heeft : » L' homme qui me rendra reveuse pourra
se vanter d'ttre un rude —", de man die mu
tot eene verliefde droomster maakt, kan zich
beroemen, dat hij een kranige kerel is (GAVARNI).
— Je suis un vieux =—, ze zullen mu niet foppen,
ik weet er alles van. — (dc.) scbandknaap onder de scholieren. — v. cage, coup. —
Bq omnibuskoetsiers : passagier (inzonderheid
op den bok); aller en —, ook zonder betaling
mederijden; dtoujfer un —, voler un —, eene veau.
plaats niet op den controleur (een toestel met
lardoire, f. (lardeerpriem) (pop.) degen.
schel) aangeven (oar, de administratie 30 cenlardon, m (arg.) = larton.
times te kort te doen). -- Coller ou poser un
large, 1. adj. (breed; rijkelijk) (-r, nu pop.)
—, na zijn lust bevredigd te hebben bet be- vrijgevig, mild ; it est — (mais c' est) des dpautalen vergeten (dikwijls alleen door zinspelin- les on du cul, hij is gierig. — Ne pas la -mener
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lavasse, f. (al te zeerverdnnde soep,enz.,
-, n'en mener pas -, niet op zijn gemak zijn;
onrustig zijn, bang zijn. - 2. s. m. du - ! vaatwater) in gevangenlssen: soep (in net alplaats! uit den weg! pak je voort! envoyer gemeen); - senatoriale ou ministerielle, vette
q1l. au -, iemand naar den duivel wenschen. soep ; - presidentielle, buitengewoon vette
largongi ou largonji, m. bet doormis- soep.
lavement, m. (klisteer) (pop.): ~tre presse
vormlng van het woord gevsrmde argot, zooals
comme 'Un -, groote haast hebben. - - au
largon-ji uit jargon.
largue, f. (arg.) vrouw, liefje (van een verre pile, glas brandewijn. - Lastige, vervedief); bijslaap, concubine; - d' alteque, jonge, lende vent, kerel om van te spuwen. - (Mil.)
scheone vrouw; - cape, boer die een dief on- adjudant (= adjudant); ook omgekeerd
derhoudt; - giro/le, schoone VI·OUW; - en adjudant voor lavement, b. v. "Laisse-moi vite
panne, verlaten vrouw, - en vidange, kraam- passer, j' ai un adjudant dans le ventre", laat
mij gauw door, ik heb een lavement in mijn lijt.
vrouw , v. balancer, d.
laver, v. a. et v. pr, ([zich] wasschen):
Iarguepe, m.(arg.) melsjevan pleizier,hoer.
larguo(t)tier, m. argo = larcottier. a) (pop.) allez donc »ous - ! maak dat je wegkomt, smeerpoets! - Se -, blechten, alles
larifla, «(am.) liedjesrefrein: Ialderl.
larme, r. (traan): (typ.) - du composi- bekennen. - Se - les ueu», des morgens bij
't opstaan een glas brandewijn drlnken , se leur, komma.
Iarnae, m. [arnac met het lidwoord] (arg.) le tuyau, drinken; vgl. gesier. - (un geldgebrek zijn boeltje) met verlies verkoopen, b.v.
agent van politie (= arnache, 1).
il a lave sa montre, hij heert zijn horloge verIarque, f. (arg.) = Iargue,
lartie, lartif [artie, artit met bet lido. patst , vgl. ook bazar, c. - b) (arg.) se woord], lartille, m. (arg.) brood; lartille a les pieds, naar Cayenne gaan , - son linge,
zijn straf ondergaan.
plafond, pastei; v. larton.
laveter, v. n. (pop.) praten, babbelen.
lartin, m. (arg.) bedelaar,
larton, m. (arg.) = lartif; - brut 01.' laveteur, m. [laveter] (pop.) prater, bahbelaar,
brutal, grot brood, - savonne, wittebrood.
lavette, f. (wasch-, schuurlap) (pop.) tong.
lartonnier, m, lartonniere, f. (pop.)
lavoir, m. (waschhuis, -bekken) (pop.)
bakker, bakkerin.
lascailler, v.n. (arg.) = lansquailler. biechtstoel. - Bij cocottes: - public, courant.
lascar, m. (Mil.) tnrantenst, soldaat, die lazagne, r. (arg.) brief; v. balancer, d
lang ged.iend heert en van alles op de hoogte en balanoeur.
Lazaro, m. (arg.) gevangenis van Saintis. - Loshandlge, gemeene kerel.
las de chier, m. [voor het oudere: lasd' al- Lazare; soms = mazaro.
ler] (pop.) grand-, lange lute slungel, oudesok,
lazzi-loff, m. (arg.) venerische ziekte.
latif, m. (arg.) scboon Itnnengoed,
Ie (la, Ies), 1. lidwoord, dat de koks van
latin,m. (latijn) (arg.) hetargot,dedieventaal. voorname huizen voor de namen del' gerechlatine, r. [uit het Quartier latin] (pop.) ten op de menu zetten, om daarmede de beroemdheid dezer spijzen aan te dUiden, b,v. la
studentenliefje.
latte, f. (Mil.) cavaleriesabel, kurassiers- poularde truffee, les filets de sole it la Joinpallas; se ticher 'Un coup de -, op den sabel Ville, les asperges en branche, (de van ouds
bekende) met tru1Iels gevulde poularde, (de
vechten.
heerlijke) schijfjes zeetong a la J., (de prachlattife, m. (arg.) = latif.
tige) reuzensperges. - 2. pron. pel's. hem, baal',
10,umir, v. 3. (arg.) verHezen,
het; somtijds euphemistisch voor een niet uittlaure, r. (arg.) hoerenhuis.
lavabe, m. (pop.) gedurende een tusschen.. gesproken woord, b.v. Tu l' avais encore [ton
bedrtif gekocbte contremarque; parterre-plaats pucelage]?" hadt ge je maagddom nog?
tegen verminderden prijs en houder daarvan.
leader, m. (engl.) hoofdartikel; schrij vel'
lavage, m. (pop.) verkoop van voorwer- van bootdartikels.
leading article, m. (engl.) hoofdartikel.
pen uit gebrek; het van de hand doen van
zijn boeltje; verkoop tegen verminderden prijs;
Lebon, v. monsieur.
lache-budget, m. (eter uit de staatsslechte flnancieele speculatie; aanzienlijk gelderuit) (pop. ) minister, regeerings-amblenaar.
lijk verlies.
)1
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lbehe–cul, m. (pop.) gatlikker, kruiper. terig persoon) talmer (-ster) ; valsche speler
leche–cure, m. (pop.) bidbroeder, fijne, (speelster).
pietist.
lessivage, m. (fan.) = lavage. — ( pop.)
lecher, v. a. et v. pr. (likken) (pop.): V. pleidooi van den advocaat. — Wassehing van
grouin; it ne s'est pas engraissd a -- les bet boofd (fig.). — Biecbt (bij een priester).
mars, hij is ook van niemendal niet zoo dik
lessivant, m. (arg.) door bet gerecbtsgeworden.

hof toegevoegde verdediger.

leche-tout, m. (pop.) = leche-cul.
lessive, f. (wasch) (fam.) = lavage;
lecheur, m., lecheuse, f. (likker) (pop.) faire sa —, zun boeltje verkoopen. — (pop.)
iemand die bij elke gelegenheid kust, jan-zoen. = lessivage.
legitimard, m. = heuriquinquiste.
lessiver, v.a. (loogen, wasschen): a) (pop.)
legitime, m. en f. (wettig) (pop.) echt- uit geldgebrek onder den prijs verkoopen (vgl.
genoot, ecbtgenoote: »Qu'est-ce qua vu ma —", laver); se faire —, btj I spel een aanzienwie heeft mijn vrouw gezien ? — Vgl. ille- lqk verlies l(jden. — b) (pop.) een beschulgitime.
digde voor de rechtbank verdedigen.
legre, f. (arg.) = laigre.
lessiveur, m. (arg.) = lessivant. —
legrier, m. (arg.) de markten bezoekend — de croquant, diet die op het platteland werkt.
koopman.
lest, m. (ballast) (fam.) : jeter son —,
legumes, m. pl. (groenten) (pop.) ekster- braken.
oogen, likdoorns aan de voeten. — ( Mil.) gros
lettre, f.: les cinq —s, euphemistisch voor
—, de hoogere officieren, ook hoogere beamb- merde. — — moulde, courant ; v. Jerusaten ; tre dans les —, invloed hebben ; soms lem ; lever, 1. a.
c'est une (sic !) grosse legume, bij is een man
leu$de, m. pl. [misvormd uit les deux] .
van veel invloed.
legumier, m. kok in groote restauraties,
aan Wien bet klaarmaken der groenten is toevertrouwd.
legumiste, m. vegetarier.
...lem : ( arg) parler en —, den uitgang
lem bij elk woord voegen, om bet onverstaanbaar te maken (bet aan koordedansers, soms
ook aan dieven eigen javanais vgl. aldaar en
bet artikel go).
lentille, f. (lens, linze) (arg.): grosse —,
maan. — Pak slaag.
Leon, n. pr. m. (Leo) . (arg.) voorzitter
der jury.
lermon, m. (arg.) tin.
lermoner, v. a. (arg.) vertinnen.
Lesage, n. pr.: sacri Fier a la compagnie —
[maatschappij voor afvoer van faecalien], zun
behoeften doen.
lesbien, m., –ne, f. (Lesbier) bo letterkundigen : paederast ; vrouw die aan Lesbische
liefde doet.
lescailler, v. n. = lansquailler.
lesebombe ou lesee, f. (pop.) hoer;
--- en puree, verloopen hoer.
lesinage, m. (vrekkigheid) (arg.) talmen;
bedrog bij 't spel.
lesiner, v. n. (bekeibbelen) (arg.) talmen;
bij 't spel bedriegen.
lesineur, m., lesineuse, f. (vrek, kren;

— du meme pieu, tweelingen.
levage, m. (pop.) verovering van een

(licht) meisje door een beer op openbare bals,
wandelingen, enz.; van de z(jde der cocottes:
bet aan den haak slaan en meetronen van een
beer. — Bedrog, afzetterij.
levee, f. (lichting) (fam.) razzia van wege
de politie op de boulevards, in de kofliehuizen
enz. en inbechtenisneming van alle daar rondloopende lichtekooien.
leve–pieds, m. (arg.) ladder, trap.
lever, 1. v.a. (opheffen): a) (fam. at pop.)
v. camp. — — qn., iemand trachten te winnen ; — une femme, op bats enz. een vrouw
overhalen hem ter wide te zijn, ze mede naar
huffs nemen ; van cocottes : — un homme,
een minnaar of klant aan den haak slaan:
"Tiens Xavier qui vient d'être levd par Henriette", kijk eens, Jetje gaat er met Xaverius
van door; — un homme an souper, bet zoo

aanleggen, dat men door een beer te soupeeren gevraagd wordt. — — a la jambe, den
cancan dansen. -- — le pied, met de kas zich
uit de voeten maken. — Gevangen nemen ; van
schuldenaars: ,tre levd, door agenten vervolgd
worden. — Misleiden, foppen, in de luren leggen, bestelen : — qn. de dix francs, iemand
10 francs door leenen of bedrog afzetten ; se
faire — de cent francs, bij bet spel, door leenen enz. voor honderd franken in den nek ge-
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zien worden. — (Corn.) aan de Beurs : — cent
Lyon-Mdditerrande, honderd aandeelen LyonMiddellandsche zee koopen. — (Mii.) v. jarret.
— (typ.): — la lettre, (fam.) — les petits clous,
zetter zijn, zetten; — le bras, ontevreden zijn.
— b) (arg.) — (les chopins, zaken) opsporen.
— 2. S. m. (theat.) — de rideau (ophalen van
bet scherm): a) klein stuk van een bedrijf als
begin ; b) premie in geld aan den schrijver.
leveur, m. (typ.) bon —, goede zetter. —
(pop.) meisjesjager. — (arg.) zakkenroller,
weleer = jardinier.
leveuse, f. (pop.) hoer, die op openbare
bats haar strikken spant.
levier, m. [voor dvier] (pop.) gootsteen.
levure, f. (pop.) vlucht: pratiquer une —,
de plaat poetsen.
lexicon, m. [toespeling op lecher en con]
(pop.) schoothondje.
lezard, m. (hagedis) slechte, onbetrouwbare kameraad. — Luiaard ; faire le — = lezarder . — Hondendief, die speculeert op de
belooning, die op bet terugbrengen van verloren honden wordt uitgeloofd.
lezarder, v. n. niets doen, luieren.
lezine, f. (arg.) bedrog in 't spel.
leziner, V. a. et v. n. (arg.) b 't spel
bedriegen. — Treuzelen.
liberte, m. (pop.) timmermansknecht op
den linker Seine-oever.
libre, adj. (vr ij) (pop.) bij cocottes : titre
—, nog onbezet zijn, geen afspraak voor den
avond en later hebben.
libre –penser, v. n. [b.v. je llbre-pense]
een vr^jdenker zijn.
librettailleur, m . [libretto] (fans.) slecht
libretto-schrij ver.
lice, f. 1. (strijdperk) liedertafel. — 2.
(teef van een jachtilond) (pop.) geile vrouw,
heete meid. — 3. [lisse, glad] (arg.) zijden kous.
lichade, f. (pop.) 1. omarming. — 2. ook
lichance, uitstekend diner; pleizierige kroegjool; ferme dronk, zuippartij.

lichard = licheur.
liche, 1. s. f. (pop.) slemperij, gastreeren,
smullen : etre en —, vrooljk leven. — 2. adj.
(arg.) dronken.
licher, 1 . v. a. et v. n. (pop .) smullen;
(uit)drinken ; met verstand (als kenner) drinken.
"Pais it lithe tout' la bouteille;
Rien nest sacrd pour un sapeur."
Daarop drinkt hij de heele flesch uit;
Voor een sappeur is niets heilig.

LILLOIS]

2. v. pr. se — le morviau, elkander kussen.
lichette, f. (pop.) een hapje van jets;
dropje likeur, borreltje.
licheur, m., licheuse, f . (pop .) smuller, -ster; drinkebroer; lekkerbek.
lichonnerie, f. (arg.) uit snoeplust begane diefstal ; stille dronkenschap.
lichotter, v. a. (pop.) = licher; — un
rigolboche, een lekker niaal houden.
lico, adv. [abr. van illico] aanstonds, dadelijk.
lie, f. (droesem) (pop.) — de froment, menschendrek.
liege, m. (arg.) gendarm.
lieur, m. [cor. van lieu] (pop.): au — de
masser, in plaats van te werken.
libvre, m. (baas): — de gouttiere, dakhaas, kat; vgl. gibelotte.
lignante, f. (arg.) leven.
lignard, m. [ligne, linie ; hengel; regel]
(pop.) linie-soldaat. — Hengelaar. — (typ.) zetter, die per regel betaald wordt.
ligne, f. a) bij beeldhouwers : avoir la --,
een fraai profiel hebben. — b) bij winkelbedienden : faire la —, in de uren als er weinig vertier in den Winkel is, elkander atossen,
om de beurt de klanten bedienen. — c) (typ.)
—s a voleur, eindregel van een stuk, uit een
kort woord of slechts een lettergreep bestaande,
die gemakkelok op den vorigen regel gebracht
had kunnen worden (vandaar lignes a voleur
genoemd, orndat ze voor voile regels betaald
worden). — d) (pop.) schaar, troep, bende (van
menschen); V. pecher; pecheur; tirer.
ri/larde
lig(n)otte, f. touw, band, boei;
ou de rifle, dwangbuis.
ligore, f. (arg.) hof van assises, jury, rechtbank van gezworenen.
ligorniau, m. (arg.) metselaarsknecht.
ligot, m. bij de politie : sterk touw om de
handen te binden.
ligottage, m. bij de politie: het vastbindea der handen met een touw, totdat het bloed
eruit loopt.

ligottante ou ligotte, f. (arg.)
lignotte.
ligotter, v. a. [ligot] (arg.) binden, boelen,
handboeien aanleggen.
ligotteur, m. bandenbinder, agent van
politie.
Lillange, n pr. f. (arg.) de stad Rijssel
(Lille).
.i-lilloi8, in. (uit Lille of Rijssel) (arg.)
naaigaren, garen.
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limace, f. (naakte slak): a) (pop.) soldatenmeid, -hoer. — Dame van eene liefdadige
vereeniging. — b) (arg. en bq uitdragers :) hemd.
limaeier, nn., limaciere, f. fabrikant(e),
handelaar(ster) in hemden.
limande, f. (schol) (pop.) karakterloos,
kruipend, onderdanig mensch; faire la —, voor
iemand in het stof kruipen. — Magere vrouw
met platten boezem.
limasse, f. = limace. — (arg.) dievenvgl.
lime, f. (arg.) hemd (= limace). —
— sourde (dievenvgl), gluiper, iemand die ze
achter de mouw heeft.
timer, v. n. (vijlen) (pop.) langzaam werken, tang over een werk doen. — Zich met
moeite uitdrukken. — (obsc.) langzaam op- en
neergaan.
limeur, m. (pop.) langzaam mensch. —
lemand die zich moeilUk en onbeholpen uitdrukt.
limitia tear, m. b(j de intransigenten : republikein, die binnen de perken der wet wit
blUven.
limogere, f. (arg.) kamermeisje.
limonade, f : a) (pop.) water; se plaquer dans la —, in 't water springen; tomber
dans la —, in 't water vallen, (fig.) slechte
zaken doen, blut worden. — [ lime, hemd] h anellen hemd. — b) (arg.) — de linsprd (prinsenlimonade), champagne. -- v. grinchir.
— Tafelbord.
limoiladier, m. (verkooper van verfrisschende dranken, enz.) (pop.): — de posterieurs,
lavementzetter, apotheker.
limousin, m. (Limousin, inwoner van
Limousin) grof metselaar, kalkroerder; v.

salsijis, handschoenen aandoen.
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—

((am.) =

faux—col, a) un bock sans —, een glas bier
zonder schuim. — v. demarquer en demarqueur. — Resserrer son —, sterven. —

b) (pop.) elegante Boer; se payer un — convenable, er eene elegante maitres op na houden; — a regles, vreesel(jk smerig vrouwspersoon ; it n'y a pas de —, er z(jn geen vrouwen b(j. — c) (arg.) avoir son — lave, ingerekend worden, zich overgeven, in de gevangenis
gezet worden. — Somtgds = lingre.
linge, adj. (pop.): titre —, schoon linnen,
een schoon hemd aanhebben.
lingre, m. [de stad Langres, (arg.) Lingres,
beroemd door messenmakerijen] (arg.) mes.
lingrer, v. a. (arg.) messteken toebrengen ; v. fouataison.
nngrerie, I. carg.) messenranriea, messenmakerq.
lingriot, m. (arg.) mesje; pennemes.
lingue, m. (arg.) = lingre ; jouer du —

lingrer.
linguer, v. a. (arg.) = lingrer.
linspre, in. [anagram van le prince] (arg.)
prins ; V. limonade, b.
line ou linvet, m. [volgens bet slach-

tersjavanais : linvd loussem = vingt sous] een
frank, twintig sous.
lion, m., lionne, f. (leeuw, leeuwin) :
—, modegek, fat (omstreeks 180); —ne, weteer onbeschaamd en koket dametje, stoute paardri. dster, die een cigaret en champagne niet versmaadde. — —(ne) du jour, snel voorb(jgaande
beroemdheid, de held(in) van den dag. — v.

fosse.
lionceau, m. (leeuwenwelp, jonge leeuw)

escarpin; orange.
((am.) belachelgke fat, inz. kleermakersknecht,
limousinant, m. (pop.) = lipette. die de manieren der groote wereld nadoet.
limousine, f. (pop.) wollen voermanslionnerie, f. ((am.) fashionable wereld.
mantel. — (arg.) lood in platen, daklood.
lipete, f. (pop.) lekkerbekkige hoer.
limousiner, v.a. et v.n. (pop.) metselen.
lipette, m. (pop.) metselaar, die grof metlimousineur, m. (arg.) diet, die lood selwerk maakt.
van de daken steelt.
tipper, v. n. (pop.) de eene kroeg uit de
limousiuier, m. (pop.) aannemer van andere in loopen, smullen en drinken.
metselwerken.
liquette, f. (arg.) hemd ; decarrer le cenlinge, m. a) ltjfgoed, inz. hemd, witte tre des —s, den naam op het linnengoed weg(vrouwen)onderrok; nette kleeding, bQ uitbr.
vermogen, geld, fortuin ; (fam.) avoir du —,
een schoon hemd aanhebben; dissimuler son
—, zun jas tot boven toe dichtknoopen; faire
des effets de —, door behendig oplichten van
de japon met de witte, met kant afgezette
onderrokken pronken ; mettre du — sur ses

maken.

liquid(e), f. [abr. van liquidation] aan
de Beurs : liquidatie, afrekening.
liq wide, m. (vloeistof) (pop.) iedere soort
van geestrtjken drank, inz. wijn ; avoir absorbd
trop de —, dronken zijn.
lire, v. n. (lezen): a) (fam.) — aux astres,
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doelloos voor zich uitstaren, soezen. — — le
journal, vasten, geen eten in de krib hebben
(van paarden; vgl. ook gazette); — le moniteur, zijn ziel in lijdzaamheid bezitten. —
(arg ) savoir —, de zaak grondig kennen, op
de hoogte zijn.
lisdre, m. (arg.) 50 centimes.
Lisette, n.d.b. f. (Ltjsje) (fam.): pas de
ca — ! dat niet, als je blieft.
lisette, f. (arg.) lang vest, koetsiersvest.
— Degen.
listard, m. in de politiek : voorstander
van den scrutin de lisle (lijststemming), d. i.
groote veelvoudige kiesdistricten.
lit, m. (bed) (pop.): etre sous le —, met
sets geen raad weten, zich vergissen. — v.

scut.
lithographier (se), v. pr. (pop.) op
den grood vallen.
litree, f. (fam.): une —, een liter vol (who).
litrer, v. a. (arg,) hebben (= itrer en

gitrer).
litrographie, f. [litre] drinkpartij, kroeglooperij

litron, m. (pop.) liter, die niet de voile
wettelijke maat houdt.
litronner, v. n. et v. a. (pop.) who bh
liters drinken.
litronneur, m. (pop.) drinkebroer, die
gaarne w jn btj liters drinkt, 'wien bet meer
te doen is om de hoeveelheid dan om de
qualiteit.
litterature, f.: — jaune, bet realisme.
litteraturier, m. ((am.) bij letterkundigen : slecht auteur.
livraison, f. (levering) (pop.): avoir une
— de bois devant sa porte, een hoogen boezem hebben, dikke borsten hebben.
livre, 1. m. (bock) (pop.): — des quatre
rois, bet boek der vier koningen, spel kaarten. — — rouge, bet politie-register der onder
toezicht staande hberen , etre inscrite dans le
— rouge, een kaart hebben als publieke vrouw.
— (Fr. mac.) — d' architecture, notulenboek.
— Q. (arg.) f. (pond) bij valsche spelers : 100
franken: it avait dansd dune —, h(j heeft voor
100 frank moeten bloeden.
livresque, adj. [t, dock weder ingevoerd] betrekking hebbende op boeken, boek...
locandier, m. (arg.) diet die ztjn beroep
uiteefent bij bet bezichtigen van te huur staande
woningen.
loeatis, m. (fam.) huurpaard; op de maand
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gehuurd rijtuig; gehuurde jas of rok; in bet
algemeen : op tijd gehuurd voorwerp.
loche, f. 1. (pop.) [voor Toque, vod] : mou
comme une —, phiegmatiek, zonder energie. —
2. (arg.) oor; v. vanterne.
locker, (pop.) 1 v. n. [voor clocher] niet
rechtstaan, waggelen, dreigen om te vallen. —
2. (arg.) v. a. et v. n. luisteren; hooren.
locomotive, f. ((am.): fumer comme une
—, veel en zeer snel rooken, dampen.
lof, adj. (arg.) = lophe; v. corbuche.
loll, loffard, loffe, adj. et s. m. in de
taal der coulisses : onnoozel, dom ; domkop,
uilskuiken, iemand die tranen met tuiten zit
te huilen (van de toeschouwers). — (arg.) loffard,
levenslang veroordeeld galeiboef.
loffat, m. (pop.) aankomend bandwerksgezel.
loffiat, m. onnoozel, onbandig menscb, domkop. — Gemeene woesteling.
lof etude, f. (pop.) domheid, onnoozelheid; bonisseur de —s, kwakzalver, hansworst;
solliceur de —s, journalist.
loge, f.: a) (fam.) (theat. ): in(ernale =
fosse aux lions, v. fosse. — b) (fr. mac.)
— irreguliere, niet erkende loge.
logis, m. (arg.): — du montrot, commissariaat van politie.
lointain, m. (verte) (thdat.) achtergrond
van bet tooneel (ant. face).
loir, m. (arg.) gevangenis.
1010, 1. m. (en(.) melk. — (Mil.) gros —,
reserve-cavalerist. — (arg.) chef, hoofd eener
bende. — 2. (pop.) f.: —, ook lolotte, hoer.
londres, m. Havanna-sigaar.
long, 1. adj. (arg.) [long a comprendre]
dom. — 2. le — de... prep. (langs) van bedienden, winkelknechts, enz.: voor zUn eigen
geld ; etre blanchi le — du mur, niet in de
wasch zhn, geen vrge bewassching hebben.
Longehamp, m. (weleer: wandeling in
de Champs-Elysdes en bet Bois de Boulogne,
inz. in de week voor Paschen en toongevend
voor de voorjaarsmodes) bU de leerlingen der
Polytechnische school: achterplaats met de
privaten.
longe, f. (arg.) jaar : tirer une —, een
jaar zitten.
longe, adj. (pop.) oud.
longie, f. (pop.) ook Sainte–Longie,
luie, vadzige vrouw.
longin on Saint–Longin, ook longi8, m. (pop.) langzaam, traag mensch.
—
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(arg.) La --, de politie : la — renifle, de politie is op bet spoor.
louchee, f. (pop.): un —, een lepel vol.
loucher, V. H. (scheelzien) (pop.): de
la bouche, bq 't glimlachen den mond scheeftrekken (teeken van valschheid); — de l'dpaicle,
een bochel hebben; -- de la jambe, kreupel
zUn; faire — qn.: a) iemand op iets belust
maken ; b) iem. hinderen, in den weg staan;
iem. boos maken, knorrig doen k(jken.
loucherie, f. (scheelheid) verdachte ban...loque, acbtervoegsel = ...lem (z. aid.). delwijze.
louchon, m., –ne, f. (pop.) scheele.
Toques, f. pl. (vodden) (pop.) koperen
louffe, f. (pop.) veest, niet hoorbare wind.
broekknoopen, waarmede de straatjongens spelou$'er, v. n. (pop.) veesten, (niet hoorlen, bij gebrek aan kopergeld.
loqueur, m. (arg.) verklikker, stille diender. bare) winden laten.
lou(f)fiat, m. (pop ) vlegel, lummel;
Loreefe, f. [door letteromzetting gevormd]
(arg.) de voormalige gevangenis La Force ; la beest van een vent.
lou$on, m. (fr. mac.) = louveteau.
— des largues, de vrouwengevangenis Saintlouf-louf, m (pop.): mon gros — ! dikLazare.
j kert, dikkertje!
lordant, m. = (arg .) lourdier.
loufoque, adj. et subst. (in bet slagersloret, m. (pop.) bezoldigd minnaar eener
javanais uit fou gevormd) (pop.) onwUs, gek;
lorette.
lorette, f. (door Nestor Roqueplan om- gek, gekkin : "Non, ce n' est pas le pere Dustreeks 1840 gevormd woord, naar de straat ch^ne qui est —, c'est vous autres qui 61e.s
Notre-Dame-de-Lorette, den hoofdzetel dezer des ahuris", neen, de oude Duchene is niet
dames) lorette. galante dame, moderne hetaire; gek, maar jelui zjjt scbaapskoppen.
louftot, m. = louveteau.
le quartier des Lorettes, de lorettenwijk (van
louge, adj. (arg.) oud (= longe)
het eind der straat Lafitte, tot de rue Blanche,
louille, f. (arg.) hoer.
met inbegrip der straten Neuve-Saint-Georges,
louis, 1. m. (pop.) — d'or, drekboop,
la Bruydre, Brdda, Navarin, Notre-Dame-deschildwacht (vgl. bet spreekwoord : marcher deLorette).
lorgne, m. [borgne, calorgne) 1. ook dans, c'est signe d' argent). — (fam.) n' etre pas —
lorgnebe, ddnoogige. — 2. Aas in 't kaartspel. d'or, bet niet alien naar den zin kunnen maken.
lorgnette, f. (pop.) v. etui. (arg.) — Louis (XV), f. bij de souteneurs d. i. cavaliers
der publieke vrouwen : publieke vrouw, op wier
sleutelgat.
lorquet, m. (pop.) inz. bij slagers : sou. kosten de bezoldigde minnaar een vrool(jk lelot, m. (lot) (pop.): gros —, venerische ventje leidt: '► C'est la meilleure de toutes les
Louis XV que j'ai eues", bet is de beste van
ziekte.
alle maitressen, die ik gehad heb ; de naam
loto, m. (arg.) oog.
lou on loup, m. 1. (pop.) bij (jzerwer- komt van de gewoonte van vele bordeelhoekers: verknoeid stuk werk; faire un —, een ren, zich bet Naar te poederen en schoonheidswerk verknoeien. — 2. (cheat.) [froid de loup] pleistertjes (mouches) op bet gezicht te dragen,
kort oogenblik, gedurende hetwelk bet tooneel, evenals in den tqd van Lodewijk XV.
Louisette on Petite Louison, f
in strijd met de regels der dramatische kunst,
eerste naam der guillotine (naar Dr. Louis, die
leeg blUft.
louave, adj. et s. m. [soul] dronken; de eer der uitviuding aan Dr. Guillotine be(arg.) faire un —, een dronken kerel bestelen. twistte).
loulou, 1. m., –tte, f. bartje, schatje,
loubion, m. (arg.) muts.
loubionnier, m. , loubionnibre, f. liefste. — 2. –tte, f. eerste tand.
loup, m. (wolf) (fam. et pop.) 1. = lou.
(arg.) mutsenverkooper, -star; handelaar, -ster
— 2. als een kluizenaar levend zonderling,
in ellewaren.
louche, f. (scheplepel) (pop.) hand. — ijzegrim. — (typ.): a) schuldeischer; schuld,

longue, f. (arg.) = longe.

longuette, f. (arg.): — de tre fle, pruimtabak, tabaksrolletje.
longueur, f. in de sporttaal : koplengte:
arriver premier de deux —s, winnen twee koplengten.
Lontou, n.pr. [omzetting der lettergrepen]
(arg.) Toulon.
lophe, adj. (arg.) valsch, onecht.
lopin, m. (stuk, brok) (pop.) uitgeworpen
speeksel, fluim.

—

—
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waarom men met aandrang wordt gemaand:
faire un —, een beer maken (inz. in de kroeg);
b) gaping in een ter drukkerij gezonden manuscript, ontbrekende tekst; vergissing, flater.
— (tbe'at.) = lou, 2.
loupage, m. (pop.) luiheid .
loupate, m. (in bet javanais misvormd
uit pou) (pop.) luis.
loup–cervier, m. (los, lynx) (fam.) beursspeculant.
loupe, f. (pop.) luiheid, lanterfanten; lui aard, lanterfanter; camp de la —, herberg voor
landloopers; tirer une —, van bet eene slechtbefaamde huis naar bet andere loopen.
loupel, m. [in bet zuidelijke patois: lou
pet = le pou] (arg.) iemand die veel luizen
beeft. — Gierigaard. — Arme drommel.
louper, V. a. (pop.) luieren; landlooperij
bedrijven, als vagebond rondzwerven; rondzwalken.
loupeur, m., loupeuse, f. (pop.) luiwammes, luibak; deugniet, pierewaaier; losbandig vrouwspersoon.
loupiat, m. (pop.) = loupeur.
loupiau, adj. (arg.) jong.
loupion, m. (pop.) ronde manshoed.
loupiot, m. (pop.) kind, zuigeling.
lourdaut, m. (arg.) = lourdier .
lourde, f. 1. (arg.) deur; v. baeler. —
2. (pop.) hotel-garni.

lucarne, f. (dakvenster) (pop.) lorgnet
voor een oog (= monocle); crever sa —,
het glas uit zijn lorgnet breken; V. nettoyer.
— Vrouwenhoed.
...luch, eindlettergreep evenals ...lem.
luchebem, m. [misvormd uit botcher en
lem] slager.
lu(c)que, m. (arg.) valsch getuigschrift,
valsche pas ; —s, pl. papieren (in bet algemeen). — Prent, teekening.
luetreme, m. (arg.) valsche sleutel, keizer; filer le —, een deur met een valschen
sleutel opendoen.
luire, m. (arg.) hersenen.
luis, m. (arg.) = luisant 2.
luisant, m. (glinsterend) 1. het non plus
ultra van een modegek uit de hoogere standen. De luisant overtreft in elegantie verre
den gommeux en den boudind. Den naam »de
glimmende" heeft hU van den glans, die van
hem afstraalt; hoed en schoenen glimmen zoozeer, dat men zich daarin kan spiegelen; zijn
met brillantine opgemaakt baar heeft een eigenaardigen glans; hetzelfde geldt van zijn in Engeland gestreken linnengoed, inzonderheid echter van den eenen grooten hemdsknoop, then
h}j midden op het borststuk draagt. Naar bet
bouquetje of de bloem, welke de luisants jaar
in jaar uit in bet knoopsgat dragen, worden
zij in verscheiden categorieen verdeeld, b.v.

lourdeau, m. (pop.) duivel (= bus– l'Oeillet Blanc, le Narcisse, le Perce-neige, le

Overigens zijn zq niet
verwijfd, maar zq verharden bun ledematen door
allerlei sport en lichaamsoefeningen. — (pop.)
—s, verlakte laarzen. — 2. (erg.) — ou luisard, luysard, zon, dag(licht); ce —, vanloustaud, lousteau en lousto, in. daag.
luisante ou luisarde, f. (arg.) maan.
(pop.) [proveiicaalsch l' oustal, bet huis] envoyer a —, naar den duivel wenscben; alter — Vetkaars. — (pop luisarde, bekende
tooneelspeelster (= etoile).
a —, naar de gevangenis gaan.
luisard, v. luisant t
louter, v. a. (pop.) — une piece = faire
lumignon, m. (brandende kaarsepit) (arg.):
Un — (z. aid. 1).
louveteau ou louveton, m. (jonge le grand —, de zon.
luministe, m. bU artistes = impres–
wolf) (fr. mac.) zoon eens vrijmetselaars.
louvetier, m. [loop 2] (typ.) schuiden- sioniste.
lunch, m. (engl.) lunch, lichte maaltijd
maker, losbandig werkman, die overal borgt,
waar hij krediet vindt en die niemand betaalt. tusschen bet ontbljt en bet diner.
luncher, v .n. een lunch gebruiken, lunchen.
louveton, v. louveteau.
luncheur, m. , luneheuse, f. beer of
lubin, m. toiletwater (van den parfumeur
dame, die gewoon is, meestal bt de five o'clock
Lubin).
lubre, adj. [abr. van lugubre] treurig, tea, een lunch to gebruiken.
lundicrate, lundiste, m . (fain.) maansomber, griezelig .
dagsche recensent (feuiiletonist, die in het MaanLuc, v. messire.

taud).
lourdier, m. [lourde = ports] portier.
lourdiere, f. (arg.) = lourde 1.
lousse, f. (arg.) departementale gendarmerle, departements-gendarm .

Muguet, le Gardenia.

.)
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dagsche nummer geregeld een overzicht over
boeken en schouwburgen schrijft).
lone, f. (maan): a) (pop.) avoir vu la —,
met een man sexueelen omgang gehad hebben;
vgl. voir les feuilles (z. aid.) a l'envers; (pleine)
—, a) vollemaansgezicbt; b) bet achterste; v.
confrere. — b) (arg.) — a douze quartiers,
wiel, rad.
lunette, f. (bril) (pop. et fam.) bril van
de bestekamer. — —s, pl. [dim. van lune] billen. — Passer qn. en —, iemand benadeelen,
iem. bedriegen, iem. ruineeren ; elre passel en
—, bankroet gegaan zqn. — — d'approche (verrekijker), guillotine; passer a la —, met de
valbijl terechtgesteld worden. — Op bet biljart : donner une paire de —s, twee batten zoo
dicht bij elkander brengen, dat de tegenpartij
noodwendig caramboleeren moet.
luque en luquet, m. = lucque.
lurelure (a), adv. (pop.) in 't wilde, op
goed geluk.
lurette, f. ((am.) net, vroolijk meisje ;
sluw vrouwspersoon. — It y a belle — que...
[bet age], bet is at lang geleden, dat...

MACARON]

luron, m. (Iideele vent) (arg.) hostie;

V.

avaler, b.
lusignante, f. liefste, beminde.
lusquin, m. (arg.) steenkool.
lusquinage, m. (pop.) bet wegnemen
van kolen door de voerlieden, die ze met karren aanbrengen.
lusquine, I. (arg.) ascb.
lustre, m. (kroonluchter) : (thdat.) (fam.)
de claque : les chevaliers du —, de (gewoonlijk onder de lichtkroon zittende) claqueurs;
V. attraper, c. — (arg.) Rechter. — Lamp.
— en toc, koperen lamp.
lu strer, v. a. et v. n. (arg.) veroordeelen.
lustucru, m. (pop) domkop, uilskuiken;
dwaashoofd.
luysard, v. luisant.
lyeee, m. (gymnasium) (arg.) gevangenis.
lyeeen, m. (gymnasiast) (arg.) gevangene.
lyncher, v. a. de lynchwet toepassen,
lynchen.
lyonnaise, L (pop.) zQden stof; zijden
japon; acre a la —, een zijden japon aanhebben.

M
m..., dikwijls gebruikt voor bet onfatsoenlUke merde (z. aid.).
mabilien, m., –no, f. [bal Mabille, een
thans niet meer bestaand zomerdanshuis te Parips] (fam.) bezoeker, -ster van het bal Mabille.
mabillarde, f. ook grue —, ((am.) mabillienne, die door Naar gebabbel een oogenschijnlijk rijken vreemdeling zoekt in te palmen.
maboul, –e, adj. (pop.) bij soldaten : onbezonnen, onvoorzicbtig. — Dom, gek.
maboulisme, m. (Mil.) krankzinnigheid:
it est atteint du — le plus complet, hij is stapelgek.

arbeiders, die in Algerie als soldaat gediend
hebben : — (bono), slecht, afschuwelUk. — Als
interj. = zut.
macadam, m. (Mac-adamweg) ((am. et
pop.) dik, geel Parijsch straatslijk. — Frissche,
zoete Witte won van Bergerac (geel en dik
vloeibaar). — Zwart Engelsch bier, porter. —
— Le gdnsral Macadam, bet straatpubliek. —
Van cocottes : faire le —, de baan opgaan, op
den openbaren weg Naar netten spannen (vgl.

trottoir).
Macaire, n.pr. gauwdief nit den roman
L'Auberge des 4drets : —, ook Robert —, uit-

mac, ook ma(c)que, macchoux, geslapen gauwdief, schavuit ; man, die zaken
macrotin, m. [abr. van maquereau] (pop.) doet van twijfelachtige eerlijkheid, zwendelaar,
souteneur, minnaar eener publieke vrouw, die
op Naar kosten leeft; koppelaar.
maca, f. (pop.) koppelaarster; mire —,
ook macquecde, f. boerenwaardin, eigenares van
een bordeel ; — sui, fide, rUke oude hoer.
maeabee, etc., v. maehabee, etc.
macabre, m. [danse macabre, doodendans] (pop.) lijk.
macache, adj. [arab. = niet] (pop.) bij

oplichter.

macairien, adj. [Macaire] slecht, schelmacbtig. — Van kleedingstukken : kaal, voddig;
chapeau —, verfrommelde hoed, hoed vol deuken.
macairisme, m. [Macaire] schelmachtigheid, gauwdieverij.
macaron, m. a) (pop.) diender, deurwaarder. — b) (arg.) verklikker, verrader; v_
brodancheur.
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macaroni, m.: a) in de sporttaal : [woord- ger der regeering van president Mac-Mahon. —
speling qui file comme le macaroni au fro- Feuille —ne, Mac-Mahoniaansche courant.
mason, m. (metselaar) (pop.) vierponder
mage] oneerlijke bookmaker, die zich uit de
voeten maakt, als de favoriet, waarop bij veel (brood, dat vele metselaars op een dag opeten).
weddingschappen aangegaan heeft, overwinnaar ' macque, v. mac.
macquecee, v. mace.
is en hij niet in staat is, zijne verplichtingen
na to komen. — b) (pop.) italiaan ; Italiaan-

sche rente.

macaro(n)nage, m. (arg.) bet verklikken, aangeven, verraad.

macaro(n)ner, v. a. et v. n. (arg.) een
kameraad aangeven, verraden ; verraderltjk bandelen. — Se —, ook se macaroniser, zich uit
de voeten maken.
macchoux, v. mac.
macedoine, f. bij stokers op spoorwegen : brandstof.
mac -farlane, m . overjas zonder mouwen.

maerotage, etc., v. maquereau-

tage, etc.
maculature, f. (pop.) bij boekdrubkers :

attraper une —, zich bedrinken.

madame, f. titel der hoerenwaardin ; —
Canivet, dame die zich in een winkel allerlei
laat voorleggen en niets koopt ; — La Ressource, de kleederkoopster; — Tiremonde, —
Tirepousse, weleer — Manicon, vroedvrouw.

— v. ruine .
Madeleine, f. (Magdelena) bij valsche
spelers : faire suer la —, a) aan de speeltafel

mae(h)abee, m. (pop.) lijk (weleer inz. met zUn geld woekeren; b) slechts met moeite
van verdronkenen); kreng, lijk van een dier; door valsch spelen wat verdienen.
mademoiselle, f. (pop.) — Manette,
case des —s, kerkhof (v. ook cribleur,
gaffe, c); le clou des —s, de Morgue (plaats kleine reiskoffer.
madrice, f. (arg.) sluwheid, geslepenheid.
waar onbekende, doodgevonden personen gemadrin, –e, adj. (arg.) sluw, geslepen.
schouwd worden); mannequin a —s, lijkkoets;
madrouillage, m. knoeiwerk.
tin mobilier en — [= noye en zulks voor
maestroquet, m. [dim. van maestro]
noyer], meubilair van notenhout. — Oak =
componist van den tweeden rang.
magasin, m. (pop.): — de blanc, — de
fesses, bordeel.
magistrat'muche, f. [magistrature]
machicoulis, m. (pop.) gebeimzinnig-

mac. — Jood.

mac(h)aber, v. n. [mac(h)abde] sterven.
machieot, m. (pop.) slecht speler.

held, achterbakschheid; uitvlucht, streek.
(pop.) rechterlijke macht.
magnan, m. (door generaal Magnan inmachin, m. (fam.) ding, Dinges (van za -

ken en personen, die men niet noemen kan); gestelde) aannemer van de voeding der kweemonsieur —, mijnheer Dinges (hoe heet hij ook kelingen der Polytechnische school.

weer).

magnee, f. (arg.) hoer. .

machine, f. (fam.) : a) litterarisch of

magnes, f. pl. [manieres] (pop.) komplikunstwerk; grande —, groote schilderij, drama mentenmakerij, drukte; faire des —, kompliin 5 bedrijven. — b) (pop.) — a moulures, menten maken ; as-hi fini tes — ? scbei nu
bet achterste.
maar uit met die drukte ! — Vgl. mamaehinette, f. (fam.) klein tooneelstuk . nieres .

machoire, s. f. et adj. bij de romantische school van 1830: vieille —, iemand met
oude vooroordeelen behept, pruik, oude sok;
als adj. verjaard, ouderwetsch, pruikerig. —
Ook = machicot.
Mae -Mahon, n.pr. (voormalig president
der republiek) bij de dragonders: het Medusahoofd boven op den helm der dragonders :
► T'as joliment astiqud —, ce matin", je hebt
vandaag Mac-Mahon pracbtig gepoetst.
mac –mahonat, m. presidentschap van
maarschalk Mac-Mahon .
mac – mahonien, s. m. et adj. aanhan-

magneuse, ook magnuce, magnurse, manieuse, f. [main] (pop.) vrouw,
die aan Lesbische liefde doet.
magot, m. (verborgen schat) (pop.) opgespaard geld, spaarpotje. — Berkenhouten
snuifdoos.
mahomet, m. (arg.) klein leeren beursje,
dat de gevangenen in het bagno onder het
hemd dragen en waarin z^j hun spaarduitjes
bergen.
maigre, interj. (arg.): du — stil!
maigrichon, adj. (fam.) een beetje mager; –ne, f. magere vrouw.
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maigriot, m., –to, f., adj. en subst. _
maigrichon.
mail, m. (engl.) groot rijtuig, met vier
pearden, van den bok bestuurd (= mail–
coach).
Mallard, n.pr. (naam van den uitvinder
der fermeture —, een tjzeren in een sponning
schuivende afsluiting) (pop.) v. fermer; fermeture —, slaap etre terrassd par —, van
vermoeidheid niet meer kunnen, doodmoede zijn.
maillocher, v. n. (pop.) b souteneurs,
d. i. op kosten eener publieke vrouw terende
minnaars : werken (d. I. zorgen dat bun maitres den tqd niet onnut verkwist, want td
is geld).
main, f. (hand, voorhand): a) (fain.) —s
de beurre, handen die alles laten vallen. —
Petite —, aankomende bloemenmaakster, die de
bloembladen maakt. — Acheter a la —, tegen
contante betaling koopen. — b) bij het spel:
gezamenlijke kaarten, die bij een partij baccarat of lanskenet behooren (meestal 4 spellen
van 52 kaarten); opvolgende rip van gelukkige
slagen in die spelen ; avoir la —, kaart geven ;
passer sa —, bet kaartgeven, als men aan de
beurt is, aan anderen overlaten ; prendre la —,
de kaarten overnemen, welke een speler na een
of meer gelukkige slagen opgeeft ; bruler la —,
de kaarten van den stole in de mand gooien,
nadat men als bankier meermalen gewonnen
heeft. — c) (pop.) faire a la —, onaneeren.
-- V. huile, b ; manger. — d) (arg.) de
diet, die belast is met bet doorzoeken der zakken; jouer a la — chaude, geguillotineerd
worden.
mains–courantes, f. p1. (pop.) voeten;
schoenen.
maire, m. (fern.); — d' Eu (burgemeester
van Eu), woordspeling voor merdeux; v. Ca-

;

chet.
maison, f. (buis): gens de —, bet hoogere
bediendenpersoneel, lakkeien en kameniers: —

— de Moliere = Theatre-Francais. —
Femme (ou lilte) de —, v. flue ; bU cocottes:
Ltre en —, tot een erkend publiek huis behooren; -- ou t'on est libre, huis, waar men op
elk uur van den dag of den nacbt bezoeken
van heeren mag ontvangen — a partie, stil
bordeel, waarin sommige nette dames, sommige
bekende actrices aan de erkende publieke meisjes concurrentie aandoen. — (Mil.) — de campagne, arrest, politieka.mer; tent.
maitre, m. (arg.): titre — dune cambriole,

;
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de middelen bebben, om in eene kamer binnen
te dringen.
maltresse, f. (pop.) bij cocottes: — de
piano, piano-onderwijzeres (afgedankte hoer, die
aan Naar jongere vriendinnen allerlei diensten
bewijst).
major, m. (pop.) (Mil.) = chirurgien —,
officier van gezondheid, chirurggn-majoor; ook:
voor sergeant —, sergeant-majoor; voor tambour —, tamboer-majoor; voor trompette —,
regiments-trompetter, trompetter-majoor. — —
de table d'hôte, open-tafelmajoor (pseudo-officier,
die aan de table d'bote bet decorum bewaart,
de tafel presideert, bet gebraad voorsnijdt en
na tafel de nieuwelingen tot een spelletje noodigt). — Aan de Polytecbnische school : les —s,
de met de eerste nummers aan de school toegelaten leerlingen; — de queue, de met bet
laatste nummer aan de school toegelaten of
bij bet eind-examen geslaagde leerling; vgl.
pore systeme (z. aid.).
makach, adj. (pop.) = macache.
maki, m. (arg.) = maqui.
mal, adv. : a) (fam. et pop.) faire — a
qn., iemand medeltden inboezemen : ) Comrrte
to me Pais — !" wat heb ik met je te doen!
— (Mil.) avoir — aux pieds, linnen slobkousen
aanbebben. — -- blanchi : a) neger, mulat ;
b) slechts oppervlakkig genezen van syphilis;
— choisi, lid der Academic; — embouchd, grof,
brutaal, onbeschaamd; -- ficeld (er siecht uitziende), man van de rationale garde uit de
omstreken van Partjs; — peignde, hoer. — b)
(arg.) — coiffg, gendarm; — rase, sappeur;
— sucrd, valsche getuige.
malade, adj. et subst. (ziek) : a) (fam)
— du ponce, a) lui, bang voor 't werken; b)
niet graag zun duim gebruikend, gierig; -- b)
(arg.) etre —, gevangen zitten, beschuldigd zgn;
— a visque, levenslang gevangen; V. tapir;
vgl. tomber, 1 c.
maladie, f. (ziekte): a) (pop.) — de neuf
mois, zwangerschap. — —! sakkerloot! te duivel ! — b) (arg ) ge vangenschap.
maladroit, m. (onhandige) bt cavaleristen : sonnet' aux --s, bet signaal blazen voor
exercitie te voet (omdat dit alleen recruten
wordt opgelegd).
mal gauche, adj. [woordspeling voor
maladroit] (pop.) onbandig, lomp.
malaisee, f. [malaisi, adj. ongemakkeiUk] (arg.): faire danser la —, iem. afrossen,
slaan.
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malandreux, adj. [van bout : kwastig,
rottig] ziek, ziekel^jk.
mal—coiffe, adj. (arg.) v. mal .
maldine, f. [ou ion dine mal] (pop.)
kosthuis, inz. kostschool.
ma1e, m. (mannetje van dieren) (pop.)
man, echtgenoot ; beau —, gezonde, . flinke kerel; vilain —, klein zwakkeiijk nuinnetje.

lijke opgaven van tegenspoed en ongeluk aan
de huizen om onderstand vragen. — 2. m.
I (steel, hecht) (fam.) bij politic!: se mettre du
cOto du —,. do kat uit den boom kyken, de
meaning der meerderheid ombelzen. — Voorlaatste omnibus, die naar de refuse terugkeert ; vgl . balai . — (pop.) patroon, baas,
werkgever.

mancheur, m. (pop.): a) [faire la manche
mal(e)chance, f . [voor mnauvaise chance]
(z. aid.) a] goochelaar of koordedanser, die op
ongeluk.
malfrat, m. []at. males frater] (pop.) hoeken van straten, op openbare pleinen zondeugniet.
malheur, adv. (o, wee !) (pop.) Ah! —1
prachtig ! biiksem ! jandoppie ! (uitroep van bewondering of van spotternij).
malheureux, adj. (ongelukkig): titre —
dans son interieur, door zijne vrouw bedrogen
worden ; mar! —, horendrager.
malingrer, v. n. [malingre, sukkelend ,
ziekelijk] (pop.) ziek z(jn, sukkelen.
malingreux, adj. (pop.) ziek, ziekelijk.
malle, f. (reiskoffer) (fam.): faire sa —,
zun boeltje pakken, op sterven liggen. — Ge vangenis, provoost.
malouse, f. (arg.) koffer.
mad.—rase, m., mad.— suere-, m. (arg.)
v. mal.
maltaire, f. (arg.) = maltaise
maltais, m. (Maithezer) (pop.) bij uit
Afrika teruggekeerde soldaten : kroeghouder;
koffiehuis en restauratie.

der tent zijne kunsten vertoont. — b) [faire
la manche z. aid. onder b] oplichter.
manehiere, L (fam) naaister die speciaal met bet maken van mouwen is belast.
manchon, in. (mof) lang en dik Naar;
avoir des vers Bans son —, kale plekken op
het hoofd krijgen.
mandarin, m . (mandarijn, chineesch staatsambtenaar) b(j letterkundigen : tuer le —, in
gedacbten en met de zekerheid van straffeloosheid een misdaad begaan.
mandat, m. (fam.) van afgevaardigden:
d4poser son — (zUn mandaat nederleggen), skerven.
mandibules, f. pl. (onderkaken) (fern.):
jouer des —s, eten.
mandole, f. (pop.) oorv(jg : jeter une —,
een oorvig geven.
mandolet , m. (arg.) pistool,
manestringue, m. (pop.) = mannezingue.

maltouse ou maltouze, f. (arg.) smok-

mange benef, m. [mange bend five] (pop.)
verkwister.
mange—merde, m. (drektor) (pop.) strontkerel, flauwe vent.
mangeoire, f. (etenshak) (pop.) restauratie, herberg.
manger, V. a., v. n. et v. pr. (eten): a)
( pop. et fam.) on en mangerait, je zou er zoo
in bijten (zoo heerlok, zoo uitlokkend ziet bet
er uit); bij vaalsehe spelers : — qn., iem. door
hem te dreigen met onthullingen noodzaken
bet stilzwijgep te koopen (= faire chanter);
faire — qn., de door bedrog verkregen bait
met iem. deelen ; — son beefsteak, zwijgen ; v.
blanc, 1 i; se — le blanc des yeux, elkander boos aack(jken; — du boeuf, arm zijn;
-- le bon Dieu, aan bet Avondmaal gaan, cornmunie houden ; avoir mangd la bouillie aver
an sabre, een zeer wQden mond hebben ; c'est
un bon enfant, it no mange pas la chandelle,
het is een goede vent, hij eet geen vetkaar-

maltaise on maltase, f. (arg.) goudstuk.

kelarij, slu handel ; pratiquer (ou pastiquer)
la —, smokkelen.
maltousier, m. (arg.) smokkelaar, sluiker.
maizingue, m. (pop.) = manne —
zingue.
mamas, f. (pop.) bij tamboers : faire —,
ook faire papa, leeren trommelen. — B(j slagers : koe.
mamelouck, m. mameluk, zeer getrouwe
Bonapartist.
mamours, f. pl. [m'amour, liefje] (fam ):
faire des —s, lief zijn, aardig doen, coquetteeren.
manche, i. f. (mouw) (pop.) : it a le
derriere nu et les —s parei.11es, hij is in lompen gekleed; — in 't spel: part(j : etre — a
(manche), evenveel partgen gewonnen hebben.
— Faire la —: a) bip koordedansers en straatkunstenmakers : met bet bakje rondgaan en geld
ophalen; b) fatsoenlijk gekleed onder bedrieg-

Nanette, n.pr . v. mademoiselle.
-

-
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sen op, - la consigne, te mot d'ordre, een
ontvangen bevel, net wachtwoord vergeten;
- d'u drap ou du, merinos, biljart spelen , v.
fromage; bij minnaars die op kosten eener
hoerleven (souteneurs): -Ie gibier, het verdiende
geldniet eerlijk argeven, arzetterf plegen , - de
la guerre, een veldslag bijwonen; - I' herbe (ou
les pissenlits) par la racine, al langdood zUn;
v. lapin; - dans la main, al te familiaar
zijn; - de la merde, In de uiterste armoede
leven, aan alle physiek en moreel lijden ter
prooi zijn; - de la misere, honger IUden; se
- le nez, elkander de oogen willen uitkrabben; je vais te - le nez! ik sla je de tanden
uit; - le pain hardi, dienstbode zijn; - du,
pain rouge, net van een moord afkomstige geld
opmaken; v, paillasse; - du lJave, vergeets werk zoeken , avoir mange ses pieds, uit
den mood rteken , se - les pouces, ongeduldig worden; - le poulet, ongeoorloofde winst
deelen, - de la prison, gevangen zitten; se
- les sangs, ongeduldlg worden, zlch ergeren;
- u,ne soupe aug; herbes, onder den blooten
hemel slapen , (theat.) - du, sucre, toegejutcht worden. - b) (arg.) - le morceau, sur qn. = - du lard (z. ald., vgl, ook

aas (manillon) de op een na hoogste kaart is.
manille, r. ijzeren ring, waaraan de ketting der galeihoeven vastnt.
manique, f. (handleer der schoenmakers)
(pop.) bandwerk; connaUre la -, op de hoogte
zijn, er alles van weten; sentir la -, naar
zijn beroep (b. v. naar leer) rleken.
manival, m. (arg.) kolenbrander.
manivelle, r. (kruk) (pop.) vervelend
ding: dat telkens terugkeert; c'est to'ujours la
meme -, 't is altijd de oude deun.
manne, r (ben)' - de la fo-urriere, v.

dame, diezich door haar laat onderhouden; - de
bonDieu, fijne, pilaarbijter; v. choucroute;
- degalette, a) verrader, verklikker; b) gewetenloos ambtenaar, die zicll gemakkelijk laat
omkoopen; - de nez, twtstzoeker, vecntersbaas, bij uitbr. boosaardig polemisch schrijver;
- de pommes, Normandier; - deprunes, kleermaker. - b) (arg.) verklikker, spion. - - de
chow;, op zich zeU staande, tot geene bende
behool'ende dief.
mangeuse, r. (eetster; verkwistende
vrouw) - de viande crue, hoer. - Bij het piketspel: v. vitrier en q uinte.
manic1e, f. (arg.) hand- of voetboei der
galeiboeven; frere de la -, dief, boosdoener.
- Ook = bastringue, b. - (fig.) hindernis, beletsel.
Manicon, n.pr. v. madame.
manieres, f. pI. (gedrag) (pop.) komplimenten, drukte; ne faites donc pastant de- !
maak toch niet zooveel bolla!
manieuse, f. (pop.) v. magneuse.
manil, m. soort kaartspel tusschen 4 personen, waarbij de 10 (manU) de hoogste, het

roman Manon Lescault vanPrevost: licbtvaardig metsje , maitres.
manque, r. (pop. et arg.): ala -, links;
slecht, leelijk; bescnadlgd, gebrekklg, atwezlg,
niet voorbanden; v. guibe; tronche a la - :
a) onaangenaam gezicht of uiterlijk; b) politieagent; ~tre a la - : a) afwezig zijn; b) niet
open en eerlijk zUn, verraden; avoir a la -,
niet bebben; v. roubler, roubleur.
manque-pas-de-chic, m. (Mil.) (pop.)
misvormd uit kropatschek, zeker repetitie-geweer.
manquer. v. a.' (missen) v. affaire,

panier.
manneau, prone pers. (arg.) ik (=moi).
mannequin, m, (ledepop) pasjutIrouw

in confectie-magazijnen, iemand wienmenmantels enz. aandoet om te zlen hoe ze zitten. (pop.) karakterlooze of domme kerel, stroopop,
Iedepop. - Mand van den voddenraper. - Rijtulg (welk ook), inz. tweewielig rijtuig, cabriolet; - a machabees, - du trimballeur des refroidis, IUkkoets.

mannestringue, ID., v. mannezingue,
mannezingue 00 mannezinguin,
m. (pop.) herherg, kroeg, wijnhuis; herbergier.

orgue).
mannezingueur, m. (pop.) vasteklant
mangeur, m. (eter,verkwlster): a) (pop.) eener herberg,
Manon, n.d.b. r. (Mietje) (pop.) naar den
- de blanc, souteneur, minnaar eener publleke

balle.
manquesse,

f. (arg.) afkeurende aanmerking; refiler la -, slecbt aangescbreven
staan.
manteau, ID. (mantel) (theat.) mantelrok; - d'arlequin, de draperie diehet gordijn
voor bet tooneel omgeeft.
manuelle, f. (pop.) (obsc.) afgeleefde
boer, die bij ontucbt de behulpzame bandbiedt.
manufacture, f. (fabriek) (pop.): - de
tabac, kazerne.
manuscrit, m. (handscbrift) (typ.): -
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(ou copie) beige, gedrukt manuscript, overdruk. I valsehe speler; — de gayets, iemand die door

( Geniakkelijker to lezen, daar geschreven schrift allerlei middelen de gebreken der te verkoopen
dikwijis moeilijk te ontct}feren is. Waarschijn- paarden kunstmatig verbergt.
...mar, uitgang, then men aan den stam
l&jk zoo genoemd, omdat vroeger in Belgie,
voordat de nadruk veiboden was. de meeste , van ieder zelfst. naamw. kan voegen, om daarmanuscripten bestonden uit overdruK oer reeos aan een zweem van net argot Le geven, D.V.
boutiquemar voor boutiquier, chassemar voor
in Frankrtjk verscbenen Woken).
mappemonde, f. (wereldkaart) (pop.) !, chasseur, epicemar voor dpicier etc. (omstreeks
1810 in de mode).
(vrouwen)boezem, de borsten.
maraille, f. (arg.) het yolk, de menschen.
maqua, f. (pop.) koppelaarster
marauder, v. n. (marodeeren) (pop.) bij
Maq uart, v. bifteck.
huurkoetsiers : in strijd met de verordening onmaque, V. mac.
derweg passagiers opnemen ; ten nadeele van
maqueeee, f. (arg.) hoerenwaardin.
maquereautage, m. [maquereau, hoe- iemand, die een rijtuig voor den geheelen dag
renbaas ; minnaar die door een publieke vrouw gehuurd heeft, in de tusschenpoozen kleine
ritjes waarnemen.
wordt onderhouden] koppelarij ; hoerenboel.
maraudeur, m. (pop.) huurkoetsier, die
maquereauter, v. n. et v. a. (pop.)
koppelarij bedrijven, koppelen, zich door hoe- voorkomende vrachtjes waarneemt, terwijl de
ren laten onderhouden. — — une affaire, kui- eigenloke huurder van zijn rijtuig in een resperijen doen om een zaak to doen gelukken. tauratie, een casino enz. vertoeft.
marbre, m. (typ.) artikel, dat gezet is
maquereautin, m. [dim. van maqueen klaar ligt om opgemaakt te worden ; Otre
reau] (pop.) jonge koppelaar, hoerenjongen.
maqui, m. [abr. van maquillage] (arg.) sur le —, klaar liggen om in den vorm gezet
blanketsel; mettre du —, zich blanketten. — to worden ; avoir du —, bij gebrek aan kopie
Bij valsche spelers : het vervalschen, het mer- een voorraad van gatstoppers ter plaatsvulling
gereed hebben.
ken der kaarten.
mare, m. (grondsop, droesem) (pop.): un
maquignon, m. (paardenkooper) (pop.)
schurkachtig koopman, vervalseher van koop- de —, een glaasje op druivenafval getrokken
waren; schoelje; — a bidoche (handelaar in brandewijn ; un — anisette, met anijs vermengde
menschenvleesch), hoerenbaas, iemand die zich slechte brandewijn.
marcandier, m. (arg.) koopman. — lem.
door een hoer laat onderhouden, souteneur.
maquignonnage, m. (paardenhandel) die beweerd bestolen to zen.
marcassin, m. (jong wild zwijn) (pop
(pop.) bedrog in den handel; misbruik van
vuilik, smeerpoets. — Verversleerling.
vertrouwen ; koppelartj.
marchand, m. (koopman) (fam. et pop.):
maquillage, m. (fam.) het blanketten.
— Het mengen of versnijden van den wijn. — — de cerises : a) slecht ruiter; b) buiten de
Restauratie van eene schilderij. — Vervalsching stad werkend workman in het bouwvak; — de
chatnes de s^Cretd, zakkenroller ; — d' eau chaude,
der kaarten ; allerlei bedrog.
maquille, f. de wijze, waarop men to kofl'iehuishouder; — d'eau de javelle, herbergier, kroeghouder; — de femmes, huweltjkswork gaat bij het vervalschen der kaarten.
maquillee, f. (geblankette) (fam.) lorette. makelaar; — d' hommes, weleer : zielverkooper
maquiller, v. a. et v. pr : a) (se, zich) (handelaar in remplacanten); — de lacets, genblanketten, zich het gezicht verven. — b) (pop. darm; (Mil.) — de marrons, officier in burgerkleeet arg.) doen; bedriegen (ook In het spel); — ding, die er links uitztet; — de mort subite, kwakles brumes: a) kaartspelen; b) bij 't dcartd be- zalver, bU uitbr. geneesheer; schermmeester;
driegen ; — une cambriole, een kamer uitplun- — de puces, bedden-leverancier bij eon regideren, leegstelen ; — les cartes, kaarten klaar- ment, ook : opzichter van de soldatenbedden;
maken (vervalschen); — le papelard, schrijven ; -- de sommeil, slaapsteehouder ; — de soupe,
v. soulasse; — un swage, een sluipmoord kostschoolhouder. — (arg.) — de cirage, scheepsbegaan; — son truc, zijn kunstgreep uitvoe- commandant; — de tirelaine, nachldief.
marchande, f. (verkoopster) bij bordeelren ; V. vannage. — Twist zoeken, vechten.
maquilleur, m., maquilleuse, f. hoeren : — de chair humaine, de hoeren(arg.) maker, maakster ; kaartspeler, -speelster ; waardin.
.)
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marchandise, f. (koopwaar) (pop.) bQ j
1
sekreetruimers: de inhoud der riolen.
marche, f. (gang, marsch): a) (Mil.) —
de flanc, slaap, rust ; bij bet Bataillon d'Afrique:
razzia, marodeeren ; — oblique, gelui, dat de
gestrafte cavaleristen naar de wacht roept; -des zouaves, de troep die ter geneeskundige
keuring gaat. — b) (pop.) — s du palais, rimpets op 't voorhoofd.
marehe, m. (markt): — des pieds humides, nabeurs, die langen tod onder den blooten
bemel ward gehouden.
marche-a-terre, m. (Mil.) ((am.) infanterist.
mar—chef, m. [abr. van mardchal des logis
chef ] (Mil.) wachtmeester.
marcher, v. n. (gaan, loopen): a) (pop.)
— sur la chrdtienU, op bloote voeten —, met
gescheurde schoenen loopen ; — dedans, in den
drek loopen en dientengevolge geluk hebben in
't spel; (fig.) door de mand vallen, bij 't vertellen zich verpraten; (theat.) — sur sa longe,
ondanks hoogen leeftijd nog altgd op de planken komen; (fam.) — au pas, geboorzamen,
zoete broodjes bakken; faire — qn. au pas,
iemand mores leeren; (pop.) — dans les souliers d' un mort, een erfenis gekregen hebben ;
van een kaas : — tout seul, vol dikke maden
zitten. — (typ.) —, van dezelfdo meening zijn;
je marche, ik vind het goed, ik stem toe. -b) (arg.) — dessus, op een goad spoor zijn, een
diefstal voorbereiden.
mareheuse, f. (voetgangster) (the'at.) figurante in een ballet, in een opera. — (pop.)
lokvrouw van een bordeel.
marchfeld, m. aan de school to SaintCyr : exercitieplein.
marehis ou margis, m. [verkorting van
mardchal des logis] (Mil.) kwartiermeester.
Marco, f. [= Margot; Kier naar de
hoofdpersoon in de Filles de marbre] cocotte.
mardi, m. (Dinsdag) (pop.): — s'il Taut
chaud, met Sint-Jutmis, d. i. nooit.
mareeageux, adj. (moerassig) ((am.) oeil
—, smachtend, waterig oog.
maree, f. (versche zeevisch) (pop.) hekel,
afkeer.
marer, v. n. [marde] (pop.) geblaseerd zijn.
margauder, v. a. ((am.) met minachting
spreken van, zwartmaken, kleineeren.

avec des —s, z(jn tqd met hoeren verbeuzelen.

margotin, m. galetboef.
margouillat, m. (Mil.) spahi, lichte rutter b(j de Fransche armee in Algeria. — "Le
6e Margouillats", militaire schetsen van Marcel
Frescaly.
margoulette, f. (pop.) mond, keelgat
(vgl. debrider); rincer la — a qn., iemand
de keel doorspoelen (iem. vrihouden bij 't drinken). — Gezicbt : deboiter la — a qn., iemand
met de vuist voor het gezicht slaan.
margoulin, m. ([am.) kleinhandelaar,
winkelier. — Onhandig handwerksman, slecht
werkman.
margoulinage, m. (ern.) kleinhandel.
margoulis, m. (pop.) ruzie, twist, krakeel.
marguerites, f. p1. (madeliefjes ; de eerste witte Karen aan de slapen van bet paard):
— (de cimetiere), witte baren in den baard.
marguichon, f. (pop.) = margot.
marguillier, m. (koster) (arg.): -- de
bourrache, gezworene.

—, v. flour.
d'Afrique, — a la cruche cassde, — a la pamari,

m.: Fleur do

manage, m

(huwel(k): a) (pop.) —

risienne, buiten-echtel(jke samenwoning, concubinaat ; -- de garrison, liefdesbetrekking met

eene vrouw voor zoolang de dienst in een
garnizoen duurt. — b) (arg.) ijzeren ring, waarmede twee galeiboeven aan elkander zitten;
f = tourtouse ; le — du cadavre, vereeniging van roof en moord.
Marianne, I. (pop.): la —, de (zuiver
democratische) republiek.
maricide, adj. die zijn man vermoordt.

Marie, f. (arg.) v. flour ; marin de la
vierge —, rivierschipper; vin de la vierge —,
melk.

Marie-bon-bee, f. (pop.) vrouw, die
niet op Naar mondje gevallen is.

Marie—eouehe—toi—la, f. (pop.) at to
gewillig vrouwspersoon.
mariee, f. (de bruid) (fern.): voir si la
— est belle, zien of er goede vooruitzichten
zqn; la — est belle, alles staat goad; la —
est trop belle, de zaak is to mooi om or op
to vertrouwen.
Marie—je—m'embete, f. (pop.): faire
sa —, nuffig zijn, complimenten maken.
Marie—mange—moll.—prat, f. (Mil.)

soldatenmaitres.
margis, V. marchis.
marier, v. a. et V. pr. (trouwen) ((am.):
margot ou margoton, f. [M—, Grietjej
(pop.) losse deern; maitres, concubine; vivre — Justine, lets vlug tot stand brengen ; ils se
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marient, zij kriajgen elkaar; (als slot der be-

marmotte, f. (marmot) (pop.) bij bankende indeeling van een blijspel in de volgende delsreizigers : monsterkist, -doos. — BU door
5 bedrgven : ils se mari.eront; ils ne se ma- publieke vrouwen onderbouden mannen : =
rieront pas ; ils se marieront; ils ne se ma- marmite. (savoy aar d.
rieront pas; ils se marient).
marmottier, m . [marmottej ((am kleine
marie^-salope, f. (pop.) vuile meid, slet,
marmouse, f. (arg.) baard.
slons ; baggerschult.
marmouser, v. n. (pop.) zingen, bruiser.
marine, f. (fam.) in bet bezigue-spel : la (van kokend water) .
—, de eerste van stok of to nemen kaarten.
marmouset ou marmyon, m. [mar— (arg.) la petite —, de galeien.
mouser] (arg.) kookketel.
mariner, v. n. (pop. ): — dans ..., rondMarne, f. [de (rivier) Marne] (pop.) van
drtj ven in ...
hoeren : faire la —, langs den rivieroever Naar
maringotte, f. (pop.) groote -kermiswa- bedrijf uitoefenen.
gen voor koordedansergezinnen, kunstenmamarner, v. n. (pop.) flink werken. — Bij
kers, enz.
uttdraagsters : stelen. — Ook = faire la marne
mariol(le), adj. et S. m. (pop.) slim, ult- (z. aid.).
geslapen ; sluwerd, doortrapto schelm , faire le
marneur, m. (pop.) Oink werkman.
—, drukte maken, zich airs geven.
marneuse, f. (pop.) hoer, die langs een
marionette, f. (arg.) soldaat.
rivieroever op buit uitgaat, ook wel in de hitte
marle, adj. (arg.) slim.
van 't gevecht Naar klant besteelt.
marlou,marloupatte, marloupiat
marnois, m. bij scheepssjouwers : schoen.
ou marloupin, m (pop.) slimme, geslepen
maron, m. (arg.) zout.
kerel. — Iemand die door eene publieke vrouw
marottier, m. (arg.) marskramer, straatwordt onderhouden, souteneur.
koopman.
marlouserie, f. (pop.) geslepenheid. --marpaud, m. (fam.) domoor. — (arg.)
Het doen en laten der door publieke vrouwen Boer, kinkel.
onderhouden minnaars, der souteneurs.
marpau$, m. (pop.) in verachtelijke zin :
marlousier, m. (pop.) jonge minnaar baas, patroon, werkgever.
eener publieke vrouw, die door haar wordt onmarquant, m. meester, baas, patroon,
derhouden, aankomend souteneur.
chef. — Dronkaard. — Door eene publieke
marmier, m. (arg.) herder.
vrouw onderhouden man.
marmite, f. (vleeschpot): a) (fam.) la —
marque, f. (arg.) 1. vrouw van een dief,
est renversee, er wordt vandaag in huis niet bUzit ; — de ce, marqueee ou margekookt (omdat de keukenmeid uit is, enz.), quise, werkelUke echtgenoot van een dief;
wij gaan vandaag in de restauratie eten; ook: — franche, bijzit, concubine. — 2. —, marhet diner is afgezegd. — b) (pop.) vrouw, die que ou marquet, m. maand : Elie tire
Naar man In de gevangenis ondersteunt ; pu- six —s a Saint-Lazare", ze moet 6 maanden
blieke vrouw, die een minnaar onderboudt (vgl. in de gevangenis St.-L. zitten; quart de —,
graisser); de cuivre (de fer), zeer (ta- week ; douze —, een jaar. — 3. vol a la —,
melijk) productieve maitres; — flee, dergelijke diefstal van linnengoed.
vrouw, die in de gevangenis zit ; — de terre,
marque, 1 . adj. (geteekend): (pop.) etre
mattres, die geen verdienste thuis brengt; V. —, een blauw oog hebben (ten gevolge van
Domange . — c) (Mil.) granaatscherf; bij een vechtpartlj); een rimpelig gezicht hebben. dragonders : helm. — Les dix-huit —s, naam - a la fesse, kitteloorig, halfgek, vervelend
van een gemeene, zeer goedkoope restauratie; mensch. — t S. m. V. marque, 2.
un dix-huit —s, slecht vleescbgerecht.
marque–mal, m. (pop.) (typ.) drukkersmarmiteux, adj (pop.) l^jdend, zieke- gezel, die aan de machine staat om de gelijk; jamw erlijk. (mange. drukte vellen ,op to nemen. — Mismaalit mensch.
marmiton, m (koksjongen) v. Do- — Soort van souteneur of onderhouden minnaar
marmonner, v. n. (arg.) tusschen de eener publieke vrouw. — Verdachte.
tanden brommen.
marquer, v. n. et v. a. (teekenen) : ne
marmot, m. (arg.) nourrir le = Hour- plus — (van paarden : aftandsch zijn) oud zijn ;
rir (z. aid.) le poupard.
Bien —, een mooi man zijn, een flink voorko.)

—

—
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men hebben ; - mal: a) weinig voorkomen
hebben; b) slechtaangeschreven zijn; v. fourchette; - le coup, iemand toedrlnken , b)
bij 't schermen: zijn tegenpartf even raken,
- son linge, iets in zijn hemd doen; - les
points, als derde bij eene partij tegenwoordig
zijn, waar slechts oP.twee gerekend was; de
liefdesbetuigingen van een minnend paar bijwonen. - Bij slagers: - de chasse, de beesten, die geslacht moeten worden, met een dwarsstreep teekenen.
marquet, ID. (arg.) = marque, 2;
dixieme -, October.
marquette, r. [marque, 1] hoer.
marquin, m. (arg.) pet, muts, slappe hoed,
marquis, m. (arg.) - d'Argencourt, de la bourse plate, iemand zoo arm als Job.

marquise, f. a) (fam.) - de la fourchette, vrouw die ztch laat trakteeren. - Zekere drank, bestaande uit witten wijn, citroensap en seltzerwater.- b) (arg.) v, marque, 1.
marraine, r. (peettante) (arg.] getuige, f.;
beschermster.
marre, adv. [abr. van amarre] (pop.) genoeg (= fixe).
marrer (se), v. pr, (arg.) ztch vervelen.

marron, m. 1. (kastanje): a) (fam,) sc'Ulpte, grotesk hoofd. - b) (pop.) -s, paardevijgen. - Blauwe plek, bull in 't gezicht;
foutre un - d qn., iemand op dengrondwerpen, neerslaan. - c) (Mil.) - de ronde ou de
service, wacht, ronde, uurteeken tel' controle
van de officieren del' ronde; v. marchand.
- 2. (voortvluchtige negerslaaf): a) (pop.) wetsovertreder; v. chatouilleur. - Etre -,
beetgenomen worden, de dupe zijn. - b) (typ.):
a) zetter, die voor eigen rekenlng bij een patroon werkt en dezen daarvoor percenten betaatt , b) in 't gehetm gedruktboek, - c) (arg.)
paumer (secouer ou servir) -, op heeterdaad
betrappen.
marroniste, m. (pop.) koopman in kastanjes.
marronner, 1. v. n. (pop.) boosworden,
pruttelen, vloeken , faire - qn.: a) iem. boos
of woedend maken; b) tem, onbehoorlijk lang
laten wachten. - (arg.) zonder werk zijn. ~
2. (arg.) v. a. - une affaire, eene zaak door
onhandigheid bederven; ook = paumermarron
(z. ald. 2 c).
marseillaise, f. korte aarden pijp (te
Marseille gemaakt).
marsouin, m. (bruinvisch) (pop.) leeUjke,
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onbehouwen kerel,
Smokkelaar. - (MiL)
Marinier.
martinet, m. (soort kar wats) strafijzer
aan het been van een galelboet in net bagno.
martin-rouant, m. (arg.) gendarme
martyr, m. (martelaar) (Mil.) korporaal.
Mascarillon, n.pr, m. burger, die voor
adellijk wil doorgaan.

mascotte, r. spelers-tallsman, geluksaan-

brenger (net een of ander voorwerp, dat de
bijgeloovige speIer als gelukaanbrengende bij
zich draagt, b.v. een sou met een gaatje, een
knoop, een haarlok, enz.; dezelfde uitwerking
wordt toegeschreven aan het zten of de aanraking van een gebochelde, van een schimmel,
het geven of weigeren van een aalmoes, enz.). Chapeau -, slappe platte vllten hoed. - Zekere verscheidenheid van het paardjesspel (les
petits chevaux). - 'I'ournure der dames.
mascurat, m. slecht auteur, knoeier,
prulschrijver.
masher, m. hartstochtelijk voorstander der
Engelsche modes.
masque, 1. (pop.) f. ondeugd, heks , petite -, kleine valsche kat; vilaine -, leelijkert, - 2. (arg.) m. pas.
masquer, V. a. bij paardenkoopers: en alezan, een paard kunstmatig kleuren.
massacre, m. (moord;knoelwerk) (fam.)
knoeter, broddelaar, verhanselaar, - Kermisspel, waarbij met ballen naar gekleede poppen
geworpen wordt.
massage, m. (pop.) ijverig werken.
masse, f. (massa) door galetboeven verdiend geld; (Mil.) avoir la - complete: a) een
goedgevulde portemonnaie hebben; b) vollebetaling (ongeveer 50 tr.) voor kleeding enz. gedaan hebben. - (pop.) werk.
masse, m. bij bet biJjarten: kopstoot (die
loodrecht op den bal gedaan wordt).
massepain, m. (marsepetn) (Mil.) boer
in 't kaartspel,
masser, v. n. (pop.) tlink werken, - Be-

talen,

masseur, m., masseuse, f. (pop.) tlink
werkman, tlinke arbeidster.
mastar, m. (arg.) lood; la faire au -,
lood stelen.
mastardier, m. (arg.) looddief.
mastare, adj. (arg.) V. fouataison.
~astaroufleur, m. (arg.) looddief.
mastic, m. (mastik, stopverf): a) (fr. ma~.)
brood, vleesch. - b) (typ.) verwarde, onbe-
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grijpelijke volzin, warboel, fig. wartaal; faire (pop.) stop, knuppel ; bij uitb. iem. die shag
un —, bij 't spreken in de war raken. , c) geliad heeft, afgeroste.
matricule, m. (f. stamrol) (Mil.): user
(pop.) misleiding, fopperij. — d) (arg.) man.

mastiquer : a) (pop. et fr. mac.) v. a.
eten. — b) (pop.) de gaten in de schoenen
behendig door smear verbergen.
mastiqueur, m. a) (fr. mac.) eter, gast
aan tafel. — b) (pop.) schoenlapper.
mastoc, m. et adj. (pop.) dikke, plompe
kerel ; plomp, smakeloos. — Stuk van twee sous.
mastroc on .mastroquet, m. (pop.)
herbergier, kroeghouder ; v. bloquer, d.
mat, m. (mast) (arg.): deux —s, gag,
guillotine.
mata, m. [abr. van matador] (pop.) complimenten-, druktenmaker, iemand the zich airs
geeft.
matagot, m. ((am.) rare kerel, kwast,
origineel.
matassin, m. (weleer: koordedanser)
(fam.) belachel(jke vent.
matatane, f. (Mn.) politiekamer, provoost.
match, m. (engl.) weddenschap ; wedstrUd.
matelas, m. (matras) (pop .): — ambulant, hoer.
matelasser (se), v. pr. ((am .) zich met
watten opvullen.
matelot, m. (matroos) (fam.) Mi voormalige mariniers : kameraad, vriend.
materiaux, m. pl. (materialen) (fr . mac.)
spijzen, gerechten.
materielle, f. i spelers : bet verdienen van zijn levensonderhoud met behulp der
kaarten.
maternelle, f. (fam.) bq scholieren:
moeder.
math, f. p1. [abr. van mathdmatiques] (fam.)
bo scholieren : wiskunde.
mathurin, m.: a) (Mar.) gemeen matroos ; marinier. — Houten zeilschip (in tegenstelling met stoomscbip). — b) —s, pl. (arg.)
dobbelsteenen ; —s plats, domino-steenen ; tanden ; v. trimer.
matignoon, m. (arg.) bode.
matin, m. (huishond) (pop.) slimme vent,
resolute kerel; —! sacrd —! bliksem ! alle
donders!
mAtine, f. (pop.) brutaal wijf, helleveeg.
matois, m. (arg.) morgen.
matou, m. (kater) (pop.) verliefde kerel;
bon —, goede haan (iemand die krachtig is in
de liefde).

matraque, m. (f. lasso der Arabieren)

son —, in dienst zqn.

matriculer, v. a. (Mil.) stelen.

—

Se

faire —, straf oploopen.

matte, f. (arg.) v. enfant, b.

maturbes, m. pl . (arg.) = mathurins.
Maube, (pop.): place — = place Maubert, can arbeiderswijk.
maubeugienne, f. (fam.) cocotte uit de
rue de Maubeuge.

mauvais, adj. (fam.): elle (d. i. la plaisanterie) est —e, dat is flauw, eene flauwe aardig
-

heid! — (enf.) —e! dat (de slag, worp, enz.)
telt niet ! Vgl. bonne, d.
mauve, f (maluw) (pop (roode of groene)
katoenen paraplu.
mauviette, f. (leeuwerik) (pop.) decoratie in 't knoopsgat, ordeteeken.
mayeux, m. (pop.) gebocbeld menscb,
bij uitbr. misvormd persoon.
Maz, f. [abr. van Mazas] (arg.): la —, de
cellulaire gevangenis Mazas te Pars.
mazagran, m. (een glas met) koffie met
selterswater en likeur; in bet algemeen : koffie
die voorgediend wordt in een glas (in plaats
van in can kop).
.)

mazaro, m. (Mil.) militaire gevangenis;
petit —, arrestlokaal.

Mazas, m. (de in de rue Mazas gelegen
groote gevangenis) (fam.) gevangenis (in het
algemeen) .
mazette, f. (knol, sleebt paard; slecht
kaartspeler) (Mil.) recruut. — (pop.) mispunt,
krates. — — ! inter] . drommekater, te duivel!
(uitroep van verwondering).
mec, meek on meg, m. (arg. et pop.)
beer, baas, patroon ; le — des —s, de hear
der heeren (v. daron) ; ook : prefect van
politie; — a la colle forte, groote schoelje,
schoft, gev aar lijk sujet; — de la camarde, —
des gerbiers, scherprecbter, beul; grand —, president der republiek ; — de quiche, door eene publieke vrouw onderhouden minnaar, souteneur; —
a la m.anque, slechte vent ; — a la redresse, goad,
eerlUk mensch, ook : man van beteekenis, door
goede of slechte eigenschappen imponeerentle
persoonl-ijkheid; — de la rousse, prefect van
politie; — a sonnettes, rijk beer. — (pop.) [abr.
van maquereauj door eene publieke vrouw onderhouden minnaar, souteneur.
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mecanicien, m. (machinist) (pop.) beulsknecht. — = m8caniseur.
meeanique, f. (pop.) ding, bet een of
ander voorwerp. — Bij is beulsknechts: guillotine. — (arg.) v. charrier, t a.
meeaniser, v. a.: a) (pop.) plagen, kwellen, boosmaken, bespotten ; kwaadspreken van
iemand. — b) (arg.) guillotineeren.
meeaniseur, m. (pop.) plaaggeest, fopper, spotter, kwaadspreker.
meche, f.: a) (pop.) mogel^jkheid : it y a
—, bet is mogeltjk, bet is te doen ; it n' y a
pas —, bet is onmogelijk, bet gaat niet. —
Et —, en wat er nog bQ komt of bij hoort,
en nog meer : » Combien avez-vows perdu, au
moins vingt francs ? — Et — !" hoeveel heb
je verloren, toch zeker wel twintig franken?
— En nog heel wat sneer. — v. vendre. —
b) (typ.) chercher (ou demander) —, werk zoeken in eene drukkerij. — c) (arg.) helft, balfpart, medeplichtigheid ; etre de —: a) medeplichtig zijn; b) de buit met iemand deelen. —
Half uur.
meehi, m. [fineschief ] (arg.) ongeluk.
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m' deciner, v. a. (arg.) vergiftigen.
medianimique, adj. [mddiunn] een medium, een geestoproeping betreffende.
medioeratie, f. heerschappij der middelmatigen.

mefiant, m. (wantrouwend menseb) (pop.)
infanterist (daar hij al zijn bagage met zich
draagt).

meg, m. (arg.) V. mee.

megard, m. [meg] (arg.) bevelhebber van
eene dievenbende.
mego, m. (pop.) saldo der inkomsten boven de uitgaven. — Vgl. megot.

megot, m. (pop.) eindje sigaar. — mego
ou megot, m. oak = mn gottier.

megottier, m. (pop.) opraper van eindjes
sigaar.
melasse, f. (sulkerstroop) (pop.): tomber
dans la —, in bet achterspit komen, zware
verliezen lijden.
melasson, m. adj. et s. m. [melasse] (pop.)
onbeholpen linksch (mensch).
mete, m. ((am.) nlengsel van brandewijn
met de een of andere zoete likeur; — cass,
brandewijn met roode bessen; rood.
meehillon, in. (arg.) kwartier(uurs).
melet, –te, adj. (arg.) klein.
meek, m. (arg.) v. mec.
me'li–mel0, m. (pop.) verwarring, warmeeq, m. [andere vorm van mac] (pop.)
boel, inz. van mislukte tooneelstukken.
= mac.
melinite, f. = horizontale.
mecque, f. 1. (arg.) slachtoffer. — 2. m.
melli$uite, f. honigzoete spreekwijze.
= mee.
melo, m. [abr. van mdlodrame] (fam.)
m' daillard, m. bij de kunst-expositie
melodrama.
met de medaille bekroonde.
melodrama, m.: cela tourne au , dat
m' daille, f. (gedenkpenning): (pop.) —,
— de Saint-Hubert, zilveren vijffrankstuk ; — loopt op builen uit, dat wordt aandoenlgk.
melon, m. (meloen): (pop) domoor, uilsd'or, twintig-frankstuk; —s, pl. geld; — en
kuiken, ook : _adj. dom. — Moule a —, bochechocolat, Sint-Helena-medaille.
medaillon, m. (pop.) bet achterste ; dd- laar. — BOj de leerlingen te Saint-Cyr: nieucrocher le —, een flinken schop voor bet ach- weling, leerling van 't eerste jaar, baar ; V.
terste geven. — — de jlac (cul-de-sac), blinde eafarder . — Mode van 1880: ronde lage hoed.
membre, m. (lid) (pop.): — de la carasteeg, zak.
medanite, t. grootbeidswaanzin van den vane, vrouw van dubbelzinnige reputatie (_
—

kluizenaar van Mddan, Zola, nadat deze op eene chameau).
afkeurende critiek van zqn drama Renee alleen
met kernachtige scheldwoorden geantwoord had
(Sarcey) .

medecin, m. (arts) : a) (pop.) — des
marts, bedienaar der begrafenissen. — V. Coup,
a. — b) (arg.) advocaat.
medecine, f. (artseQ): a)

etre en , we—

geus ziekte in 't gasthuis liggen (vgl . Chirurgie). — b) vervelend individu. — c) (arg.)
raad (die iemand gegeven is); pleidooi, verdediging voor de rechtbank ; -- flambante, goede raad.

membrer, v. n. (Mil.) Oink werken.
memo, m. (zelfde) ((am.): faire (ou refaire) au —, wedervergelding uitoefenen, revanche nemen ; misleiden, bedriegen.
menage, m. (buishouden) : a) — a la
colle, petit —, samenwoning buiten huwel(jk;
— a trois, eendrachtig huwelijk van den man,
zgne vrouw en den minnaar dezer laatste. —
b) (theat.) L e Mariage de Figaro c' est le Barbier de Seville dans son —, »de Bruiloft van
Figaro" is het vervoig van den 'Barbier van

[MENDIANT

— 177 —

Sevilla". — c) ((am.) faire le —, de dominosteenen meleeren, als de tegenparto den voorzet heeft.
mendiant, m. (bedelaar) (pop.) kachel,
fornuis.
mendigot on mendigoteur, m. (arg.)
bedelaar die in voorname huizen bedelt en de
localiteit opneemt met het oog op beraamde
diefstallen.
mendigoter, v. n. (arg.) bedelen.
menee, f. (arg.) dozijn.
mener, v. a. (leiden): a) ((am.) la — douce
et joyeuse, een heerlijk leventje leiden. — b)
(pop.) van mannen : — les poules pisser, huishoudelijke, den vrouwen eigen bezigheden verrichten, een jan-hen zun; ook : lachende een
flauwe uitvlucht opgeven, om van het werk
weg to loopen, niet willen zeggen, waar men
been gaat ; (Mil.) — qn. pisser, iemand tot een
duel dwingen ; on ne le mine pas pisser, die
heeft zijn eigen wil, hij laat niet met zich
sollen. — N'en pas — large, niet op zijn gemak zijn. — c) (arg.) v. bateau. — Bij valscbe spelers : — en double, als kornuit bij 't
spel ten voordeele van een kameraad valsch doen.
menesse, f. (arg.) vrouwspersoon ; hoer,
mensch ; minnares van een dief, straatslijper ;
piepjonge hoer; (Mil.) bordeelhoer.
menestre, f. (f, nu Mil. en arg.) soep.
meneur, m., meneuse, f. (leider, aanvoerder) (arg.): — (en bateau), beschuldigde,
die de justitie op een verkeerd spoor brengt.
— Meneuse, vrouw, die mannen naar afgelegen straten lokt, waar zij in handen vallen van dieven en moordenaars.
mengin, m. staat- en letterkundige kwakzalver.
Menilmuehe, n.pr. (pop.) Me'nilmontant,
een dorp dat tbans bij Pars behoort.
menouille, f. (pop.) geld ; klein geld.
menteuse, f. (leugenaarster) (arg.) de tong.
menu, v. connaitre.
menuisier, m., v. cStelette. — Le
promener en — [avec sa scie sous le bras], met
zqn vrouw gaan wandelen.
menuisiere, f. ((am.) zondagsche jas der
werklieden. — Voile, de geheele kin bedekkende baard (zooals timmerlui gaarne dragen).
mequard, m. [mec] (arg.) aanvoerder,
hoofdman.
mequer, V. a. (arg.) aanvoeren.
mequillon, m. [dim. van mec] door een
publieke vrouw onderhouden man, souteneur.

MERLIFICHE]

mer, f. (zee) (theat.) decoratie van den
achtergrond (wat die ook moge voorstellen).
merangueule, f. (pop.) snottebel.
mercadet, m. [naar Balzac's blijspel:
Mercadet le Faiseur] iemand die vuile zaken
doet, zwendelaar, oplichter.
mercandier, m.: a) (pop.) slager, die
slechts in vleesch van minder qualiteit handel
drijft, bonkenslager. — b) (arg.) iemand die
afgezet is, bedrogene, dupe.
mercanti, m. bij uit Afrika teruggekeerde
soldaten : koopman ; roofziek marketenter, die
in 't gevoig van 't leper meegaat.
mercenaire, m. (huurling) ((am.) bU schilders : — de t'immobilitd, model. (kinderen.
merdaille, f. (pop.) hoop schreeuwende
merdaillon, m. (pop.) strontkerel, schoft.
merde, f. a) (pop.) stront; —I 'k heb
schijt aan je! ja wel, dat kun je begrijpen!
V. lettre; ah! — alors! wel sakkerloot!
God verd... ! avoir chid les trois quarts de sa
—, oud en afgeleefd zijn; se fondre en —, hevige diarrhee hebben ; ca ne vaut pas une —,
dat deugt niet, dat is beneden alle critiek;
c'est de la — de chien, dat is geen cent waard,
allemachtig slecbt ; bij schilders : c'est peint
avec de la — de chien, dat is een beroerd
leelijk schilderU. — v. cambuse, moule,
moulin. — Faire sa —, een hooge borst zetten, zich airs geven. — v. manger. — tens.
zonder geestkracht, strontkerel. — b) (arg.) —
de pie (eksterstront), vijftig-centimesstuk.
merdeux, m. (pop.) = merdaillon.
merdoyer, V. n. (ec.) = piquer (z.
aid.) une siche.
more, f.: a) (pop.) waardin, herbergierster ;
— abbesse, hoerenwaardin ; V. occase ; — a
tous, oude hoer. — — de petite Lille, flesch
wijn. — b) (arg.) — au bleu, guillotine.
meringue, f. (soort taart) (pop.): en —,
bedorven, b.v. avoir t'estomac en —, een bedorven maag hebben.
merinos, m. (merino-schaap) (pop.) bU
voddenrapers: wol. — Iemand die kwalijk uit
den mond riekt. — v. laisser; manger.
merlan, in. (wijting, soort schelvisch) :
faire des yeux de —, zeer verliefde oogen zetten. — (pop.) friseur, kapper. — Bij lijkdragers : l jk van een arme (vgi. eperlan, saumon).
merlander, v. a. (pop.) friseeren.
merlifiche, merligodgie, m. (pop.)
kermiskunstenmaker, landlooper, zigeuner.
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MICHETON]

meublant, (fam.) 1. adj. geschikt om to
merlin, m. (kloofbijl) (pop.) bij timmerlieden: been. — — de la derniere heure, meubeleeren; c'est —, dat ineubelt goed. —
2. S. m. onderhouden minnaar eener publieke
beul.
merlou(sier), m., merlousiere, f. vrouw (souteneur), die zijn maitres in huur geeft.
meuble, m . (meubel) (pop .) persoon;
(arg.) sluwerd, slimme man of vrouw.
merluche, f. (pop.) verliefd mensch ; cris vieux —, oud w^jf.
meubler, v. a. (meubelen): — son corsage,
de —, vreeselUk geschreeuw.
— ses bas, opvullen, valscbe borsten, vaiscbe
merrifiaute, adj. warm gekleed.
kuiten dragon.
meruche, f. (arg.) braadpan.
meudon, m. (arg.) : grand —, agent van
meruchee, f. (arg.) bi aadpan vol.
meruchon, m. (arg.) kleine braadpan. politie, spion.
Meulan, n.pr. m., v. artic.
merveille, f. (wonder) (fam.): ma — !
meulard, m. (arg.) kalf.
liefje ! (als liefkoozingswoord).
meule, 1. (pop.) f. (molensteen): —s de
mesiere, etc., v. meziere.
mess, m. 1. (engl.) officierstafel, mess. — moulin, kiezen ; graisser ses —s = aflO ter
2. (arg.) [abr. van messieu = monsieur] (z. aid.) ses —s. — 2. (arg.) adj. zonder geld,
l)lut; j'dtais —, ik bad geen rooden duit.
politic-agent, diender; V. ces.
meule-cass, m. (pop.) = mele-cass,
messe, f. (mis): a) (pop.) etre a la --,
to laat op de werkplaats komen. — b) (arg.) V. male.
meunier, m . (arg.) heler van gestolen lood.
— du diable, verhoor.
meure, f. [inure] (pop.) moerbezie.
messier, in. (arg.) agent van politic ; v.
meurt – de – faim, in . (hongerlgder) (arg.)
messiers.
messiere, m. et f. (arg.) bloed, sukkel, vierduitsbroodje, kadetje.
meziere, 1. pron. pers. ook mezig,
dupe, slaclltoffer ; de politie ; — franc, elegant
beer ; — de la haute, rijk of voornaam man. mezigo, mezigue, mezingaud, ik,
messiers, m. pl. (arg.) : les —, de in- als 't ware eigennaam met het werkwoord in
den derden persoon ; vgl. Bibi. — 2. s. m.
woners.
messire, m. (gestrenge beer) : — Luc onnoozel (gemakkel'uk to bestelen) menscb, uilskuiken; kooper.
[anagram van cut] bet achterste.
mib ou mibre, m. (pop.) bij straatjonmetal, m. (pop.) geld ; (fr. mac.) megens: stork stuk, dat van lichaamskracht of
taux (goud-, zilver-, koper)geld.
methode, f. (fam.) — Chevd, ongewone kunstvaardigheid getuigt, physieke tour de force;
manier om biljart to spelen, b.v. met een le- c'est mon —, dat doet mu niemand na; c'est
pel, met twee vingers, met twee keuen, enz. ton —, dat zal je we! laten!
michaud ou michaut, m . (arg.) hoofd;
metier, m. bij artistes : vaardigheid, kunstvaardige uitvoering; avoir an — d'enfer, ver- faire son —, slapen.
miche, f. (heel brood): a) (pop.) — de
duiveld knap zqn.
Saint-Etienne, steen (zinspeling op do steenimetre, m., v. chevalier.
mettre, v. a. et v. pr. (zetten, leggen): ging van Stephanus). — b) (arg.) kant (=
a) (pop.) le — a qn., iemand voor den gek dentelle) ; — de profonde, geld. — Maan.
miche, m. (pop.) blood, domoor, uilskuihouden, iem. lets wijsmaken; se — avec qn.,
in ongehuwden staat samenwonen ; se — bien, ken ; bij cocottes : betalend minnaar; — de
bet er goed van nemen; v. boeuf, 1 e; carton (—sdrieux), slecht (good) betalende klant;
bois; se — en brasserie, kellnerin worden bU uitbr. klant die betaalt.
-

bierhuis ; v. dedans ; fenetre ;

michelet, in. (pop.) : faire le — ou le
michelin, in dicht gedrang of in het donker
misleiden; — clans sa poche et son mouchoir cone vrouw onfatsoenigk betasten. — Avoir les
dessus, ook alleen — en poche, een beleedi- —s, do regels hebben.
Michelin, m., –e, f. bij studenten : vast
ging stilletjes slikken. — b) (arg.) la — en dedans, eene dear met geweld openbreken ; v. bezoeker van den boulevard Saint-Michel on
gamelle ; se — a' table (vgl. manger du lard zgne dame; v. michelet.
in eon

mule ; — qn. a mine, iemand bedriegen,

onder lard, b) willen verraden of aanbrengen, op 't punt zijn onthullingen to doen.

michet, m. = miche.

micheton, m. [diet. van michet of michd]
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[MICHON

(pop.) jong (nog niet rijp), niet voor vol betalend minnaar.
michon, m. (pop.) geld.
microbe, m. (microbe, microscopisch wezen, als drager van besmetting) zwakkeling,
worm, jammerlijk wicht.
te laat; it
midi, m. (middag) (pop.):
est —: a) daar geloof ik geen woord van;
b) pas op ! bet is bier niet pluis ; c'est —
sonnd, mis ! daar komt niets van ! alles te vergeefs ! (zinspeling op de ambtenaren, die met
klokslag 12 uur het loket sluiten).
mie f. de pain (broodkruim): a) (pop.)
voorwerp zonder waarde, prul, vod. — Walglijk individu. — b) (en f.) korst op bet hoofd,
kleskop. — c) (arg.) ongedierte, luizen.
miel, m. (honing) (pop.): c'est un —, dat
is heerlijk, lekker (ook iron. van leelijke, onaangename dingen, b.v. van een vechtpartij,
van een hevigen stank). — Euphemistisch voor
merle (vgl. emmieller) .
miette, f. (kruimeltje) (pop.): une —, een
beetje.
mignard, m., -e, f. = momignard.
mignoter, v. a. (pop.) liefkoozen, zoenen,
liefhebben.
mijoter, v. a. (op zacht vuur laten koken) (pop.) eene zaak zorgvuldig in stilte voorbereiden ; — un livre, den inhoud van een
boek rijpelijk overwegen.
mikel, m. (pop.) hals, sukkel, bloed.
milieu, m. (midden) (pop.) het achterste.
mile, m. ([am.): mettre dans le — : a)
succes hebben, slagen; b) den spijker op den
kop slaan; c) (iemand) een schop voor zijn
achterste geven.
mille–langues, m. (pop.) babbelaar, iem.
wiens mond nooit stilstaat.
mille–pattes, m. (pop.) infanterist; (regiment of bataillon) infanterie.
millerie, f. (arg.) loterij.
millet ou millot, m. (pop.) bankbiljet
van 1000 franken ; —, cinq piles, un signe et
deux points, 1522 franken.
milliard, m. (arg.) door bedelen rijk geworden man.
milord, m. (pop.): — (pot -au-feu), mainteneur van een vrouwspersoon ; V. arsouille.
— (Cabriolet) —, vierwielige cabriolet.
Mimi, f. Mietje (liefkoozingswoord); beminde, maitres. — Faire — = faire minette
(z. aid.).
—!

IVZIRECOURT]

minable, adj. ((am.) slecht, armoedig,
voddig, sjofel.
mince, (dun) (pop.) 1. S. m. bankbiljet;
postpapier, papier. — 2. adv. — de ..., veel,
een boel, best, b.v. — de beurre, veel boter,
— de tableau, eene menigte schilderijen; (typ.)
it a — la barbe on it a — dans la peau, hij
is smoordronken. — — ! nu, dat geloof ik, zeker ! b. v. » Vous avez des places ? — — ! Si
j' ai des places? Une loge de face' .. Heb je
plaatsen? Nu, of ik; een loge vlak over het
tooneel; — qu'il est bate, neeii maar, mooi is
hij zeker! of hij mooi is ! -- Ah! — alors!
euphemistisch voor : ah ! nierde (z. aid.) alors!
— — de chic, glas bier.
mine, f. (pop.) 1. (gezicht, uitzicht) v.
chier. — 2. (mijn): ddcouvrir (ou trouver)
une —, geld opdoen, iemand vinden die wat
leenen wit; — a poivre, drankwinkel.
minette, f. = mimi. — (pop.) faire des
—s a qn., iemand kitteien. — (obsc.) faire —,
lingua c. lainbere vel titillare.
minerve, f. bij valsche spelers : onderschuiving van een andere kaart in plaats van
die, Welke van den bankier ontvangen is.
Mineur, m. (arg.) inwoner van Le Mans
of de provincie Maine; vgi. Lamine.
mini, m. [abr. van nota minima] bij de
leerlingen van Saint-Cyr : piquer le —, het
laagste rapport-cijfer krijgen.
ministre, m.: a) (Mil.) gegoed, gezet en
gezeten burger. — b) muildier bij het leger in
Afrika (woordspeling : it est charge des a ffaires
de l'Etat). — c) (pop.) — de l'intdrieur, vinger (obsccene woordspeling) .
minois, m. (gezichtje; lief meisje) (arg.)
neus
minotauriser, v. a. [Minotaure, Minotaurus ; horendrager] ((am.) tot horendrager maken, bedriegen (den echtgenoot).
minuit, in. (middernacht) (arg.) neger. —
En fant de —, dief.
minzingo, minzingue, minzinguin, m. (pop.) = mannezingue.
mioche, m. (pop.) kleine jongen.
mion, m. (arg.) = mioche ; — de gonesse, jongeling, groene jongen. — — de boule,

diet.

wipe, m. (arg.) uitdaging; faire un -qn., iemand tot drinken aanzetten.

a

miradou, in. (arg.) spiegel.
Mirecourt, m. 1. [naar den schrijver
van scherpe pamiletten] sneer hartstochtelijk
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MOCKER]

mistigri, m. (pop.) kiaverenboer; ook
dan talentvol pamfletscbrijver. — 2. (arg.)
zeker kaartspel.
mirecourt, viool.
mistigris, m. (pop.) leerling van een
mire—laid, m. (pop.) spiegel.
mirette, f. (pop.) oog ; oogappel ; sans huisschilder.
miston, m. (arg.) v. allumer, d.
—s, blind ; —s glacees ou en glacis, bril;
mistoufe, f. [andere vorm voor mistoufle]
en caouche (caoutchouc), telescoop.
(pop.) ellende, armoede. — Vechtpartij.
mireur, m. (pop.) waarnemer, spion.
mistou$er, v. a. (pop.) boosmaken, vermirliton, m. (pop.) de menschelijke stem;
jouer du —, spreken ; — (obsc.) mannelijk lid.

velen.

mistoufle, f. (pop.) poets, flauwe streek;
mirlitonnade, f. afgezaagde spreekwijze.
mirobolamment, adv. , mirobolant, faire des —s a qn., iemand plagen, boosmaadj. ((am.) uitstekend, verbazend, ongehoord. ken. — = mistoufe : 9tre duns la —, armiroir, m. (spiegel) (pop.): — a grues, moe lljden, in Hood ztjn.
— a putains, schoon jongeling met een gezicht mistron, m. (pop.) trente-et-un (kaartspel).
mistronner, v. n. (pop.) trente-et-un
zonder uitdrukking. — Faire le —, de kaarten
zoo mdleeren, dat de kornuit ze zien kan.
mirquin, m. (arg.) muts.
mirzale, f. (arg.) oorring.
mice, f. (zetten): a) — a pied, tijdeltjke
buiten-dienststelling, (that.) tijdelijk verbod van
wege den directeur om op to treden zonder
korting -op de gage; bij uitbr. ontslag, ontzetting uit ztjn ambt; kMil.) — en retraite, blauwe
brief, die afdanking behelst. -- b) bg boekdrukkers : — en train (bet op gang brengen
der machine), eerste bezoek in de kroeg des
morgens vroeg. — c) bij cocottes : faire sa —,
ztjn patent betalen.
mise—bas, f. (het werpen van jongen):
a) (pop.) verlossing, bevalling. — Afgedragen
kleeren, die de bedienden krijgen. — b) (typ.)
werkstaking, strike.
miserable, m. (pop.) borrel van een sou
(vgl monsieur, b).
misere, f. (armoede) (pop.) v. manger.
miserer, v. n. (pop.) armoe lijden.
miserere, m. nederig verzoek, smeekbede.
misloque, f. (arg.) schouwburg; jouer
la —, komedie spelen.
misloqueur ou misloquier, m., misloquiere, f. (arg.) tooneelspeler, -speelster;
— schpil, zeer goed acteur.
Mississipi, n pr. m. (pop.) au —, zeer
ver weg ; envoyer au —, naar de maan wenscben; iemand door bedrieglijke zaken afzetten.
mistenflüte, m. ((am.) Dinges (iemand
die men niet noemen wil).
misti, m. (pop.) abr. van mistigri.
mistich, m. (arg.) = mistick.
mistiche, adj. et subst. (arg.) half: un
—, een halve liter ; une —, een half uur.
mistieher, v. n. (arg.) buitenslands stelen.
mistick, m. (arg.) buitenlandsche dief.

spelen.

mistronneur, m., mistronneuse, f.
trente-et-un-speler, (-speelster).
mitaine, f. (want): voleuse (ou detourneuse) a la —, winkeldievegge, die een stuk
waar, b.v. kant, dat van de toonbank is afgestooten, met den voet in haar geheel platten schoen wegmoffelt.
mitan, m. (pop.) midden.
mite, 1. (pop.) f. ook als slechte woordspeling op my'thologie : — an logis, oogdracht, oogboter. — 2. m. (arg.) gevangenis;
souk et au —, gepakt en in de kast gezet.
miteux, adj. [mite, 1] (pop.) met druipende (drachtige) oogen.
mitonner, v. a. (pop.) = embeter.
mitraille, f. (pop.) kopergeld.
mitrailleuse, f. (pop.): dtou 'er une —,
een glas wtjn drinken ; vgl. etouffer, ne'gresse.
mitre, f. (arg.) gevangenis, kerker.
mitre, m. (arg.) gevangene.
mitron, m. (bakkersknecbt) ((am.) leerling ; knoeier.

mobile, 1. f. [abr. van garde —] de mobiele garde. — 2. m. [soldat de la garde —]
soldaat der mobiele garde.
mobilier, m. (meubilair) (arg.) de tanden.
mobilisee, f. hoer.
moblo(t), m. (pop.) = mobile, Q.
mocassin, m. (ruwleeren scboeisel der
Indianen) (pop.) schoen.
Moc—aux—Beaux ou Mocaubocheteau, n.pr. f. (pop.) wijk van Parijs rondom
de place Maubert.
moche, adj. (pop.) = mouche, 2.
mocker, f. bij de soldaten in Afrika : hoer
(vgl. moukere).

[MODRLE
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modble, m. btj meisjes op kloosterscholen : les vieux —s, de gi ootouders. — (pop.)
— a Dupuytren, roode, puistige, afzichtelijke
neus, tegenwoordig (1890) bet meest gezochte
karnavals-masker.
moderne, m. (pop.) jong modeheer.
modillon, f. (pop.) modiste in het tweede
leerjaar.
modiste, m. (fam.) weleer: journalist, die
lichte, pikante, naar den smaak en de mode
van den dag berekende artikelen schreef (thans
vervangen door reporter).
moelle, f. kmerg in de beenderen): (fam.)
vastberadenheid, resoluutheid, energie. — (pop.)
V. O8.

moelleux, m. (iets fluweelachtigs) (arg.)
katoen.
moelonneuse, f. (pop.) hoer, die op
timmerwerven, bouwterreinen, enz. Naar beroep
uitoefent.
moeurs, f. pl. (zeden) v . regenee.
moine, m. (monnik): a) (typ.) monnik,
plaats in een vorm, die niet door de inktrol
is aangeraakt en btj bet afdrukken witte plekken achterlaat. — b) (Mil.) mettre le —, een
kameraad gedurende zijn slaap een touwtje om
den grooten teen binden en van tijd tot tijd
daaraan trekken. — c) (fam.) tote de —, monnikskop (bijnaam van de Cantal-kaas).

moineau, m. (musch) (pop.) mensch, ke-

rel, vent : to es un soli — ! jij bent ook een
mooie kerel!
moine–lai, m. (weleer: invalide soldaat,
die een leekenpensioen trok van een klooster)
(pop.) oude kindsch geworden invalide.
moinette, f. (arg.) non.
moil, m. (maand) (fam.) van dames:
oublier les — de nourrice (den bij de min
doorgebrachten tijd vergeten), zich voor jonger uitgeven dan men is, btj uitbr. een tijdruimte btj eene berekening vergeten.

MO1Se, n. pr. m., v. cousin.

MONNAIE]

moliere, m. (theat.) een decoratie, die
eene eenvoudige kamer voorstelt (zooals zij
voldoende is voor de meeste stukken van Mo-

liere); v. maison.
mollasse, f. (pop.) [adj. al te zacttt, slap]
al te vadzige vrouw.
mollusque, m. (weekdier;) bekrompen
ouderwetsch mensch, oude pruik.
molosse, m. (in de oudheid : jacbt-, berdershond) (fam.) groote bond, boerenhond.
momaque, m. (arg.) kind.
momard, m. (pop.) = m6me.
mSme,1. (pop. et arg.) kind; kleine jongen; straatjongen ; leerjongen; v. deba-

cleuse en deballeuse; (arg.)

—

d'at

teque, jongeling; — noir, seminarist, kweekeling van een priester-seminarie; taper un —:
a) de vrucht afdrijven; een kindermoord begaan; b) een diefstal begaan. — 2. (arg.) f.
ook mOmesse, m6meresse, Jong meisje;
beminde. — De la — bastaud, scbandmenschen.
momentane'e, f. cocotte, die slechts voor
eene zitting wordt aangenomen (ant. cram-

pon).
mSmerie, f. (mommerij) (pop.) schijnheiligheid, scbijnvroomheid.

mSmeuse 9 f. (arg.) = mOmiere.
momie, f. (mummie) (fam.) suffer, slaapmuts.
m6iniere, f. (arg.) vroedvrouw.
momignard, m., —e, f. (pop.) kleine
jongen, klein meisje.
momignardage, m. (pop.) bevalling,
verlossing; — a l'anglaise, — en puree, miskraam.
m6mir, v. n. (arg.) bevallen, in de kraam
komen; — pour l'aft", ontijdig bevallen.
momon, f. (arg.) twaalf- tot v^jftienjarige
hoer.

monaco, soms ook abr. monac, m.
(pop.) stuk van een sou; avoir des —s, geld

hebben.

monant, m., –e, f. (arg.) vriend(in).
monarque, m. (pop.) beer (in 't kaartmoisir, v. n. (beschimmelen) (pop.) verzuren; zich vervelen; stilzitten (van dames spel) . — BU cocottes: vgffrankstuk, geld; avoir
op een bal); ne pas — dans un endroit, un fait son —, zUn dagloon verdiend hebben.
emploi, niet lang ergens blijven, niet lang een
monde, m. a) (fam. v. balcon. — b)
ambt bekleeden.
(pop.) — renversd (verkeerde wereld), guillomoka, m. (pop.) v. cafe.
tine. — c) (arg.) petit —, lens.
monger, v. a. (arg.) omhelzen, kussen.
molanche, f. (arg.) wol.
monnaie, f. (geld) (ecol.) goed getuigmolard, m. (pop.) dikke fluim.
molarder, v. n. (pop.) kwalsteren, dikke schrift, dat een leeraar omtrent een leerling
afgeeft en dat ten gevolge heeft, dat laatstgefluimen spuwen.
noemde van eene straf wordt vr(jgesteld of
Molecule, I. b scholieren: klein kind.

[MONOGRAMMISTE
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mag uitgaan (= exemption in de gewone
taal); faire de la fausse —, valscbe getuigschriften maken.
monogrammiste, m. kunstenaar, die
bet naamteeken van een beroemd sehilder zoo
behendig nabootst, dat de nagemaakte schilderij als echt verkocht kan worden, kunstvervalscher.
monologuer, v .n. (een alleenspraak houden) onaneeren.
monOme, m. (ec.) optocht den voor den
achter elkander, ganzenmarsch; faire un — avec
flanelle, een doormarsch houden door een openbaar lokaal (restaurant, enz.), zonder daar iets

-

MONTER]

montage, m. (pop.): — (de coup), bedriegerij, fopperij. — Bij valsche spelers : klaargemaakte kaarten (om vaisch te spelen).
montagnard, m. (bergbewoner): a) (pop.)
voorspan(paard). — Pannekoek met aalbessengelei. — b) (arg.) — pl. roode boonen.
montagne, f. (berg, gebergte): a) (fam.)
aller Bans la —, in bet ensemble mededansen
(in bet corps de ballet). — b) (arg.) f — de

gdant, galg.

montant, 1. (arg.) m. muur. — Broek.
— Kous. — 2. (fam.) adj. pikant, zinnelijk aanlokkelijk; la robe la plus —e ..., c'est une robe

ddcolletee, de zinnen bet meest prikkelend kleed

is een laag uitgesneden japon (woordspeling
te gebruiken.
met robe —e, tot aan den hals reikende japon).
monorgue, pron. pers. (arg.) ik.
montante, f. (arg.) ladder.
monseigneuriser, v. a. [monseigneur,
Monte-a-regret, (pop.) v. abbaye,
(arg.) breekijzer der dieven, keizer] met een
chanoine.
breekljzer of keizer openbreken.
monsieur, m. (mijnheer): a) (fam. et pop.)
mijnheer, de baas, (a. de man van een hoerenwaardin; b. de mainteneur eener cocotte); un
— bien, een royale beer; faire le — ou son
—, den grooten beer uithangen (veel geld verteren, een maitres er op na houden, enz.); —
Bambou, de stok; — Dimanche, schuldeischer;
— Dufour = la veuve (z. aid.) Rentree ;
(the'at.) — Dufour est daps la salle, men zal
u uitfluiten (toeroep van een tooneelspeler aan
een ander, die slecht speelt); vgl. four (theat.)
b) — V. Hardi; — Lebon, fideele, royale
vent, die de anderen vrijhou^lt; — de Paris,
de Par^jsche beul, ook in den laatsten tijd minacbtend voor le comte de Paris; — personne,
niemand; een onbekende, de eerste de beste;
— de Petesec, — Pointu, — Raidillon, hoogmoedige kerel; — Vautour, de huisbaas. —
b) (pop ) (vgl. miserable) : a) glas w^jn
van 5 sous, dat uit de flesch gesehonken wordt;
b) glas brandew(jn van 4 sous. — c) (arg.)
— de l'afur, winner.
monstre, m. (monster): — d'homme, afschuwelgke vent. — Eerste ontwerp van een
drama, boek (= canevas). — Een ontwerp,
dat bet aantal verzen, lettergrepen en rijmen
aanwijst en dat de componist eener melodic
den werkelijken schrgver van den tekst ter navolging mededeelt.

monte–en–fair, m. (arg.) kamerdief, die
over de daken been de zesde verdieping binnenkomt, meestal een voormalig dakdekker.
monter, v. a., v. n. et v. pr.: a) (fain.)
— qn., iemand prikkelen, aanhitsen, aansporen:

"Ii a fallu joliment le -- pour arriver a lui
faire dire oui", men beeft hem flunk moeten

aanporren om hem bet jawoord te ontlokken;
it la monte contre son frlre, hij beeft hem
tegen zijn brooder opgezet; .tre monte, opgewonden zijn, woedend ztjn van toorn ; se —,
bartstochtelijk worden, in geestdrift geraken,
tot dweperij vervallen, ook toornig worden;
faire — qn., iemand woedend maken. — b)
(pop.) — a l'arbre, onnoozel staan te wachten op iets, dat toch niet komt; les gens qui
montent (ook: les monteurs) a l'arbre, de onnoozelen en licbtgeloovigen (bet beeld is ontleend aan den beer in den Jardin des plantes,
Bien men door bet vertoonen van eene lekkernij
boven in ztjn boom lokt en dan door het terugtrekken van bet lekkers fopt); v . ballon,
bateau, bourriehon; — a cheval , een
venerisch liesgezwel hebben ; — le coup (on
— des couleurs, — le Job, (arg.) — une schtosse)
a qn , iemand om den tuin Leiden, iem. iets
wijsmaken, iem. voorliegen of iem. bedriegen
(vgl. ook job); se — le baluchon ou le coup,
se — le verre en fleurs, zich droombeelden
monstrico, m. (fam.) monstertje (zeer scheppen, onmogelijke Bingen hopen; — a
l'dchelle, bet schavot beklimmen, (fig.) ongeleelijk persoon).
wont, m. [abr. van mont-de-pietd] bank duldig worden, in toorn geraken; ook : openvan leening, lommerd ; le grand —, bet hoofd- lijk op den voorgrond treden, zonder noodzaak
zich op kosten jagen; — la garde, op den
kantoor van de bank van leening.
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uitkijk staan; V. nib, partie; scie; —
sur le tonneau, water in een vat wijn doen,
den wijn doopen. — c) (arg.) v. arcat; —
un battage (ou un bateau) a qn., iemand een j
poets bakken, iem. beetnetnen, iem. jets wijsmaken ; — un chopin, een diefstal, een Schurkenstreek voorbereiden ; --sur la table, onthullingen doen ; la —, bet schavot beklimmen.
monteur, m., monteuse, f. (pop.) —
de coups, — de godans, bedrieger, oplichter;
monteuse de coups, doortrapte, edele gevoelens
veinzende lichtekooi. — Vgl. monter (z. aid. b)
a l' arbre.
montmorency, f. (fam.): des —, knapkersen met -korten steel (van Montmorency);
— I kersen to koop ! (straatroep der rondventers).
Montparno, n.pr. m. (pop.) voor Montparna.sse, boulevard en kerkllof to Parus.
montrer, v. a. (toonen) : en — trop, een
to laag uitgesneden japon dragen ; V. Cou-

ture.
Montretout, m. [montre tout] ((am. et
pop.) 1. n.pr. bij boeren : oiler a —, zich laten visiteeren door den geneesheer. — z. subst.
montretout, zeer korte jacquet.
montreuil, m. (fam.): du —, perzikken
(uit Montreuil).
monument, m. (pop.) hooge hoed, kachelpijp. — V. frapper.
monzu, m. (arg.) = mOUSSU.
moos, m. _ moss.
moquer (se), v. pr. (spotten) (pop.): je
ten moque, dat kun je begrijpen.
morace, f. (arg.) = morasse, b.
morasse, f.: a) (typ.) laatste proef van
een courant. -- b) (pop.) onrust ; gevaar; gewetenswroeging; battre —! )moord, brand"
roepen.
morbaque ou morbec, m. [morpion]
(pop.) platluis; ook in de overdrachtelUke beteekenissen van morpion (z. aid.).
morceau, m. (stuk) : a) (fam.) — de bois,
voor de liefde geheel ongevoelig persoon. —
b) (fr. mac.) — d'architecture, bouwsteen, rede.
— c) bU letterkundigen : — de pate ferme,
zonder geest, stiff, plomp geschreven letterkundig werk. — d) b(j schilders : faire le —,
uitblinken in het schilderen van details. — e)
(pop.) v. gruyere ; — de sale, dikke vrouw,
ook : smeerpoets. — v. emporter. — f) (arg.)
v. manger (aan het slot).
mordante, f. (arg.) zaag; vijl.
mordre, v. a. (bijten) (pop.) : ne pas —:

a) zonder pit, vernuft of talent zijn ; b) niet
bijten, geheel onscbadelijk zijn; se faire —, cen
standje of slaag krijgen; allez done vous y
faire —! ge zult wel je vingers branden, je
krijgt niets (lan stank voor dank (alleen ondank oogsten, als ge zoo nauwgezet ow plicht
opvat); ca ne mord pas, dat pakt niet, ze willen niet bUten (dat blUft zonder effect) .
moresque, f. [morasse] (arg.) gevaar.
-}-morfe, f. (arg.) maaltijd, maal.
morfiage, m. (arg.) voedsel, eten.
morfiailler, (arg.) = morf(i)er.
morf(i)ante, f. (arg.) tafelbord.

morf(i)er, morfigner, morfi(1)ler,
et V. pr. (arg.) eten; se — le dardant,

V. a.

ongerust zijn, zich bang maken.
morgane, f. (arg.) zout.
morganer, v. a. (arg.) bgten.
moricaud, m., –e, f. (adj. zwartbruin):
a) (pop.) neger(in). — —, m. door langdurig
gebruik zwart geworden wdnkan. — = n1 –
griot. — b) (arg.) kool.
morillo, m. [Morillo, Spaansch generaal
in den oorlog tegen Bolivar] hoed met smallen rand (kenteeken der Spaansche royalisten).
morlingue, f. [andere norm voor morningue] (arg.) geld, portemonnaie.
mornante, f. (arg.) schaapskooi.
morne, f. (arg.) schaap ; weleer ook : kop(j,
die gedrukt moet worden.
morne, adj. [mort-ne] (pop.) v. veau.
mornee, f. (arg.) mond. — Bete, een
mond vol.
mornier, in. (arg.) schaapherder.
morniffe, f. (pop.) = mornifle.
mornifle, f. a) (pop.) oorvijg, muilpeer.
— b) (arg.) munt ; — tarte, valsehe munt ;
re/Per de la fausse —, valseb geld in oinloop
brengen.
mornifier, v. a. (pop.) oorvijgen geven.
mornifleur, m. (arg.) — tarte, valsche
munter.
morningue, f. (arg.) = mornifie, b.
mornos, m. (arg.) = mornee.
morpion, m. (platluis) (pop.) lastig mensch,
van wien men niet of kan komen, vervelend
individu dat als een klit iemand aanhangt. —
Smerige jongen.
morpionner, v. a. (pop.) als een klit
aan iemands lijf hangen, iemand voortdurend
tot last zijn.
mort (dood, doode), 1. m. in bet whistspel: bliude; faire un —, whisten met zijn
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drieen of met een blinde; prendre le —, zijn
kaarten ruilen voor die van den blinde. — v.
hirondelle. — Bij valsche spelers: =
poussette. — 2. adj. —, m., – e, f. aan
de school te Saint-Cyr : ziek : se faire porter
eleve —, zich ziek melden. — (arg.) veroordeeld. — 3. f. (pop.) — subite, brandewijn ;

V. marchand.
mortaliser, v. a. (pop.) vermoorden.
mortier, m. (mortel, kalkspecie) (fr. mac.):

etre du —, vr(jmetselaar zijn.
mort–ne-, m. (arg.) = morns.
morue, f. (kabeljauw): a) weleer: op de
straat rondgevent vliegend blad (dat de colporteurs op eigen kosten lieten drukken; nu
canard). — b) (pop.) vuil wUf, slons (inzonderheid scheldwoord der marktvrouwen tegen vrouwen, die haar waar bederven of te
bard bebandelen).
morviau, m. [morve] (pop.) snot. — Neus.
— Kleine snotneus, snotjongen. — v. licher.
Moscou, n.pr. m. (Moskou): faire bruler
—, een reusachtigen bowl punch klaarmaken.
moss, m. pint bier.
mot, m. (woord) geestig gezegde, grappig
antwoord; faire des —s, aardigbeden verkoopen, woordspelingen maken, uien tappen ; avoir
des —s avec qn., ruzie met iemand hebben ;
v. eambronne; — de la fin, geestige, dikwijis b(jtende scherts aan bet slot van een bericht; —s gras, vuile praat, ontuchtige rede;
(theat. ): jouer le —, ieder effectvol woord zooveel nadruk geven, dat bet algemeene karakter der rol er onder lijdt; vgl. lancer, 1 c.
motte, f. a) (obsc.) schaamheuvel, venusberg. — b) (arg.) tucbtbuis : ddgringoler de la
—, uit bet tuchthuis komen.

motteur ou motteux, m.

MOIIILLADE]

(arg.) adj. smerig, slecbt, waardeloos, voddig,
zwakkelijk.
mouchee, f. (pop.) pak slaag.
moucher, v. a. et v. pr. (snuiten) (pop.):
a) — qn., iemand terechtwijzen, afrossen, ook:
doodslaan; se faire —, een standje, slaag krijgen. — b) — la chandelle : a) van jongens:
onaneeren ; b) van gehuwde mannen : de leer
van Malthus omtrent den echt volgen ; 00k:
uitspannen (= deteler) ; — sa chandelle,
sterven. — c) van hoeren : — les hommes, in
sexueelen omgang zijn met mannen. — d) bij
oppassers in speelbanken : se —, van de gelden der bank eenige goudstukken laten verdwgnen en zich toeeigenen; se — dun louis,
een louis d'or wegkapen.
moucheron, m . (mug) (pop.) kleine jongen; leerjongen.
mouchettes, f. pi. (kaarsensnuiter) (pop.)
zakdoek. — des —! = du flan (z. aid.).
moucheur, m. (pop.): — de chandelle,
onanist, zelfbevlekker.
mouchique, adj. 1. (pop.) [muche] uit.stekend, prachtig, piekfijn. — 2. (arg.) =

mouche, 2 ; Utre — a la sec [voor section],
bU de politie slecht aangeschreven zijn ; gri-

moire —, strafwetboek.
mouchoir, m. (zakdoek) (pop.) hand. —
Aarswisch, gatveger. — — d'Adam, de vingers. — — a boeufs, weide. — — (de poche),
zakpistool. — Bq letterkundigen : faire le —,
bet denkbeeld voor een roman of drama stelen.
moudre, v.n. et v.a. (pop.) op een draaiorgel spelen ; — un air, een deuntje draaien.

Mouf, n.pr. abr. van Mouffetard, b.v.
la rue —. Als adj. dikwijls verdubbeld : le
plus pur accent mouf-mouf, bet zuiverste dia-

[motte (a br4- lect van de straat Mouffetard — Pargzenaars,

ter), runkoek, -turf] runkoekenmaker, -yerkooper. die als zouaven in Afrika dienen en wegens
mou, m. (kalfslong) (pop.): avoir le — bun donkere gelaatskieur voor inlanders worenf^, in gezegende omstandigheden zun.
den aangezien, zeggen ironisch : Nous sommes
moucaire, m. (pop.) vuile vrouw, slons de la tribu des Beni Mouf-Mouf.
(vgl. moukere).
mouffionner, v. n. (pop) = mou$onmouchailler, v. n. (pop.) steelsgewijze ner; — dans le son, geguillotineerd worden.
bekijken.
moufllaute, adj. (pop.) warm gekleed,

mouchard, m . (politie-spion) (pop.) por- ingebakerd.
tret in olieverf. — — a bets, straatlantaren.
mouffiet, m. (pop.) jongen, leerjongen.
moucharde, f. (arg.) maan.
— Jonge vlegel, lummel.
mou$On, m. [mouchoir] (pop.) zakdoek.
mouche, i. s. f. (vlug): (ec.) — a miel
(honingbU), aspirant voor de centrale school.
moufionner, v. n. (pop.) zich den neus
— (pop.) politie-agent ; la —, de politie. — En- snuiten.
voyer des coups de pied aux —s, alle eerbaarheid
mouf-mouf, v. mouf.
mouillade, f. (natmaken ) bij vaische speafleggen. — (arg.) mousseline; v. etron. — 2.
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lers: tailler a la —, met een natten vinger ' son du meunier, z. aid.] Winkel van een heler
eene kaart bevochtigen en bevlekken, om ze van gestolen metaal.
moulinage, m. (pop.) gebabbel, geklets.
later weder te herkennen.
mouillante, f. (pop.) soep. — Kabel- ( mouliner, v .n. (pop.) kletsen, onzin praten.

jauw.

mouillard, m. (pop) dronkaard.
mouille, adj. (nat): Otre —, op de reebte
waarde geschat worden ; (pop.) dronken zijn ;
bo de politie : als verdacht te boek staan.
mouiller, v. n. et v. pr. (nat maken)
((am. et pop.): a) water opgieten, b.v. — le
laic, de melk verdunnen. — Drinken; se --,
zich bedrinken. — b) (that.) goed spelen; —
a ..., — Bans ..., een tantieme trekken van ...
— c) (Mil.) se —, zi h een straf op den hals
hales. — d) (arg.) stelen ; se — les pieds, naar
Noumea (Nieuw-Caledonia) gedeporteerd worden.
mouillette, f. (sneetje brood om in zachte
eferen te doopen): (pop.) tremper sa —, den
bijslaap volbrengen.
mouisse, f. (arg. en bLj soldaten:) Rumfordsche soep, soep uit de volksgaarkeuken.

mouloir, m. (arg.) mond. — Tanden, gebit.
moulure, f. drol ; faire une —, een groote
boodschap doen ; machine a —s, achterste.
moum.oute, f. (en f. poesje) (fam.) lief
wtjfje, poesje.
mouniehe, f. (pop.) vrouwelijke schaamdeelen.
mounin, m., –e, f. (pop.) (leer)jongen;
–e, Klein, schalksch meisje.
mouquette, f. [naam eener beldin in
Zola's roman Germinal] hoer.
moure, m. (pop.) aardig gezichtje.
mourir, v. n. (sterven) (pop.): s'en faire
—, smoorlijk verliefd zijn; een gerecht, drank
enz. boven alles verkiezen. — Tu ten ferais
—! zet dat maar uit je hoofd ! dat speel je
nooit klaar!
mouron, m. (witte vogelmuur) (pop.) V.

moukala, m. bU soldaten in Afrika : cage, b.
mouscail le, f. (arg.) menschendrek, stront.
mouscailler, v. n. (arg.) z^jn behoefte
doen, kakken.
sa —, een liefje hebben.
mouscailleur, m. (arg.) sekreetruimer,
moule, (pop.) 1. f. (mossel; bier =
huitre) domkop: "It faudrait Otre rudement nachtwerker.
mouscailloux, m. [cor. van pousse— pour trouver ...", bet zou toch al een groote
geweer.

moukere, ! (Mil.) [arabisch: vrouw] avoir

dommerik moeten zijn, als hij vond ... — v. caillous] (pop.) infanterist.
mousquetaire, m. (pop.): — grtis, luis.
eau. — 2. m. (gietvorm) bespottelijk gezicht,
ma! bakkes; — d'antiennes, priester; — a bla- — Vgl . ook artilleur.
gues, mond; — du bonnet, hoofd; — a boatons, twintig-frankstuk ; — a chenets, idioot ;
— a claques, physionomie die tot oorvijgen uitlokt, ook : hand die oorvijgen uitdeelt ; V.
gant; — a gaufres ou a pastilles, pokdalig
gezicht; — aux guillemets [cor. uit huile de
cotrets], pak slaag ; v. melon ; — `a merde,
achterste ; — de pipe a Gambier (naam van

een fabrikant van groteske pijpekoppen), groteske figuur, levende caricatuur.
moulin, m. (molen): a) (pop.) — a cafe,
draaiorgel; (Mil.) mitrailleuse; bij de politie:
elles sont passdes au — a cafe, zq zijn door
den kofemolen gegaan (van tijd tot tijd wordt
onder de bij de politie ingeschreven publieke
vrouwen eene razzia gebouden, en dan wordt
eene scheepsiading daarvan naar eene kolonie
geexpedieerd; van de zoo buitenslands gezonden personen wordt bovengenoemde uitdrukking gebruikt); — a merde, (laster)mond; — a
vent, achterste; V. meule. — b) (arg.) (mai-

moussante, f. (pop.) bier.
mousse, 1. f. (schuim ; mos): (fam.) faire
de la —, veel drukte maken, zich airs geven.
— V. caillou. — (pop = mouseaille.
.)

— 2. m. (scheepsjongen) aankomend handelsbediende, leerjongen.
mousseline, f. a) (fam.) modewaren;
zucht naar opscbik, uitgaaf voor kleedij ; SainteMousseline, de pronklievende en behaagzieke
dameswereld. — b) wittebrood. — Soort Savooisch gebak. — Geldstuk. — c) (arg.) ketting voor gevangenen.
mousser, v. n. (schuimen): a) (fam.) boos
worden ; faire — qn., iemand woedend maken,
uit zijn vel doen springen. — b) (pop.) kakken.
mousserie, f. (pop.) nachtstoel, stilletje.
mousseux, adj. (schuimend) (fam.) wijdloopig, hoogdravend, overdrUvend.
moussine, f. (pop.) buikloop, diarrhee.
mousse, m. (arg.) 1. moederborst, tiet.
— 2. [monsieur] rik man, groot beer.
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moussue, f. ((am.) kastanje.
moustachu, adj. et s. m. ((am.) met een
snorrebaard, gekneveld; iemand met een snor.
moustille, f. (Mil.) = mouscaille.
moustique, 1. m. (muskiet) v. boite, a.
— 2. (arg.) adj. slecht.
moot, adj. (pop.) schoon, fraai, mooi.
moutard, m. (pop.) kind; kleire jongen.
moutarde, f. (mesterd) (pop.) menschendrek, -stront; V. barii, fabrieant. — v.
amuser.
moutardier, m. (mosterdpot, -maker)
(pop.) het achterste. — Sekreetruimer.
mouton, m. (schaap) ( pop.) matras; mettre
son — au clou, zkjn matras in den lommerd
brengen. — Bedrogene. — (Schgnbare) medegevangene als spion. — Knikkertje of balletje,
dat de kwartjesvinders gebruiken.
moutonnaille, f. (pop.) hoop blinde
naapers.
moutonner, v. n. et v. a. [van mouton]
(pop.) een gevangene uitbooren en aanbrengen.
moutrot, m. (arg.) prefect van politie;
v. logic.
mouvement, m. (beweging): titre dans
le —, met den tijd meegaan, den smaak, de
mode van den dag volgen.
mouver, v. pr. (pop.) se —, zich bewegen, zich roeren.
mouZU, m. (arg.) = mouSSU.
moyen—agiste, m. vereerder der middeleeuwen.
muche, 1. (pop.) adj. uttstekend, perfect.
— 2. S. m. bij cocottes : bescbroomd jongmensch.
...muche, achtervoegsel = ... mar (z. aid.),
b.v. ddguisemuche = deguisement.
muette, f. [muet, adj. stom]: a) bU de
Ieerlingen van Saint-Cyr : exerceeren met het
geweer zonder eenig gedruisch to maken als
plagerij tegenover den commandeerenden offlcier. — b) (arg.) geweten: avoir une puce a
la —, gewetenswroeging, berouw bebben.

muf, mufe, mu(f)fle, m.

(pop.) lom-

perd, vlegel; domoor. — Bij cocottes : werkman, iemand met een kiel aan, inz. metselaar;
pain de —, vierponder(brood).
muffee, f. (pop.) en avoir une vraie —,
dronken zijn.
mufetee, f. (pop.) snuifje.

muffeton on mu$eton,

m. [mufe] (pop.)

lompe jongen ; metselaarsleerling.
mu(f)$e, v. muf.

MUSIQUE]
mu$ee, t. (pop.) menigte, groot aantal:

une — de plats, eene menigte gerechten of

schotels.

mufieman, m. [mufle met engelschen
uitgang] (pop.) = muf.
muherie, mufletonnerie, f. (pop.)
lompe streek.
mulet, m. (muilezel) (typ.) jongen, die
den opmaker van den vorm heipt. — (pop.)
marine-kanonnier; scheepsvaandrig, luitenant 2e
klasse. — Bq soldaten : minister. — De duivel.
mur, m. (muur) (arg.) kornuit of maat van
den zakkenroller.
mtXr, adj. (rqp) (that.) voldoende rolvast
(van tooneelspelers).
muraille, f. (muur) (pop.) v. battre;

orphelin.
murer, v. a. (metselen) (pop.) afrossen;

je to vas —, ik zal je op je tabernakel komen.
murette, f. (pop.) hoop stront.
muron, m. (arg.) zout.
muronner, v. a. (arg. (in) zouten.
muronnier, m. (arg.) zoutzieder.
muronniere, f. (arg.) zoutvaatje.
musardine, f. (pop.) bezoekster van
Musard's concerten, lorette.
musee, m. (museum) (arg.): — des claquds, de Morgue.
musele, m. (iem. met een muilkorf aan)
(pop.) onbekwaam, onbruikbaar persoon, domme
kletser.
musette, f. (doedelzak) ( pop.) de stem;
couper la — a qn., iemand den mond stoppen.
— Vreetzak der vigelante-paarden. — (Mil.)
broodzak der infanteristen; cela n'est pas Bans
une —, dat is wat bijzonders, Jets heerlijks. —
[museau] gezicht.
musicien, m. (musicus): a) (pop.) ongelukkig speler, die luide scheldt op de fortuin. —s, pl. boonen (wegens de daardoor veroorzaakte winderigbeid). — b) woordenboek;
verklikker, aanbrenger.
musique, f.: souliers a —, krakende scboenon. — Faire de la — : a) over slecht spel,
groote verliezen bij 't spel klagen ; b) ongepaste aanmerkingen over het spel maken; c)
zich zoo krabben, dat men begint to bloeden.
— Bij uitdragers : bij partijen opgekochte voorwerpen van publieke verkoopingen. — Bij kleedermakers : samengelapte overschotten van stof
of laken. — (typ.) groate melLigte op den rand
eener proof aangeteekende verbeteringen; la
(petite) —, groep van zetters, die wegens bun
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slecbt werk dikwijls moeten leegloopen. —
(pop.) List. — Langwerpig brood, fluit (_
flute). — Rest, grondsop, bezinksel in den
kalkbak, in een drinkglas. — (arg.) verklikking, aanbrenging; faire (ou jouer de) la —,
verklikken, aanbrengen ; passer la —, met
den verklikker geconfronteerd worden; ook als
adj.: it n'est pas —, hij is niet in staat een
ander aan te geven.
musiquer, v. a. bij valsche spelers: stil-

a

NEGOCIA tiTT]

letjes eene kaart met den nagel merken.
musser, v. n. (pop ) rieken, geuren.
motile, m. (Mil.) les —s, de verminkten
(bij de strafcompagnie ingedeelde soldaten, die
zich zeif verminkt bebben, om van den militairen dienst vrij te komen).
myste, m. (pop.) panharing.
mystere, m. (arg.): — cache, hoofdkaas,
preskop.
mystoufle, f. (pop.) = mistoufie.

nageant ou nageoir, m. (arg.) visch.
naturalisme, m. nieuwe letterkundige
nageoires, f. pl. (vinnen): a) (fam.) breede, school, die zich tot taak stelt, al bet monsterafstaande bakkebaard ; vgl. cStelette en achtige en afzichtelijke der menscbelijke natuur
patte. — b) (pop.) armen, handen; a bas bloot te leggen, naturalisme.
naturaliste, m. et adj. schrijver, die
les — ! handen thuis houden ! handen weg!
rialade, f. (waternimf) (pop.) v. leacher. een voorstander is van het naturalisme ; naturalistiscb.
naïf, eenigszins ;- (typ.) bans, patroon.
nanan, m. [enf. suikergoed] (fam.): c'est
nature, f. (natuur) vrouwelijke geslacbtsdu —, dat is wat fijns, iets btjzonders, iets exquis.

deelen. — Als adj.: comme c'est --! hoe na-

Nanterre, n pr. f. dorp bij Pars, voor• tuurlijk ! faire —, (al te) natuurlijk schilderen ;
komende in bet bekende liedje : Les Pompiers (pop.) bifteck — (= au naturel), biefstuk zonder bijgroenten; boeuf —, gekookt rundvleesch.
de Nanterre, aldus aanvangende:
Quand les beaux pompiers
navarin, m. [voor navet] knol, raap ; raPont l' exercise
gout van schapevleesch met knollen en aardPleins de noble ardeur, it faut les admirer;
appelen. — Afval uit den slagerswinkel (a 10
Its embrassent d'abord
sous bet pond).
Leurs femmes et leurs fils,
navet, m. (knol): a) (fam.) zoetsappige
Et sans murmurer dans Nanterre its vont ma- fijnvrome, huichelaar. — Onnoozele bloed, stum(noeuvrer. per. — b) bij kunstenaars : ronde arm, rond
Zim la la! Zim la la!
been zonder duldel(ke musculatuur. — c) (pop.)
Quels beaux militaires!
hoorbare wind ; des —s ! = the flan (z. aid.)

a

Zim la la! Zim la la!
v. champ, c; jus.
Que ces pompiers ! etc.
navette, f. (weversspoel) (fam.) handelsnap, m. [abr. van napoleon d'or] twintig- reiziger.
frankstuk.
payer, v. a. [voor noyer] (pop.) verdrinken.
napoleon, m., v. jouer, c.
nazaret, naze, m. (pop.) = nase.

-la

narquois, m. (arg.) gedeserteerd soldaat.
nasalbor, m. middel tot verwijdering der

roode kleur van den neus.
nase ou naze, m. (pop.) news ; friser son
—, zqn neus optrekken.
nasee, f. (pop.) snuifje.
naser, v. a. (pop.): — qn., iemand niet
kunnen uitstaan.
nasi, nasicot, v. nazi, nazicot.
natation, f. (zwemmen): femme de —,
vrouw die alleen bezocht wordt door jongelieden zonder middelen.

nazi, M. (arg.) syphilis.
nazicot, m. (pop.) stompneusje.
nazonnant, nazonnaut, m. (fam.)
groote neus.
nefie, f. (mispel) (pop.): des —s! = the
flan (z aid.).
neg, m. [abr. van ndgociant] (pop.): — an
petit croche, voddenraper.
negociant, m. a) (pop.) -- an petit
crochet = neg an petit croche --- en viande
chaude, man the uit eene publieke vrouw in;

komsten trekt, souteneur. — b) (Mar.) gegoed,
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gezeten man ; faire le —, gaan wandelen. —
c) (pop.) iemand, die een maitres onderhoudt,
mainteneur.
negoeiante, f. = gantibre.
negro, m. (neger): -- blanc: a) (pop.)
blanke slaaf, werkman; b) (arg.) remplacant
btj 't leger. — = noir (z. aid.) de peau. —
Le — a Cochery (naam van den voormaligen
minister der poster(jen), de brievenbesteller;
parler en petit —, de natuurtaal van een neger spreken, b. v. moi faire.
negresse, f. (negerin) (pop.) vloo; weegluis. — Flesch roode won; dtoufer (dreinter
ou dventrer) tine —, een flesch rooden won
drinken. — Kleine kop sterke koffie. — Met
zwart wasdoek overtrokken pakket. — (Mar.)
sabelriem.
negriot, m. (pop.) koffertje van ebbenof ander bout.
negro, m. (pop.) neger.
nenais ou nenets, m . pl. (pop.) borsten,
tieten : "Petite maman s'est fait des — avec du
coton", moeder heeft Naar boezem met watten opgevuld (GAVARNI) ; — de veuve, zuigflesch voor kinderen.
nep, m. (arg.) (joodsche) bedrieger, die
onechte juweelen, met onechte steenen bezette
ordeteekens verhandelt.
7lervi, m. lastdrager, sjouwer in Marseille, Nimes, Arles, etc., meestal bartstochteltjk royalist.
net, adj. (pop.): atelier —, werkplaats die
door de werklieden geboycot is.
ne-te-gene-pas-daps-le-pare, m.
zeer korte jacquet.
nettoyage, m. (schoonmaak) (pop.) op ruiming, leegplundering; veebtpartg.
nettoyer, v. a. (schoonmaken): a) (pop.)
— les brocs, het eene glas na het andere leegdrinken ; v. eeurie; — le gousset a qn., iem .
den buidel ledigen, al zijn geld afwinnen; —
les lucarnes a qn., iemand de oogen openen;
— la monnaie, z^jn weekloon opmaken, verteren; — les plats, alles opeten, niet in de schotels overlaten; — le tapis, de tafel leegmaken,
de beele bank winnen; — un tas d'dcus, een
hoop geld verdonkeremanen. — — qn., iemand
met geweld van zun plaats jagen; iem. have
en good doen verliezen, iemand bestelen, uitplunderen; iem. afranselen, op stompen tracteeren, doodslaan: »O/i! les gredins, je les net toierai", o ! die schurken, ik zal ze doodslaan ;
se faire —, beroofd of afgezet worden; slaag

NICHE]

krijgen, doodgeslagen worden. — b) (arg.) —
un bocart, een huts leegplunderen.
neuf, m. bU valsche spelers : — de campagne, door den pointeur ondergesehoven negen
(de hoogste kaart in het baccarat).
nevrose, m., –e, f. [nevrose] iemand die
aan zenuwoverprikkeling lijdt (een toestand die
tegenwoordig door de jury als verzacbtende
omstandigheid aangenomen wordt). — Aan de
fatalisten verwante dichterschool, nevrosist.
nez, m. (neus) (pop.): — qui a co(td cher
a mettre en couleur, — passi a l'encaustique,
(roode) jeneverneus; — en pied de marmite,
korte dikke neus ; -- ou it pleat dedans, wipneus; — tournd a la friandise, wipneusje, dat
eene verliefde complexie aanduidt; avoir du
—, avoir le — creux, een fijnen reuk hebben,
een goeden neus hebben; avoir le — dur, aangeschoten zljn; laver le — a qn., iemand de
ooren wasschen; son — dans le bleu, zicb bedrinkers; avoir qn dans le —, iemand niet
kunnen lucbten, iemand niet kunnen uitstaan
(= ne pouvoir sentir qn. ); avoir le — long,
faire son —, een lang gezicht zetten, uit zijnbumeur zijn ; montrer le bout de son —, zicb
fatsoensbalve een oogenblik ergens vertoonen;
se piquer le —, zich bedrinken ; prendre qn.
dans le —, iemand een berisping, een standje
geven ; se faire prendre dans le —, een standje
krijgen ; V. manger.
nez–de–Chien, m. (pop.) mengsel van
bier en brandewijn; avoir le —, dronken zun.
niaire, v. niere.
niais, m. (onnoozele bloed) (arg.) diet, die
gewetensbezwaren, of gevangene, die berouw

gevoelt.
nias, masse, m. [nieuwere vorm voor
mere] (arg.) ik; cc n'est pas pour mon —, dat
is niet voor mU.
nib, nibe, (arg.) 1. adv.: a) niets, geen:
— de braise ou de carme, geen geld; — de
piaule, zonder domicilie; propre a —, voor
niets deugende, deugniet. — b) —! zwUg, stil !
— au truc! geen woord over het gebeurde,
mondje dicht! — 2. s. m. monter un —, een
diefstal voorbereiden.
nibe, adv. (arg.) genoeg; zwijg!
niber, v. a. aankijken; nibe la gonzesse!
kijk die eons aan.
nibergue, niberte, adv. (arg .) = nib.
nicdouille, m. (pop.) = nigaudinos.
niche, f. (hondenhok) (pop.): a c'te —
(weleer: au chenil), maak dat go wegkomt ! —
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nobler, v. a. (arg.) kennen.
Avoir la — et la patee, een woning en ztjn
nobliau, m. (pop.) landjonker.
dagelgksch brood hebben.
nobrer, v. a. [abr. van reconnobrer] ernichonnette, f . bij letterkundigen : lichtkennen.
zinnige modepop.
noc, in. ( pop.) aartsdomoor, uiiskuiken.
nichons, m. pi. = nenais.
noce, f. (bruiloft) (pop.) slemppart^j, drinknid, m. (pop.): — d'hirondelle, ronde manshoed met zeer smallen rand ; — a poussiere, gelag; faire la (ou une) —, zich vroolijk manavel; — a punaises (weegluizennest), kamer ken, lol maken (inz. ten koste van den arbeid);
in een hotel garni; — de noirs, seminarium. Iosbandig Leven, pierewaaien, brassen; — de
batons de chaise, vechtpartij tengevolge van een
niente, s. m. (ital.) (pop.) niets.
niore, niert, m. (arg.) individu, mensch; ferme kroegjool of zuippartij ; huiselijke klopmon —, ik ; mon — bobechon, m ij n hoofd, ik. partij tusschen man en vrouw. — (Mil.) — de
— Lomperd. — Medeplichtige; — a l' estorgue, tailleur ou de cordonnier, partijtje waarbij geen
onzekere, geen vertrouwen inboezemende merle- drank gebruikt wordt.
nocer, v. n. [noce] (pop.) smullen, brasplichtige.
sen, geld verteren, lol makes; v. Penard.
niet, pr. indef. (arg.) niets.
nif, adv. (arg.) neen, niet ; v. acretot.

noceur, m., noceuse, f. (pop.) losban-

nifer, v. n. (arg.) ophouden ; v. acre'e.

dig kroeglooper; licbtzinnige, alle vermakelijknigaudinisme, m. onnoozeiheid, dom- heden naloopende vrouw.
nocher, v. n. [voor clocker] (pop. ) luiden.
held.
noctambulat, m.: pratiquer le — _
nigaudinos ou niguedouille, m. [ninoctambuler.
gaud] (pop.) domoor, uilskuiken.
noctambule, m . (nachtwandelaar) ((am.)
nimber, v. a.: — d'une gloire, met een
nachtbraken.
stralenkrans omgeven.
noctambuler, v. n. (nachtwandelen)
ningle, f. (pop.) meisje van pleizier, hoer.
Nini ou Niniche, n. d. b. f. [dim. van ((am.) nachtbraken, den heelen nacht kroegEngenie] ((am.) als liefkoozingswoord: Ninietje; loopen.
liefje.
noctambulisme, m. ((am.) bet nachtniolle, m. (pop.) oude, opnieuw opge- braken.
maakte hoed. — Domoor; bougre de —, benocturue, m. (pop.) sekreetruimer.
roerde stommerik.
noeud, m. (knoop, strik): filer son ,
niolleur, m. (pop.) koopman in oude hoeden. wegloopen, zich uit de voeten maken. — (pop.)
pion, m. (pop.) = gnon.
bij den spekslager: in bosje saamgebonden spekNiort, n.pr. m. [fr. stad; Kier als woord- zwoorden. — Mannel(jk lid; et mon —! = the
speling met nier] (arg.) aller a —, dire a —, flan (z. aid.) v. corbillard.
prendre le chemin de —, ontkennen; ne pas
noir, s. m. et adv. (pop.) kofe : un petit
aller a —, de waarheid zeggen. — Envoyer —, een kopje sterke koffie; un -- chic, sterk
qn. a —, iemand lets weigeren; dire — (a qc.), met cbicorei vermengde kofe. — Petit pere
neen zeggen (lets afslaan).
—, v. petit, 1.
de peau (ook nIgre),
niorte, f. (arg.) vleesch.
adsistent van een voddenraper (arme drommel,
pique, f. (arg.): else — de miche, geen wien de voddenraper een paar sous laat verdeel, geen schuld aan lets hebben.
dienen). — Bij leidekkers : lood; pierre —e, lei.
niquedoule, m. (pop.) andere vorm voor
noire -fontaine, f. to Saint-Cyr: inktkoker.
niguedouille; v. nigaudinos.
nisco ou nix, adv. (pop.) niets, neen;
nom, m. (naam) (pop.) als onschuldige
neen boor, daar komt niets van; ik weet vloek: — d'un! -- de cela ou de d' la ! — d' un
niets; — braisicoto, geen geld; vgl. nib, a. chien! — de deuce! — d'un —! — d'un petit
nisette, f. (arg.) olijf.
bonhomme! — d'une pipe! — d'un tonnerre!
nisettier, m. (arg.) olgfboom.
sakkerloot!
niveau, m. (lam.: ne pas trouver son —,
nombril, m. (navel): (pop.) de relidronken zijn, been en weer tuiinelen.
gieuse, aas (in 't kaartspel). — (arg.) twaalf
tnivet, m., nivette, f. (arg.) hennep. uur, middag.
nix, v. nisco.
nominage, m. naamgeving der kinderen
—

;

— —
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(in plaats van den doop, waarvan de ulterste
republikeinen niet willen weten).
non–conformiste, m. (dissident) (lam.)
(obse.) liefhebber van onnatuurlijken wellust
(vgl. con).
noniotte, f. (pop.): de la —, onzin, nietszeggende woorden; lets, dat niet de moeite
waard is.
nonnant, m., –e, f. (arg.) vriend, vriendin;
genoot(e).
nonne, f. (arg.): faire —, een kleinen oploop veroorzaken, om gelegenheid to hebben to
stelen. — = nonneur.
nonneur, m. (afg.) kornuit van een dief
(die den te bestelen persoon aanstoot of bet
gestolene overneemt).
nordiste, s. m. et adj. aanhanger der
noordelijke staten in Amerika; van de partij
der noordelijken.
nosigues, (arg.) = nousailles.
notaire, m. (notaris) (pop.): — ou — the
coin, kroeghouder; wijnhuis; toonbank eener
herberg.
note, f. bij de gommeux: etre dans la —,
volkomen op de hoogte eener zaak zen, van
alley bet f1jne weten. — Bij letterkundigen:
toon van een blad, van een letterkundig genre.
notre, m. (arg.) spitsbroeder.
noueur, m. (arg.) medeplichtige.
noujon, m. (arg.) visch.
noune, m. (arg.) heler, die den zakkenroller op de hielen volgt en de gestolen voorwerpen aanneemt en verbergt.
nounou, m. f. (enf.) min.
nourrice, f. (min): (pop.) vrouw met
zeer groote borsten. — (arg.) kooper van gestolen goed.
nourricerie, f. inrichting voor zuigelingen.
nourrir, v. a. (voeden) (arg.) overwegen,
berekenen ; — un m6me, — le poupard ou le
poupon, een diefstal beramen en voorbereiden,
nourrisseur, m. (vetweider): a) (pop.)
waard, restaurateur. — Mainteneur. — b) (arg.)
iemand die een diefstal beraamt en alle voorbereidende maatregelen daarvoor neemt (v.
nourrir); dief, die de kamer van afwezige
heeren uitplundert. — c) — de numero, roulette-speler, die altijd op hetzelfde nummer zet.
nousailles ou nouzailles, pron. pers.

-
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nouvelle, s. et adj. f.: a) ((am. et pop.)
-- a la main, puntige anecdote, kleine vertelling met geestig slotwoord. — Les —s couches
[met weglating van sociales, de nieuwe lagen
der maatschapp(j] (iron.) de door bet algemeen
stemrecht tot de regeering geroepen proletariers. — b) la Nouvelle-Caledonie, bet nieuwe
kerkhof bij Saint-Ouen (wegens den grooten
afstand). — c) (arg.) la Nouvelle [NouvelleCaltdonie], lNieuw-Caledonia ; passer a la Nouvelle, tot deportatie veroordeeld zijn.
nouzailles, no(u)zieres, nousiergue, nouzigo, no(u)zigue, (arg.) =
nousailles.
novembre, in. (Mil.): un — 33, een zeer

aan slobkousendienst gehechte officier of onderofficier (wegens bet op 3 Nov. 1833 ingevoerde
reglement); ook : een uit allerlei dingen samengesteld mengelmoes.
noyade, f. [voor baignade] (pop.) het Baden.
noyau, m. (pit, steen in ooft): (fam.) siege
rembourre avec des —x de peche, zeer harde
stoel. — Avoir des —x, geld hebben. — (pop.)
recruut, nieuweling, sukkel. — Mon vieux —!
oude vriend; it est le petit — a sa Lili, hij
is de hartlap van zijn Lili.
noyer, v. a. (verdrinken): — le Poisson,
de gevangen visch achter het schuitje laten
meesleepen.
Nuageville, f. Utopia, Nergenshuizen
(phantastiscb, nevelachtig land).
numero, m. (nummer) v. connaltre;
retenir; jouer au — plein, op de roulette
zijn inzet midden op de nummers zetten; etre
d'un bon —, uitstekend zUn ; bij kunstenaars:
bespottelg'k of vervelend zijn; — un, nommer
een, het beste wat iemand heeft; in de taal
der cocottes: de mainteneur; aller au — cent
(woordspeling met bet werkwoord sentir, reken), op zekere plaats 100) gaan. —
— sept (ook enkel sept), haak van den voddenraper. — Bij de politie : openbare hoer. —
(pop.) maison a grand (ou pros) —, hoerenhuis (wegens de aan die huizen aangebrachte
groote nummers). — v. occuper.
numeroter, v. a. (nummeren) (pop.): numdrote tes os, je vain te demolir ! ik zal je
kort en klein slaan, en blgft geen stuk van
je heel.
nymphe, f. (nimf) ((am.) galante dame. —
wu (= noun).
nouveaute-, f. (pop.) bq cocottes : faire — de Guinde, negerin ; — potagere, keukensa —, een nieuw trottoir uitzoeken om te meid. — — verte, absint.
exploiteeren.
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w
obeliseal, adj. ((am.) obelisk-achtig, reus- '
acbtig, kolossaal.
objet, in. (voorwerp) (pop.) geliefde.
oblivieux, adj. [lat. obliviosus] vergeetachtig.
observasse, f [observation] (pop.) opmerking.

occase,

f. [abr. van occasion] (pop.): objet

d'—, reeds gebruikt, nit de tweede hand afkomstig voorwerp ; chasse d'—, glazen oog,
ook: scheel oog; mere d'—, eerehoedster,
duegna, tooneelmoeder; oeil d'—, lorgnet voor
den oog, knijpbril.
occasion, f. (gelegenheid) (arg.) kandelaar.
occuper, v. a. (the'at.): — son numdro,
gedurende de repetities precies op de door den
regisseur aangewezen plaats staan.
oche, f. (pop.) oor: l'— me cloche, mijn
ooren tuiten.
ocreas (pr. —as'), m. pl. [lat. ocrea, iaars]
(fam.) bij leerlingen te Saint-Cyr: schoenen,
laarzen.
oculaire, m. (oogglas) (fanz.) op bet biljart : — astronornique, gemakkelijke carambole,
inzonderheid als de ballen vlak naast elkander
liggen.
oeil, m (oog): a) (fam. et pop.) v. ame—
ricain, a anchois; yeux au beurre noir,
blauwe oogen (ten gevolge van slagen) ; yeux
de boeuf ou en boules de loto, groote, uitpuilende oogen; yeux de cochon, kleine, knippende oogjes; — en coulisse, verliefd, zijwaarts
l.onkend oog; avoir les yeux culottds, blauwe
kringen om de oogen hebben ; yeux de lapin
blanc, roode oogen met witte oogharen; v.
marecageux, occase; — qui dit merde
a l' autre, scheel oog ; faire ses yeux sur le
plat a' qn., iemand teere, verliefde blikken toewerpen ; ouvrir des yeux comme des tosses,
groote, verwonderde oogen opzetten: — en tirelire, smachtend, zwemmerig oog; yeux en trou
de vrille, kleine oogen zonder eenige uitdrukking. — Avoir de 1'—, du cheveu et de la
dent, er nog knap uitzien (van vrouwen); v.
battre ; faire de l'—, verliefd kijken, toelonken ; faiseur de 1'—, iemand die verliefde
blikjes werpt; taper de 1'—, slapen. — Employd aux yeux de bouillon, vetoogen-maker
(iemand die in de mindere gaarkeukens, kort
voor bet diner de vetoogen op de soep aanI

-

;

brengt, doordien hij een lepel traan in den
mond neemt en op de soep uitblaast). — Het
achterste: crever l'—, iemand een schop voor
bet achterste geven; mon —! = du flan (z.
aid.). — Krediet ; a 1'—, te Borg; avoir l'quelque part, ergens krediet hebben; faire l'—,
krediet geven ; risquer un a 1'—, het wagen
iemand krediet te geven; l'— est crevd, men
wil niet meer borgen ; fermer l'—, niet meer
borgen ; ouvrir l'—, krediet geven. — Avoir
de l'—, er goed uitzien (van zaken). — V.
froid. — b) (arg.) — de boeuf, vijffrankstuk;
v. erapaud, a; donner (aan bet slot).
— Luitenant van politie (officier de paix), waarvan er slechts den is in elk arrondissement;
quart d'—, commissaris van politie, van welke
er vier in ieder arrondissement zijn ; V. ook

placarde.
oeuf, in. (ei) (pop.): casser son —, een
miskraam hebben. -- Hoofd, inz. kaal hoofd. —
Un — sur le plat (spiegel-ei), vijfentwintig
franken (een zilveren 5frankstuk met een daar
bovenop liggend goudstuk van 20 franken); des
—s sur le plat, kleine, slappe borsten. —v. frire.
officier, m. a) (Mil.) — de gudrite, gemeen soldaat; — payeur, kameraad, die het
gelag betaalt. — b) (pop.) dienstdoende bediende in een kofieliuis. — Knecht bij een
banketbakker. — Gris d'—, lichte dronkenschap. — c) bij spelers : — de tango ou de
topo, bedrieger bij bet bassette-spel. — d) (arg.)
— de la manicle, bedrieger (chevalier d'industrie), vgl.

manicle.
offrir, v. a. et v. pr. (aanbieden) v. canne.

— s'— qc., zich zelf op iets trakteeren; s'une agonie d'eau douce, zich verdrinken. —
(typ.) Je vous o//re mes services pour la casse,
kan een zetter ook week bij u vinden ? —
(arg.) s' o/fre -a -tous, v. abbaye.
ogre, m. (wildeman): a) (typ.) in daggeld
werkende drukker (die geregeld leeft, een goed
huisvader is, etc.). — b) (pop. et (am.) herbergier, kroegbouder; voddenraper; woekeraar,
afzetter; vroeger ook: bezorger van remplacanten, zielverkooper.
ogresse, f. (pop. et (am.) waardin, hoerenwaardin; kleederhandelaarster; vrouw die
op crediet kleederen bezorgd aan hoeren.
Oie, f. (gans) zeer valscbe toon bij 't zingen (= autruche, canard).

[OIGNES

oignes, m. p1. (pop.) v. oignon.
oignon, m. (ui) (pop.) horloge, knol; V.
Boller, b. — Avoir de l'—, geld hebben. —
v. attraper, b; it y de l'—, het loopt mis,
er zullen slagen vallen. — — br4ld, aars, bit.
— Peler des —s, knorren, brommen. — V. pelure. — Aux petits —s ou oignes, uitstekend,
best, piekfijn. — V. chalne; champ.
oiseau, m. (vogel): a) (fam.) individu;
rare vent; un bet —, een mooie kerel , drdle
d'—, rare snuiter; vilain —, leelUke vent. —
Se donner des noms d'—, elkander lieve naampjes geven (b.v. ma chatte, mon loulou, etc.).
— Faire l'—, zich dom houden. — Aux (petits) —x, bovenst best, uitstekend, heerlijk. - des Iles Marquises, absint. — b) (arg.) nagemaakte sleutel ; maagddom. — — de (ou en)
cage, gevangene; — fatal, raaf.
oiseler, v. a. (op de valkenjacht gaan)
(fam.) inrekenen, inpalmen.
olim, m. (lat. weleer) (fam.) bij de romantische school: oude pruik, academie-lid.
olive, f. (pop.) v. changer. — — ( ou
olivier, m.) de savetier, raap.
olivet, m. (arg.) ui.
—,
timbre, f. (schaduw) (pop.): 4tre
gevangen zitten; mettre 1'—, in de kast zetten, acbter slot brengen ; bij uitbr. ombrengen,
dooden ; vgl. ook chateau. — Faire passer
—, foutre 1'—, uit den weg ruimen, van
leant makes.
omelette, f. (eierkoek) (Mil.) grap, fopperij : a) (abs.) het omkeeren van bet bed van
een slapenden kameraad; b) -- du sac, bet
dooreenwerpen van de voorwerpen in een gepakt ransel. — Vgl. serpentine.
omettre, v. a. (weglaten) (arg.) dooden.
omnibus, m. (omnibus): a) (pop.) allemanshoer; noodbulpkoffiehuisbediende ; leeglooper, straatslijper. — Glas wijn; attendre l'—,
wacbten tot een glas wordt ingeschonken;
mengsel van de op de toonbank uitgestorte
wtjnen en restjes in de glazen (voor gasten,
die zoo dronken zqn, dat zij er toch niets van
merken). — b) (thdat.) loges organisdes en —,
loges met enkele afzonderlijk to verkoopen plaatsen. — c) (arg.) — de coni, l.ijkkoets;
pegres, celwagen.
omnibusard, m. (pop.) omnibusbedelaar (die bet medelgden der passagiers van
een omnibus gedurende den rit tracht op to
wekken).
omnicroche, f. (arg.) omnibus; faire

a

a l'
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a l'

a

—a

l'—, de zakken der omnibuspassagiers uitplunderen ; V. gaule.
omnic(r)ochemar, m. (arg.):
la
colle, omnibuskoetsier.
omnium, m. in de sporttaal: wedren
voor allerlei paarden.
oncle, m. (pop.) woekeraar; mon — du
pret, lombard (= ma tante) — ( arg.) cipier,
gevangenbewaarder.
onclesse, f. (arg.) gevangenbewaarster.
ondoyeuse, f. (arg.) wascbkom.
ondulee, f. = horizontale.
ongle, m. (nagel) (pop.): troche, gierigaard ; dief; avoir les —s troches, aanleg hebben voor dieverij ; v. deuil.
unguent, m. (zalf) (arg.) geld.
(arg.) beul.
operateur,
operer, v. a. (arg.): — qn., iemand de
oogen openen. — Iemand de beurs licbter maken ; bestelen. — Guillotineeren.
opineur, m. (stemmende) (pop.): — hdsitant, gezworene, lid der jury.
opiumiste, m. opiumdrinker, -schuiver.
+opportunisme, m. gematigde of afwachtende politiek van vele republikeinen, opportunisme.
-i.opportuniste, m. en adj. opportunist;
opportunistisch (ant. intransigeant).
orageux, orageuse, adj v. cha-

—a

—

m.

loupe.
orange, f. (oranje-, sinaasappel) (pop.):

— a cochon, — a Limousin, aardappel. —
Avoir des —s sur la cheminde ou sur l'dtaglre,

een groot gemoed hebben (van vrouwen met
vollen boezem). — (arg.) payer des —s, vuistslagen uitdeelen.
oranger, m. (oranjeboom) (fam.) borst
eener vrouw.
— de savelier, basilicum ; ook:
reseda.
4oratorerie, f. oratorische kunstgrepen.
ord, adj. (lat. horridus) afscbuwelijk.
ordinaire, m. (daaglijksche kost) (pop.)
soep en rundvleesch in de gaarkeuken. — (Mil.):
cahier d'—, keukenboek; caporal d'—, keukenonderofcier.
ordonnance, f. (Mil.): papier qui nest
pas d'—, bankbiljet.
ordre, m. (Mil.): copier l'—, met den bezem gewapend aan den veegdienst gaan.
ordredujourier, m. [ordre the dour]
afgevaardigde, die stemt vb6r elke motie welke
gunstig is voor de Regeering.
..ordremoralien, adj. [ordre moral] con-

--
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servatief ; feuille —ne, conservatieve courant.
or—dur, m. [woordspeling met ordure]
(pop.) koper.
ordure, f. (vuilnis, drek; vuilbekkerq)
(fam. et pop.): defense de faire (ou ddposer)
des —s, pas d'—s, deze plaats mag niet verontreinigd worden ; boite (ou panier) aux —s,
het achterste. — Smerige vrouw.
oreillard, m. (adj. langoorig) (pop.) langoor, ezel; le petit —, scheldnaam van den
zoon van Napoleon II1.
oreille, f. (oor) (lam.): avoir fait une —
a l'enPant, aan het kind meegewerkt hebben,
een der vaders van het kind zUn. — Vin dune
— (de deux —s), goede (slechte) wUn. — (Mil.)
v. fendre, 4.
orfbvre, m. [goudsmid; naar Molieres
»Vous 4tes —, monsieur Josse" in l'Amour
mddecin] iem., die zijn particuliere belangen
onder vreemde motieven tracht to bevorderen.
— [cor. van orphelin] vveeskind.
orgue, m. (orgel): a) (pop.) jouer de l'—,
snorken. — Rug : prendre tout sur son —,
alles op zich nemen, de geheele verantwoordelijkheid op zich nemen. — b) (arg.) man:
manger sur 1'—, een medeschuldige verraden ;
mon (ton, son) —, ik (gij, hij) ; tune peux pas
le faire avec mon —, ge kunt u met mu niet
meten. — —s, pl. zaken.
orient, m. (arg.) goud.
orientaliste, m. (fam.) iem. die de zuivere dieventaal spreekt; joodsche gauwdief.
orle'ans, m. (fam.) azijn (uit Orleans).
ormoire, f. (Mil.) ransel [voor armoire

a poils].

orniehon, m. (arg.) kuikentje.
ornie, f. (arg.) kip ; — de balle, kalkoensche hen.

orniere, f. (arg.) kippenhok.
ornion, m. (arg.) kapoen.
orphelin, m., —e, f. (weesjongen, -meisje):
a) bU spelers : — sans refuge, inzet die uit
verstrooidheid is blijven liggen; adopteur d'—s,
iem. die vergeten inleggelden opstrijkt. — b)
(fain.) eindje sigaar (vgl. ramastiqueur).
— c) (pop.) — de muraille, drekhoop, schildwacht. — v. Lacenaire. — d) (arg.) —
goudsmid ; —s, p1. bende kameraads, inz. dieven.
orphie, f. (arg.) zangvogel.
os, m. (been) (pop.) geld; avoir (de) 1'—,
rik zijn. — — a moelle • a) neus; faire juter
l'— a moelle, zijn neus met de vingers snuiten; b) lorgnet, operakijker. — v. travail;

OURSON]

— de mouton = coup (z. aid.) de poing americain.

osanore, m. (zo.nder goud ingezette tand)
(arg.) tand: jouer des —s, eten.
oseille, f. (zuring) : a) (pop.) la faire a'
l'— a qn., iem. beetnemen, een poets bakken,
voor den gek houden, ook : sterk overdrijven ;
(arg.) een diefstal gelukkig uitvoeren ; avoir
mange de l'—, boos zijn. — (the'at.) scene de
l'—, tooneel van een tooverballet etc. waarin
een heele schaar gedecolleteerde vrauwen ten
tooneele komen. — b) (arg.) [os] geld.
oseiller, v. n., v. Putz.
osselet, m. (beentje) (arg.) tand.
ostot, m. (Mil.) politiekamer (= mazaro,
ours).
otage, m. (gijzelaar) (pop. et arg.) priester, geestelijke (zinspeling op de gijzelaars der
commune).
otolondrer, v. a. (arg.) vervelen, lastig
vallen.
otolondreur, m. (arg.) lastig mensch.
ouater. v. a. (watteeren) bij artistes : —
faire flou (z. aid.).
oublier, v. moil.
oui, adv. (ja) (pop.) verachtelijk . — , Garibaldi ! — les lanciers ! —, mon oeil ! ja, dat
kun je begrijpen ! — (typ.) —, en plume ! ge
steekt er den gek mee, het scheelt je in de
bovenkamer.
Quiche, inter j. (pop.) ja we!, goede morgen!
ourler, v. a. (zoomen) v. bee, 2.
ours, in. (beer) (fam. et pop.): a) alter
aux —, naar den Zoologischen twin (Jardin. des
plantes) gaan. — b) attacker l'—, er in loopen, beetgenomen worden. — c) (typ.) drukker (scheldnaam, dien de zetters aan de drukkers geven; vgl. singe). — d) overal afgewezen courantartikel of roman, blijspel dat door
geene directie wordt aangenomen ; cages a —
(berenhok), doozen waarin de afgewezen stukken rusten ; v. egayer ; marchand d'—, maken van onverkoopbare of afgewezen stukken.
— c) (typ.) onuitstaanbaar geklets; poser un
—, vervelende rooversgeschiedenissen vertellen.
— f) politie-kamer. — g) v. envoyer. —
h) gaps.
ourser, v. n. (pop.) bij studenten: eene
vrouw het hof maken.
ourserie, f. [ourser] (pop.) hofmakerij.
oursin, m. (arg.) jonge dief.
ourson, m. (jonge beer) berenmuts der voormalige nationale garde. — v. faste—en—poil.
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PAILLASSON]

ous'que

[ou est-ce que], (pop.) waar . outsider or bultenkanter (van twee voor den»oue Qllez sans paraptuie? hoe kan temand zeUden rit door denzelfden etgenaar ingeschrezoo dom zijn, dat hij dat niet weet? - tu yen paarden drtgene, betwelk oogenschijnlijk
demeures r daar kun je lang op wachten (iro- geen kans om te winnen beert; v. crack).
outu, adj. ({am.) euphemistlsch voor
nlsch antwoord op een overdreven verlangen) ;
ous'qu'est num (usil? (waar is mijn geweer, foutu,
ouvrage, m, (work): a) (pop.) rulmlng
om dlen vent voorzoo' n domheid dood te schtevan denbeerput, vloelbare menschendrek, beer;
ten ?), zoo iets doms is nooit vertoond.
tomber dans l' -, tn den sekreetput vallen.ouste, interj. (pop.) zut.
outil, m. (werktuig) bij cocottes: - de Ultrustlng van een waterdrager (paard, wagen,
besoin, matnteneur die maar het allernoodza- waterton, emmers etc.) - b) (arg.) diefstaI.
ftelijkste betaalt, - (pop.) onhandig persoon.
ouvrier, m., ouvriere, f. (werkman,
-vrouw) (arg.) dief, dletegge. - Bij souteneurs,
- (rr, ma~.) -s, tarelgereedschap.
outrancier, m. [it outrance, op het uiter- d. 1. mannen die van een publieke vrouw leste] scheldnaam van degenen, die in 1871 ver- ven: ouvriere = marmite (z. ald. b).
ouvrir, v. a. (openen) (p"p.): - sa tozet tot het uiterste verlangden, zonder zelt aan
batiere, een wind latent - V. compas,
den oorlog deel te nemen.
-

=

outsider, m. [engl.] in de sporttaal:

ovala, m, (arg.) oUe.

p
pacant, ID. (arg.) boer; boerenlummel;
domkop, doorrelzende.
paccin, m. (arg.) pak, pakket,
pacha, m. bij stagers: stler, but.
pachalesquement, adv. ((am.) als een
pacna, op weelderlge. wellustige wijze.
pac(q ue)lin, m. (arg.) land, geboorteplaats, v. breme; carre , - du ra~o(u)in
(duivel), hel; vgl. apascliner.
pac(que)linage, m. (arg.) rels,
pac(que)liner, V. n. (arg.) relzen.

pac(que)lineur, m., pac(que)lineuse, f. (arg.) retzlger,
pacsin, ID. (arg.) = paccin.
padoue, f. rood koordje om bonhenzakjes toe te binden.
paf, adj. (pop.) 1. adj. dronken. - 2.
s. m. vrooliike dronkaard. - tBrandewijn. -s, pl.,ook paffes, schoenen.
paffer, v. a. et V. PI'. (pop.) dronken
maken, se -, zich bedrinken.
pamer, m. (pop) schoen.

pagaie,

f. [plaisanterie qUi n'estpas gaie]

(Mi1.)· = omelette; mettre qn. en -, iem.
een poets bakken.
page, 1. f. (bladzijde): - blanche: a) on·
beSChreven blad, onschuldig mensch; b) (typ.)
flink werkman, ferme kerel; ~tre - blanche
en tout, zich nooit met een andel'S zaken be..
moeien, een goede kameraad zijn. - 2. m,

(page): - d' Alphand (naam van den directeur
der stadswerken te Parus), Parusche rloolrulmer, gootveger.
pagne, m. [panier]: a) (pop.) bed. - b)
(arg.) geschenk Jn geld or mondkost, dat men
een gevangene doet toekomen.
pagno(t)ter, v. n. et V. pr. [payne, bed]
(pop): _. avec qn., bij iemand slapen, se-,
naar bed gaan.
paillard, 'm. (hoerenJooper) (pop.) laraard,
paillasse, 1. m, (paljas) (fam.) politieke
bansworst (die dikwijIs van politleke meenlng
verandert). - 2. f. (stroozak) (pop.): (Mil.)
~tre de -, op wacbt zijD; manger sa -, aan
het voeteinde van net bed nederknielen om te
bidden. - - OU - it legumes, lljf; bourrer
la -, zijn lijf goeddoen, eten; n'avoir rien a
Icurrer dans sa -, niets te bikken hebben;
crever la - it qn., iemand schoppen tegen den
buik geven; se (aire crever la -, leelijk geschopt worden, ook: in een duel vallen. - a coups de poing, vrouw vaneen dronkaard;
hoer; - de corps-de-ga'rde, - a soldats, solO'
datenhoer. - Bruler -, bij het heengaan vergeten de gewone betaling op den boek van
den scboorsteen te leggen, afzetterij plegen.
paillasson, m. (stroomat) (pop.): losbandig mensch, woesteling. - bij cocottes: man,
die een cocotte eene voorbijgaande Hefde inboezemt, dien zij om zijns zeUs wit bemint.
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paille, f. (stroo): a) (pop. et iron.) c'est

PA LMARES]
pair, m., V. chambre, 2.

paire, f. (paar) (pop.) v. cymbale. —
une — ! dat is niemendal, dat heeit niets to
beduiden. — Avoir la — au cut (zinspeling op Se faire la — [de jambes], wegloopen ; van
de stroowisch, die de paardenkoopers aan den hoeren : faire la — en fringue, met van do
staart der te koop zijnde paarden binden) a!gezet, ontslagen zijn, van politici en journalisten : veil, te koop zijn. — v. hacher. —
(Mil.) a la —! inrukken! — de fer, bajonet,
degen, sabel. — IJzeren staaf om vlekken van
den vloer of te wrijven. — A toi (z') a moi
la — ( de fer), eerst jij en dan ik, ieder op
zijn beurt. — Ne plus avoir de — sur le tabouret, een geheel kaal hoofd hebben. — Prendre une —, zich een kleinen roes aandrinken.
— b) (arg.) karat. — Bij valsche spelers: met
bedrieglUke bedoelingen gootvormig gebogen
kaart = . pont. — v. houste.
pailler, v. n. bt valscbe spelers: b(j het
meleeren een kaart in de lengte (gootvormig)
ombuigen (v. paille, b).
pailletee, i. (met loovertjes bezet) (pop.)
opgedirkte straatboer.
pailleux, m. (arg.) strargevangene, die
geen afzonderlUk vertrek heeft.
paillon, m. (schakel in den horlogeketting) (pop.) : faire un —, zijne vrouw of maitres ontrouw worden.
paillot, m. (pop.) voetmat; plaquer la
tournante sous le —, den sleutel onder de mat
leggen.
pain, m. (brood): a) bij bakkers : — ars,
verbrand brood; — a grigne, gebarsten brood;
-- mdtournd, te klein brood; — polka, lange
platte vierponder; — rate, door de ratten afgeknabbeld, te bard brood; (Mil.) — a trentesix trous, soldatenbescbuit. — b) (pop.) et du
— ? en waar zal ik (hij, enz.) dan brood vandaan balen ? (antwoord op bet verlangen naar
dwaze uitgaven). — Faire des petits —s, bij
het vrijen eenigszins handtastelUk worden. —
Lacher un —, een oorvijg geven ; mettre du —
dans le sac de qn., lemand afrossen, doodslaan ;
V.

paing.

— V.

manger.

— a cacheter

(ouwel): a) vollemaan; b) eigenzinnige, st.ijfkop; c) gewijde hostie; tortorer le — a cacheter, aan bet avondmaal gaan ; — de graisse,
klomp vet (opgeblazen dikke vrouw) . — c)
(Mil.) mon (ton, son) —, in 't geheel niet, bv.
ici, toi, to commandes ton —, bier heb jij
niets te commandeeren. — Leeren kussen der
kopergraveurs. — v. amande ; gout.
paing, m. [poing, vuist] (pop.) vuistslag ;
passer chez —s, met vuisten slaan, afrossen.

waardin geleende kleederen uit bet bordeel
wegloopen ; faire des —s, de leden verrekken,
onnatuurlijke standen aannemen.
paisan, m. [ paysan] (pop.) Boer, kinkel.
pair–laa, m. (als uitroep : stil !) (pop.)
deurwaarder bij een recbtbank van eerstep
aanleg (= huissier audiencier).
palabre, f. (pop.) vervelend, overboaig
geklets, gezanik. (vgl. pallas, i).
Palais–Royal. m. (pop.): weleer carre
du —, wijk van den Temple, waarin allerlei
gebruikte kleedingstukken voor vrouwen verkocht werden (vgl. Foret–Noire, pavillon, i en Pou-Volant onder pou) .
palas, v. pallas, 2.
pale, m. (fam.) in bet dominospel : blank,
de een en twee.
paleron, m. (schouderblad van een dier)
(arg.) voet.
palet, m. (werpschijf) (pop.) geld.
paletot, m.: — court — gommeux.
— Bij kerkhofssteenhouwers : (ook : = sans
manches) lijkkist. --- v. accrocher.
palette, f. (raket) (pop.) groote breede
tand. — Bg rondreizende muzikanten : gitaar.
— Hand. — Ook = palet, inzonderheid vijtfrankstuk.
palichon, m. (fam.) dubbel blank in 't domino (= blanchinet).
palichon, m ., —ne, f. adj . eenigszins
bleek.
palir, v. a. (arg.) dooden, vermoorden.
±palladier, m. (arg.) welde.
pallas (pr — las'), 1. (pop.) m. (typ.)
hoogdravende, gezwollen rede; rede van een
kwakzalver; faire (un) —, om een kleinigheid
groote drukte maken, (als een kwakzalver)
veel airs aannemen ; faiseur de —, boogdravend
redenaar, kwakzalver die met hoogdravende
uitdrukkingen bet publiek tracht te lokken,
druktemaker. — 2. (pop.) ook palas [cor. uit
pas laid] mooi, aardig.
pallasser, v. n. (pop.) (typ.) hoogdravend
spreken, phrases maken
pallasseur, in. (pop.) (typ) phrasesmaker, gezwollen redenaar (vgl. pallas, 1).
pa(l)lot, m., -te, f. (pop.) hoer, boerin.
— v. palotte.
palmares (pr. —its'), in. (ec.) lost der
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op den dag der prtsuitdeeling uitgeretkte belooningen.
palms, f. (palrntak): (de.) — d'honneur,
getuigschrift.
palmy ou palmipede, adj. et s. m.
(van zwemvliezen voorzien) (pop.) dom als
een eed ; domkop.
palot, m , -te, f. (pop.) = pallot(te).
palotte, f. (arg.) maan.
palpitant, m. (arg.) hart.
pameur, m. (arg.) visch [hors de l' eau,
it se pame].
4pameuse, f. = horizontale.
pamoisir, v. n. [ pamer] (arg.) flauw vallen.
Pampeluche, n. pr. f. (pop.) = Pantin.
pamphile, m. (pop.) lakeienziel, kruipend
mensch.
pampine, f. (pop.) bij stagers : vleesch
van geringe waarde. — (arg.) liefdezuster.
pamure, f. (pop.) Dinke oorvijg.
pana, m. (pop.) bij cocottes: vieux —,
oude leelq'ke vrek. — [abr. van panama] stroohoed; — patriotique, stroohoed in de nationale
driekleur.
panache, m. (vederbos) (pop.): avoir le
(ou son) —, een roes aan hebben; vgl. plumet. — Faire —, over den kop van zun paard
geworpen worden.
panache, adj. (bontgestreept) (farce): absinthe —e, ook ten —, s. m. absint vermengd
met amandelmelk of de een of andere likeur ;
conversation —e, gesprek over alley en nog
wat ; liste —e, candidatenlijst uit verschillende
partijen. — Als s. m. gerecht bestaande uit
een mengsel van groene en kleine witte boonen.
panade, f. (broodsoep) (pop.) vuile leelljke vrouw, sloes ; hoer, die wegens haar toilet door andere cocottes benUd wordt. — Man
zonder energie, (pop.) flapdrol. — Ding zonder
waarde; (theat.) = panne.
panailleux, m. (pop.) verkooper van
glasscherven; ongelukkig, van alles ontbloot
mensch, arme drommel.
panais, m. (pastinake) (pop.): 4tre en —,
in zijn hemd staan. — Des —, (Rosalie)! _
du flan (z. aid.).
panama, m. (Panama-hoed) (fam.) = gandin, 1. — (typ.) grove vergissing bij bet zetten of drukken.
panaris, m. (tljt) ((am.) schoonmoeder.
panas, 1. m. sing. oude, arme ongelukkige sukkel. — 2. m. pl. scherven, stukken,
puin van allerlei acrd.

PANTE]
pancarte, t, v. aligner, 1 a.
pandore, m. (pop.) gendarm.
pane, adj. (pop.) = panne.
§panet, m. = panais.
panier, m. (mand) lage mandewagen. —

(pop.) — aux crottes, het achterste ; — (aux
ordures), bed; — an pain, lqf, maag ; — a
salade, voormalige celwagen voor bet trans-

port van gevangenen, nu ter herinnering aan
Bien wagen : de mandewagen, waarin het door
de politie verbeurd verklaarde (bedorven) vleesch
geworpen wordt (= la manne de la (ourriere).
— Recevoir le —, in de gevangenis Saint-Lazare levensmiddelen of lekkernUen van buiten
of krijgen. — V. chier; dance.
panio (t) ter, v. n. en se —, v. pr. (pop.)

= pagnotter.
paniquer [panique] (arg.): se —, v. pr.
bang zijn.

panne, m. = panas.
panne, f. (pop.) armoe, nood, ellende. -(theat.) nare, zeer korte rol, ook : ondankbare
rol. — Slechte schilderij. — (arg.) v. largue.
panne, adj. et s. m. (pop.) geruineerd,
geheel zonder middelen, armoedig; arme drommel ; — comme la • Hollande, er zeer armoedig
of beklagenswaard uitzien.
panneauture, f. [ panneau, paneel] fa
briekmatig vervaardigd klein goedkoop schildertjtje op bout.
panner, v. a. (pop.) bij 't spel winnen.
pannonceau, v. decrocher, c.
panoteur, m. (pop.) wilddief.
panou$e, f. (pop.) pruik.
passer, v. a. (roskammen) (pop.): — de
la main, slaan, rossen.
pantalon, m. (pop.): donner dans le —
garance (kraproode brook der Fransche infanteristen), van militaicen houden. — B(j klerken : faire —, bet ondereind van bet vel,
waarop men scbrgft, niet halen. — (theat.)
—s, pl. kleine gord(jntjes aan de decoraties.
pantalonner, v. a.: (that.) — qn., de
tricotbroek van eene danseres strak trekken;
— une pipe, een pijpekor doorrooken (= Cu-

lotter).
pantalzar, m. (pop.) broek (= pantalon).
pante ou pantre, m. domme, door afzetters en hoeren gemakkelijk to plukken sukkel, bedrogen mainteneur eener galante dame;
dupe ; faire le —, voor een ander betalen ; v.
trimballer. — Akelig mensch. — Gegoede

— 497 —

[PANTE

PARADE]

papavoiner, v. a. [Papavoine, beruchte
moordenaar, in 1824 terechtgesteld] (pop.) in
koelen bloede vermoorden.
Pape, m. (paus) (pop.) dornoor. — Een
glas rum.
papelard, m. (arg.) papier: maquiller le
—, schrijven.
paper—hunt, m. (engl.) in de sporttaal:
snipperjacht.
papier, m. (papier): (pop.) bankbiljet, afgeknipte coupon; V. amoureux; — is chandelle, slechte courant; v. douleur; bij voddenrapers : — goudron, dik gees papier; — Joseph ou de soie, banknoot. — Faire du — marbrd, zijn voeten op een stoofje warmen. — (Mil.)
je parlerai -- a mon oracle, ik zal aan mijn
oom schrijven.
papillon, m. (arg.) bleeker, wasscber;
linnengoed, waschgoed; -- d'auberge, tafelbord,
eaten; — d' amour, platluis.
papillonner, v. a. et v. n. (arg.) waschgoed stelen.
papillonneur, m. (arg.) waschdief, steler van waschgoed.
papillotes, f. pi. (papiljot) (fam.) bankbiljetten. — In goud- of zilverpapler gewikkelde
bonbons of surprises (= eosaque).
papotage, m. ((am.) vertrouwelijk gekeuvel, gebabbel (van kinderen of verliefden).
papoter, v. n. (fam.) keuvelen, babbelen.
papotier, m., papotibre, f. (fam.) babbelaar(ster).
gueule.
paquecin, m. = paccin.
pantoufle, m. (pop.) kleermakersknecht.
paquelin, m. [voor patelin] (arg.) vleier.
pantle, pantre, v. pante.
— Ook = pac(que)lin.
pantriot, m. [ pantre] (pop.) betaler.
paqueliner, v. a. et v. n. (arg.) vleien,
Pantruche, n. pr. f. (pop.) = Pantin;
bepraten ; fliktbjMen. — Ook = pac(que)patois de —, dieventaal.
Pantruchois, m. (pop.) Parijzenaar. — liner.
paquemon, m. [paquet] (arg.) pak, pakket.
pantruchois, nieuweling, groene, onnoozel en
paquet, m. (pakket) (pop.): faire son —,
neuswijs persoon.
pantume, panturne, f. (arg.) gemeene zijn testament maken; faire ses petits —s, op
sterven liggen ; faire des —s sur tout le monde,
meid, hoer.
panuche, f. (arg.) bordeelhoer, en daarom van Jan en alleman kwaadspreken; avoir son
in de oogen der connasses (z. aid.) eene zeer —, zijn bekomst hebben, stomdronken z(jn; ldcher is —, alles opbiechten, onthullingen doer;
deftige dame.
recevoir son —, weggezonden worden. — Bij
panufe, f. (arg.) sok.
panurgiste, m. [qui saute comnme les valsche spelers : faire le —, de kaarten schikmoutons de Panurge] slaafsch navolger, naaper. ken (zoo leggen dat de Bever de goede kaarpapa, m. (enf.): bon —, grootvader; ((am.) ten krijgt). — Domme, logge kerel. — Smad la —, goedhartig, gezellig, rustig; ook: uit- keloos gekleede vrouw. — — de couenne, nastekend, als een oude beer; v. gateau. — tionale garde, schutter.
parabole, f. (arg.) paradijs.
(pop.) tramkoetsier. — Bij slagers: stier, bul.
parade, f. (grappige verlooning voor een
-- Faire — = faire maman (z. aid.).
man, bourgeois ; bij koetsiers : passagier die een
goede fool gegeven heeft. -- Weleer: (arg.)
— argote, aartsdomme kerel (die in de plompste val loopt); — arnau, iemand, die bemerkt,
dat men hem bedriegt en die dientengevolge
boos wordt — desargote, doortrapte vent, die
zich niet laat beetnemen.
pante, adj. zwak, vreesachtig, laf.
panthere, f. (panther) modeprinses tomstreeks 1840; vgl. lionne). — Pousser sa —
ou sa panthe, faire sa —, in de werkplaats
op en neer loopen (evenals een panther in zijn
hok), kroeg In kroeg uit loopen.
pantibre, f. [panetiere, broodzak] (arg.)
mond.
Pantin, n.pr. m. [dorp ten noorden van
Parijs] (pop.) Parijs; dans le goat de —, zeer
fraai, naar den laatsten smaak.
Pantinois, m., —e, f. (pop.) Parijzenaar,
-ster.
pant(in)oiser, v. n. (pop.) voor een ander betalen, afgezet, bedrogen worden.
pantoufl.ard, m. (pop.) iemand die onder de pantoffel zit, verwijfde, zwakke man,
die daarbij nog verwaand is; ijdele, goedhartige ploert. — Lid der uit bejaarde, niet voor
den krijgsdienst geschikte mannen bestaande
stedelijke wacbt (garde urbaine) gedurende het
beleg van Parijs in 1811.
pantoufl.e, f. (pop.): et caetera —, en
zoo voort, de andere helft is ook zoo. — v.
;
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kermisspel): (theat.) faire la —, de voorstelling beginnen met een onbeduidend stuk. —
(pop.) v. benediction; defiler.
paradis, m. (pop.) gemeenschappel(jk armengraf.
paradouze, m. (woordspeling met dix en
douze] paradijs.
paralance ou par lance, m. (arg.
et pop.) paraplu.
paramour, m. verdediger van lichtzinnige
schoonen.
parangonner, v. a. et v. pr. (typ.) (opvullen, drukletters van verschillende grootte
gel(jkmaken, zoodat ze vaststaan): (fig.) se —,
zich vast op de beenen zetten, zich aan lets
vasthouden (omdat men zich niet vast op de
beenen voelt; inz. van dronken lui).
paraphe ou parafe, m. (naamtrek) (pop.)
oorvijg : ddtacher un — a qn., iemand een muilpeer geven.
parapher ou parafer, v. n. (van zun
naamtrek voorzien) (pop.) = d4tacher un paraphe (z. aid.).
parapluie, m. (paraplu) (pop.) v. essence; former. — ( Mil.) envoyer qn. chercher le -- de l'escouade, (iemand die verveelt)
op beleefde wijze loozen. — (pop.) echtgenoot.
paraquete, m. middel tot afwering van
weldadigbeids-collecten.
paravent, m., v. chinois.
parcheminer [ parchemin, perkament] :
se —, V. pr. zich brieven van adeldom verschaffen.
pare, adj. [abr. van prdpard] (arg.) gereed om to antwoorden. — v. ook parer.
pareil, adj. (dergelijk, eender) (pop.): du
-- au meme, hetzelfde (ding), dezelfde (persoon).
parer, v. a. (tooien; a(weren): a) van
misdadigers etre pard, door den beul voor de
terechtsteiling klaargemaakt zun. — b) bU koks:
— un morceau, van een stuk vleesch het overtollige vet afsnijden, vleesch opmaken om to
braden. — c) (pop.) — la toque, zich door de
vlucht aan eene welverdiende straf onttrekken,
zich uit een moeilijk gevai behendig weten to
redden. — d) (arg.) la — a qn., iem. to hulp
komen; la rien — a une aminche, in aller l
een vriend to hulp snellen ; — sa gueularde,
zijn zak vullen.
parfait(–)amour, m. parfait-amour, damesiikeur; -- du chiffonnier, zeer slechte brandewmj n.
parfonde, f. [profonde] (arg.) kelder ;
pive en —, wijn in den kelder.

–a–
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PARNASSIEN]

parfameur, m. (pop.) sekreetruimer (=
moutardier). — parfumeuse, r. (obsc.)
= gantiere.
Paris, npr. m. v. monsieur; ToutParis.
Parisian, m. (ParUzenaar) BOj het landyolk om Parijs, minachtend : Par(jzenaar (ieder,
die 's zomers voor korter of langer tijd buiten
komt wonen en voor slecht voedsel hooge prjzen betalen moot). — (Mil.) vrooitjke, geestige
knaap, vroolijke Frans. — (Mar.) als leel(jk
scheldwoord voor een matroos : onbruikbaar
sujet, koekebakker. — BU paardenkoopers:
oude knol. — In 't dominospel: kleine smokkelartj (door verkeerd aanzetten, bv. een vier
aan een vijt).
parisiennant, adj. alleen gebr. in verbinding met Parisien(ne), bv. Parisienne,
-e, echte Par(jsche, Parijzenaarster in den volsten zin des woords; vgl. diabolisant.
parisiennerie, f. ParQsch leven en doen,
Pars-achtigheid.
parlement, m. (fam.) gepraat, rede;
ouvrir is —, faire l'ouverture du —, spreken,
praten.
parlementage, m. (fam.) onderhoud,
gesprek, gepraat.
parlor, v. n. (thdat.): — sur qn., den
medespelenden acteur niet laten uitspreken,
maar reeds beginnen to praten, eer hij zijn
volzin uit heeft.
parloir, m. (arg.): — des singes, dubbel
getraliede spreekkamer der gevaogenen.
parlotte, f. (fam.) vergaderplaats van een
babbelgezelschap, bv. (iron.) van de kamer der
afgevaardigden ; in engeren zin : spreekkamer
der advocaten.
parlotter, v. n. (fam.) babbelen, kletsen.
parlotterie, i. (fam.) woordenstroom (zonder veel zin).
parlotteur, m. ((am.) kletser, woordenkramer.
parmesard, m. [râpd comme du parmesan] (pop.) arme drommel met kale kleeren.

Parnasse, v. chardon.
parnassien, m. Parnassier, oorspronkelijk ironische benaming der leden van eon club
van jongere dichters to Partjs, wier verzen onder den titel "Le Parnasse contemporain" in
1866 to Parijs verschenen. Hun streven naar
onberispeljken vorm en schitterend rUm been
verscheidene hunner verleid tot verwaarloozing
van den inhoud. Onder de meest talentvolle
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noemen wij Leconte de Lisle, Catulle Mendes,
Theodore de Banville, Armand Silvestre. (Zie H.
Gauthier-Villars, »Les Parnassiens", Paris 188).
paroisse, f. (kerspel) ((am.): chaussettes
de deux —s, twee kousen die geen paar uitmaken.
paroissien,m. (parochiaan) ((am.) mensch;
verdacht individu ; drd le de —, rare snuiter;
— de Saint-Pierre-aux-Boeu fs, domkop.
parolier, m. ((am.) dichter van operaof liederteksten.
paron, m. [pas rond = carre] (arg.)
portaal eener verdieping.
parouffle, f. [voor paroisseJ (arg.) kerspel,
parochie.
parrain, m. (doopgetuige, peet) (arg.)
ambtshalve toegevoegde verdediger; adsistent
van den president der rechtbank. — Getuige;
— d'alttque, getuige ter ontlasting (a decharge);
v. fargueur ; rembrocage.
parrainage, m. (arg.) getuigenis.
partagas, m. [Partagas, naam van een
fabrikant] fijne Havanna-sigaar.
partageuse, f. (verdeelster) (arg.) hoer
die haar aanbidders ruineert.
partageux, m. (deeler) (pop.) roode republikein, communist.
parterre, m. (thdat. parterre ; bier : par
terre, op den grond) : ( fam.) prendre un billet
de —, vallen.
parti, adj. [part. passl van partir] ([am.):
— (pour la gloire): a) aangescboten, een weinig dronken; b) door de bekoorlijkheden eener
vrouw meegesleept; c) in een lang verhaal,
in een lang gesprek gewikkeld. — Les voila —s,
nu zijn zij onder zeil (in slaap).
particule, f. (fam.): la —, het 'de" veer
adellijke namen.
particulier, m. (bijzonder persoon) ([am.)
in ongunstigen zin : individu, man, kerel ; (Mil)
burger.
particulibre, f. (fam.) sa —, zijn beminde, ook : vrouw. — Hoer.
partie, f. (partij) : a) (fam.) — fine, liefdes-bijeenkomst in een Cabinet particulier. —
(theat.) monter une —, ter eigen benificie in
een daartoe gehuurd lokaal, met belangelooze
hulp van kameraden eene dramatische voorstelling geven, ook : voor een liefhebberijkomedie een stuk instudeeren, waarbij ieder de kosten zijner rot draagt. — Fille a —s, elegant
gekleede, naar bet uiterltjk fatsoenl(jke hoer, die
haar rendez-vous in een uiterst nette woning, de

PASSER]

niaison a parties on de passe geeft. — b) (pop.)
faire une —, met kameraden vechten; faire
une — de traversin, met zIjn beide bq elkander slapen.
pas, 1. adv. (niet) (iron. et pop.) in plaats
van eene bevestiging: bv. it West pas chien,
hij is een gierigaard; ne — mdchant (niet
kwaad), leelijk, erbarmelijk, niets waard. —
— de ca, Liselte ! dat niet, volstrekt niet. —
Un (une) — grand'chose, een deugniet (een
zedelooze vrouw). — 2. s. m. (pas) (Mil.) :
mettre au — (tot rede brengen), een standje
geven, straffen.
pasclin, pasquelin en ateidingen, v.
pacquelin, etc. — v. glier.
pas(sa)cailler, v. n. (arg.) anderen
vborkomen, verdringen.
passade, f. (vluchtige doorreis; kortstondige liefde) (thdat.) plaatsverandering der tooneelspelers op bet tooneel ; rdgler une. —, bet
oogenblik en de regeling van eene plaatsverwisseling vaststellen.
passant, m. 1. (pop.) (doorreizend persoon) lid van een gezellenvereeniging (compagnonnage), die slecbts zeer tijdelijk werk gekregen heeft. — 2. (arg.) (ook passade, r,
passe, f., passide, f., passier, m.,
passif(le), m. schoen.
passe, f. (doortocht) : a) vrijbiljet op den
spoorweg. — b) (theat.) = passade. — c)
bi.j spelers . opeenvolgende rip van gelukkige
slagen. — d) bU cocottes: vluchtige amourette;
faire une —, een op de straat opgedaan aanbidder een liefdesrendez-vous in bet maison a
parties (z. aid.) of de passe geven. —v. eeor–
nifier. — e) (arg.) hulp, ondersteuning:•donner (ou [airs) la — a qn., iemand bijstaan. —
Guillotine : gerber a la —, ter dood veroordeelen, guillotineeren. — v. passant, 2. —
— a la rousse, dansschoen.
passe–crick, m. (arg.) pas.
passe-de-cambre, f. (arg.) pantoffel.
passe-lacet, m. (rognaald) (ram.) hoer;
00k: gendarm.
passe–lance, m. (arg.) boot, schuit.
passe–montagne, m. tricot-muts, die
over de ooren en de wangen gehaald wordt.
passer, v. a. , V. n. et v. pr.: a) (pop.)
Y. arme; — au bleu : a) als v. a. wegmaken, verdoen, verkoopen, zijn vermogen doorbrengen; b) als v. n. zich verschuilen, verdwijnen ; bij handelsbedienden : — debout, to
reciter tud In den winkel komen (vgl. cou-
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PATINER]

cher) V. biffre, briffe; dixieme ; ken; que le bon Dieu (que le dyable) vows pafrotte ; gabari; galtos ; glace ; lu- taf ole! God straffe Jo! (de duivel bale je ! )
nette; Jules, Thomas; — au jaune,
patagueule, (pop.) 1. adj. vervelend,
;

zijn haar blond verven ; — devant la mairie,
zonder burgerlijken stand en priester een huwelijk sluiten; — la men Rouge, de maandelijksche regels hebben ; se — quelque chose
sous le nez, lets gebruiken, eten of drinken;
se la — douce, een gemakkelijk leventje Leiden; van ecbtgenooten : ne pouvoir — sous la
porte Saint-Denis, vreeselUke horens ophebben;
— du vin en contrebande, zich buiten de poorten (waar geen belasting geheven wordt) zat
drinken; van meisjes : y —, er aan gelooven
moeten, verleid worden; (theat.) la piece passera demain, het stuk zal morgen doorgaan,
gegeven worden ; ne point — la rampe, het
publiek koud laten (van tooneelstukken en acteurs) ; (Mil.) — la main dans les cheveux, bet
Naar snijden volgens reglement. — b) (arg) —
sur le banc, neergelegd worden om afgerost to
worden (van galeiboeven) ; se — de belle, niets
te stelen vinden, voor zipn aandeel in de butt
in den nek gezien worden, ook : raadgevingen
in plaats van geld krijgen ; V. fabrication;
nouvelle, c ; paing : — par les piques,
aan een gevaar ontkornen ; — a la plume ou
au tabac, door een politieman mishandeld worden; — a la sorgue, slapen.
passe–singe,m. (arg.)sluwerd,slimme vos.
passeur, m. [passer un examen] arme
drommel, die tegen betaling voor een ander
examen doet. — (theat.) iemand die voor den
biljetverkooper biljetten aan bet bureau haalt.

— Vgl. versionnaire.
passide, f., passier, passif(le), m.
(arg.) v. passant, 2.
passileur, m. (arg.) schoenlapper.
passionne', m. (hartstochtellk minnaar)
(fam.) meisjesjager.

pastille, f. (pop.): v. moule. — Wind,
poep. — Bij spelers : tiensousstuk. — ((am.)
venir en —s de Vichy (weleer en cure-dents),
op een soiree komen, zonder uitgenoodigd te
ztn op bet voorafgaande diner.
pastiquer, v. n. et v. a. (arg.): a) _
passer in de gewone taal, bv. — sun la placarde, over bet plein gaan ; b) = pratiquer,
V.

maltouse.
pastourelle, f. (Mil.) bU cavaleristen :

trompetsignaal voor de manschappen, die straf
bebben.
pata$Oler, v. a (pop.) te schande ma-

akelig. — 2. s. m. stijve, knorrige, voor alles
den neus ophalende man.
patapouf, m. (lam.): (gros) —, dikke
man, die bij elken voetstap bggt en steunt.
pataques, m. [pas -t-a- qu'est-ce] ((am.)
grove Pout in de binding.
patarasses, f. pi. (arg.) lappen die de
galeiboeven onder bun voetboeien steken.
patard, m. (pop.) stuk kopergeld, tweesousstuk.
patati–patata, interj. et s, m. nietsbeduidend geklets; les voila partis —, nu volgde
er een eindeloos gesnater.
patatrot, m. [pattes a trot] (pop.) se
faire le (ou faire) —, wegloopen, zich uit de
voeten maken; faire un — a qn., temand acbterna loopen, iemand vervolgen.
pate, i. (pop.) m. [abr. van patron] bi
houtgraveurs : patroon, baas. — 2. (arg.) viji.
pate, (. (deeg) (typ.) mettre' en —, In
pastei laten vallen (d. I. bet zetsel weer iu
losse letters laten uiteenvallen); tomber en —,
in pastei vallen (vgl. ook pate). — Morceau
de —, V. morceau,

c.

pate, m. (pastei): (pop.) — d'ermite, ok-

kernoot, walnoot. — Crier les (ou aux) petits
—s, van pUn bard scbreeuwen (bu bet kinderbaren) (typ.) pastei (in elkander gevallen zetsel); faire du —, in pastel laten vallen, ook
in pastei gevallen letters distribueeren (vgl.
ook pate).
patee, f. (voeder) (pop.) slaag : donner
la -- a qn., tem. ter dege afrossen ; recevoir
la —, een flunk pak ransel krijgen.
patelin, m. (arg.) 1. = pacquelin.
— 2. landsman.
patente, 1. a) (pop.) pet, inz. ztjden, op
de slapen plat gedrukte pet. — b) (arg.) legitimatiepapier.
patente, m. (pop.) man die op kosten
eener publieke vrouw leeft, souteneur.
paternel, m. blj scholieren : vader.
patience, f. (knoopensebaar) (Mil. le
viol de la —, knoopenscbaarverkrachting, een
der gruwzaamste plagerijen, waaraan de recruten blootstaan; passer Bibi a la —, onaneeren.
patinage, m. (pop.) onfatsoenl(jk betasten.
patiner, v. a. et v. ii. (onfatsoenlUk betasten) (pop.): — la dame de pique, — le carton, kaartspelen. — Bij hoeren : — le trimard,
):

A
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op klandisie uitgaan, de baan opgaan. -- Se —
= se tirer les pattes (z. aid.).
patiras, m. [ paatir, lijden, ongemak verduren] ((am.) zondebok.
patissier, m, (pasteibakker) (fam.): sale
—, iemand, die smerige zaken doet ; bij ultbr.
smerige vent.
patito, m. (ital.) = patiras.
patoche, f. (enf.) roede, plak ; slag met
de plak of de roede op de band. — Hand.
patouiller ou patrouiller, v.a. (pop.)
eetwaren op ruwe wijze betasten, zoodat zg
het frissche voorkomen verliezen ; eene vrouw
streelen, betasten.
patouilleur, m. (pop.) betaster.
patraque, f. (oud, versleten uurwerk)
(pop.) patrouille van de nationale garde. —
Hoofd, zwakhoofd.
patre, m. (arg.) = pant(r)e.
patrieotage, m. (pop.) kuipert, intrigue.
Patrie, f. [la —, groote fr courant] bij
arme kunstenaars en letterkundigen (de zoogenaamde bohemes): latafel (daar een blad der
Patrie dikwijls voldoende is om bun boeltje
daarin te bewaren).
patron, m. (patroon) (pop.) herbergier,
kroegbouder (als hij borgt) . — (Mil.) overste,
majoor.
patronet, m. suikerbakkersleerling.
Patron–Minette, m. 1. (pop.) des le
—, zeer vroeg in den morgen. -- 2. geheim
genootschap van misdadigers gedurende de regeering van Louis-Philippe.
patrouille, f. (pop.) : dire en —, des
nachts kroegloopen; se mettre en —, zich bedrinken.
patrouiller, etc., v. patouiller, etc.
patrouillotique, adj. minachtend voor

PAVILLON]

pa(t)tiner (SO), v. pr. (pop.) = so tirer
les pattes (z. aid.).

pattu, adj. (dikvoetig): verre —, glas met
grooten voet.
paturer, v. n. (weiden) (pop.) eten. —
V. a. voeden; noes sommes biers pdturls, wij
hebben goed eten.
plituron, m. (koot) (pop.) voet; jouer
des —s, se tirer les —s = se tirer les pattes

(z. aid.).

paturot, m. [Jerome Paturot, roman van
Louis Reybaud] (fam.) bij letterkundigen: lichtgeloovig mensch.
Paul Riquet, m. (arg.) brandewijn.
paume, f. (pop.) verlies, mislukking; faire
une —, een verlies lijden.
paumer, v. a. et v. pr.: a) (pop. et arg.)
verliezen ; — son fade, zijn loon uitgeven ; se
—, verdwalen; (arg.) — l'atout, den moed verliezen; paumi Bans le dos, geruineerd, verloren, weg ; — ses plumes, zich vervelen ; — la
sorbonne, bet hoofd verliezen, gek worden. —
b) (arg.) aanpakken, grijpen, gevangen nemen;
se faire —, in hechtenis genomen worden; V.
marron.
paupiere, I. (ooglid) v. battre, a.
pause, f. (fam.) bij musiei : compter des
—s, aan zun muzieklessenaar zitten slapen.
pautre, m. (arg.) burgerman.
pauvrard, adj . et subst. m. (fam.) doodarm (man); ant. richard.
pauvrete-, f. (armoede) (pop.): faire la —,
een vrouw beslapen.
pave, m. (plaveisei, straatsteen) lastig
mensch, schuldeischer; bets vervelends; — ( de
fours), goedgemeende, maar schadelijke vriendscbapsdienst; overdreven en onhandige loftuiting. — (pop.) faire la place pour les --s a
patriotique.
ressort, den schijn aannemen alsof men werk
patte, f. (poot) 1. (pop.): a) voet ; been; zoekt V. arracher; fusiller; gratter;
hand; a —, te voet ; dire sur ses —s, op zUn ; inspecteur; manger. — Le general Pave,
se tirer les —s, fournir des —s, se payer une de straat.
paire de —s, zich uit de voeten maken, wegpaver, v. a. (plaveien) (fam.): on pave, in
loopen; pantalon — d'dlephant, naar onder wtj- die straat is bet niet pluis, daar komt men
der wordende pantalon. — b) (obsc.) faire — zijn schuldeischers tegen; rue payee, straat die
d'araignee, met ztjn vingers aan iemands lijf men mijdt om de daar wonende schuldeischers.
zitten frommelen. — c) — de lapin, kleine bakpavillon, 1. m. (pop.) P— de More,
kebaard. (vgl. cOtelette en nageoires). vroeger een deel van het kwartier van den
— d) (Mil.) —s de crapaud, epauletten. — e) Temple, waarin voornamelok bedden verkocht
bij kunstenaars : avoir de la —, eene zeer be- werden ; vgl. Foret-Noire, Palaiskwame band hebben. — 2. (arg.) to as la — Royal, Pou-Volant onder pou. — ( arg.)
cassee, je bent ontdekt, men weet alles; se Voor de grap verzonnen leugen. — 2. —, m,
casser la —, gevat worden.
–ne, f. adj. et S. dwaas, gek; gek, gekkin.
;
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(pop.) dwaasheld,

P~CHE{TR]

pehutt, ete., v. psehutt, ete,
peau, t. (vel, nutd) : a) (fam. et

pop.)
(pop.) dwaas praten, ~tre tout en -, een zeer dlep uitgesneden Jaonzln kletsen, bazelen.
pon dragen, avoir qc. dans la -, door zlnpavillonneur, m. (pop.) iemand diegek- nelijken hartstocht beneerscnt worden; eues
kepraat bazelt.
[les fleuristes] n' ont pas de la - partout, zlj
pavois, adj. et s, m. (pop.) dronken (vent). hebben ergens een gaping in de buld (ZOLA);
pavoise, adj. (pop.) aangescnoten,
(aire - neuve (vervellen), vanmmnaar verwtssepavoiser (se), v. pro (Mar. zten met len. - - 01£ - de chien, boer.- - (d'ane),
vlaggen tooien) (pop.) zijn zondagsche kleeren trommel: (aire chanter (ouronfler) la - d,'ane,
aantrekken; zicb bedrinken.
trommelen, avoir la - trop courte, onder bet
payant, m. (betaler): (tbeat.) (imbecile de) slapen winden laten; - line, moore, tengere
-, onbevangen en geestdriftvol toeschouwer. jongellng , (aire la - de lapin, In contramarpayer, v. a. et v pro (betalen): a) ((am.) ken handelen , tratner sa -, geen raad weten
tu vas me le -, .Aglae (dat zal ik je betaald met zicb zeIt, ronddwalen. - (ee.) les - $ de
zetten), jij bent ook een moole (tot iemand, lapin, de protessoren (wegens bet hermelijn,

pavillonner, v. D.

die iets ongerijmds neett voorgeslagen of over- die bij plechtlge gelegenheden het eereteeken
dreven eischen gesteld heert). - b) (pop.) doen, van hun ambt is). - Niets; de la -1 neen;
volbrengen; e est tout ce que tu paies1 hebt il n'y a que la -, er is niemand; pour la-,
ge verder nlets te zeggen? is dat nu alIes?- voor nlemendal, gratis; (Mil.) - de libi, ook:
se - qc., nch op lets tracteeren; se - UM - de balle, - de noeud! (Mar.) - de bite
boss, de plaisir, .zich uitstekend amuseeren; et de balai de crin! volstrekt ntet, geen roose - une course, loopen, se - un homme, den cent, van zijn leven niet! c'est - deballe
zlch inlaten met een man tot eene voorbij- maintenant, dat is nu over; (iron.) il estpoli,
gaande liaison. - c) (ec.) - ses arrets, sa - de noeud! wat een onbeleefde vent! - Bij
retenue, ztcn door middel van goed gedrag soldaten in Afrika: - de bo'uc, kleine geteerde
verkregen vrijstelJing (exemption), door eenlot- leeren zak als veldflescb, ook: vrouwenborst.
felijke vermelding van schoolblijven, van de - b) (arg.) faire - de balle, niets te stelen
opslulttng vrijmaken; sortie payante, opboven- gehad hehben, revenir - de balle, onvernchgenoemde wijze door gunst verkregen verlot ter zake, met de kous op bet boofd terugom uit te gaan. - d) (tneat.) faire - la komen.
goutte a un acteur, een tooneelspeler utttlutpeauflner, v. a. (pop.) ten ultvoer brenten; - se faire - un moos ou la goutte, uit- gen, volbrengen, doen.
getloten worden. - e) (arg.) veroordeeld zijn;
peausser, v. n. (arg.) slapen, wonen =
avoir paye, zijn straf afgezeten hebben; faire piausser, b; se -, V. pro (arg.) zich ver-, veroordeelen; V. dette.
kleeden.
payot, m. (arg.) marketender en boek- peea, m. (Mil.) = ipeca.
houder op de galeien (een galeiboef).
pecau-e OU pecalre, interj. zUidelijk
pays, m (land): ((am.) - Breda, kwar- provinciaUsme: 0 wee, och arme!
peccavi, m. (belijdenis van zonde) (arg.)
tier van Breda, de lorettenwijk (v. BredaStreet); - des fourrures, de gezamenlijke zonde.
beursspeculanten; - des marmottes, de aarde;
pecha, f. (perzik) (fam. et pop.) boofd,
s'en aUer dans le - des marmottes, sterven.
gelaat; v. epiler. - Bij letterkundigen: ~
paysage, m. (landschap) (fam.): cela (ait a qUinze sous, elegante lorette (naar Dumas
bien dans Ie -, dat staat beel goed.
fils, Demi-monde). - V. cueillir, deposer.
Pays-Bas, m, (Nederland) (pop.) het peeher, V. a. (visschen) ((am.): - a la
achterste.
ligne d'argent, visch koopen als men niets gepayse, f. (landsvrouw) (pop.) keukenmeid vangen heert, ook: geld trachten te leenen;
of kindermeisje, dat een soldaat of werkman (aller) - une (riture dans Ie styx, dood zijn
uit dezelfde provincie tot vrijer beert; vandaar (sterven).
ook: liefste, vrijster; aUer voir la -, naar zijn
peeheur, m. (visschet') (fam.): - a la
melsJe gaan. - Bij musici: compter des -s, lligne (bengelaar), journalist, diQ een artikel
slapen (vgl. pause).
onnoodig lang uUrekt.
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pechon, m. ook pesehon de Ruby,
(pop.) kleine deugniet, bengel.

peehonner, v. a. (arg.) stelen.
peehonnerie, f. (arg.) diefstal.
pecoreur, m. (arg.) straatroover.
pectoral, m. ((am.): s'humecter is —, ztjn
keel bevochtigen, drinken (vgl. humeeter).
pecune, f. [lat. petunia] (t en nu pop.) geld.
pede ou pedero, m. (pop.) knapenschender, paederast.

pedesoui.11e, pedzouille, m. (pop.)
boer; kerel zonder energie, lafaard.
pegale ou pegole, f. (pop.) lommerd.
pegoce, m. (arg.) luis.
pegocier ou pegossier, m. (arg.) luizige vent, luizenbos.
pegrage, m. (arg.) diefstal.
pegraine, f. (arg.) = pegrenne.
pegre, 1. m. [lat. piper] (arg.) diet; —
a marteau, diet die alleen kleinigheden steelt,
de proletarier onder de dieven. — 2. f. de gezamenlijke dieven, de dievenwereld; la haute —
(ook les —s m. de la haute), de groote dieven, de voorname lui onder de dieven ; soms
ook : de weelderige lorettenwereld ; la basse —,
de gemeene, kleine dieven ; v. bourreur.
pegrenne, f. (arg.) honger en nood, armoe ; etre en fine —, in den uitersten nood
zijn ; v. caner, b.
pegr(enn)er, v. n. (arg.) in armoede,
kommerlgk leven; pegrennd, uitgehongerd, zeer
ellendig.
pegrer, v.a. (arg.) stelen; v. pegrenner.
pegriot, m. (arg.) diet die alleen kleinigheden steelt ; aankomende diet, dievenleerling.
— V. brüler, c.
peigne, m. (kam) (arg.) sleutel; faire le
—, zich wegmaken, op den loop gaan (= prendre la clef des champs).

peigne–cul, m. (pop.) luiwammes, dagdief. — Onbebouwen vlegel.
peignee, f. (pop.) vechtpartq (inz. tusschen vrouwen); se foutre (ou Sc repasser) une
—, elkander in de haren vliegen, bakkeleien.
— Mal —, hoer.
peigner, v. a. (kammen) (pop.) afrossen,
slaan.
peinard, m. (pop.) ziekelijke, gebrekkelUke grijsaard.
peintre, m. (schilder) (Mil.): — sur macadam, straatveger ; vgl. pinceau.
peinturlure, f. (pop.) slechte schilderij,
knoeiscbilderij.

PELOTEUR]

peinturlurer, v. a. et v. n. (pop.) schilderen, kladschilderen, knoeien; se —, zich beschilderen, zich blanketten.
peinturlureur, m. (pop.) knoeischilder.
peinturomanie, f. ((am.) overdreven
voorliefde voor schilderijen en tentoonstellingen
van scbilderljen.
peinturophobie, f. ((am.) groote afkeer van schilderkunst en schilderijen.
pekin, m. (Mil.) burger, niet-soldaat; ploert;
v. bousculeur. — Btj de leerlingen van
Saint-Cyr : — de bahut, kweekeling van SaintCyr, die zUn studien voltooid heeft (vgl.
bahut).
Pelago, m. (arg.) de gevangenis SaintsPdlagie.

pelard, m. (arg.) = pollard.
pele', m. (pop.) kaalkop ; iemand, the geplukt is of aan lager wal geraakt. — Openbare weg.
peler, V. a. (scbillen) (pop.): — qn., geld
van iemand aftroggelen, temand plukken. —
v. oignon.
pelerin, m. (pelgrim) individu, mensch;
etrange —, rare snuiter.
peleriner, v. n. een pelgrimstocht maken.
pelican, m. [ paysan] (arg. et pop.) hoer.
pollard, m. (arg.) hooi.
pellarde, f. (arg.) zeis.
pelle, f. (schop) (pop.) bij cocottes : faire
danser un homme sur la — is feu, een man
voortdurend geld afpersen, hem uitkleeden; ramasser une --, vallen.
polo, pelo ou pelot, m. (pop.) sou
ook : kleeding (= pelure.
peloponesien, m. [voor grec] vaische
speler.
pelotage, m. (pop.) ontuchtig betasten
eener vrouw. — Liefkoozing; vleiertj. — Volle
boezem.
pelote, f. (kluwen) (arg.): vol a la --,
diefstal gepleegd aan kleine meisjes. — (pop.)
aux —s, is tburbi ! de duivel hale die schurkerq.
peloter, v. a.: a) (pop.) een vrouw streela
len, ontuchtig betasten ; V. blonde ;
—

dame de pique ou le carton =

patiner. —

Liefkoozen ; vleien, fleemen (om iets to krUgen); bij kleermakers : — sa bhche, zorgvuldig,
met smaak, con amore werken. — b) (arg.l
— le carme, de geldbakjes in de uitstalling der
geldwisselaars toelonken.
peloteur, m., peloteuse, f. (pop.)
lichtzinnig man, die gaarne vrouwen op on-
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tuchtlge wijze betast. - Lage vleler, -ster ,
knecnt, die den patroon altijd naar den mond
praat, gatlikker.
peloton, m. (Mil.): - de chasse, stratpeloton,
pelouet, m., -te, f. (arg.) wolf, wolvin.
pelure, f. (scnu) (pop.) las, rok; overjas, - d'oignon, zeer llchte (or zeer atgedragen) kleedij.
penailleux, m. scnooter, schott,

Penard,

n.pr, (pop.): nocer en pere -,

geheel in zijn eentje kroegloopen en smullen.

penard, adj. (arg.) bedaard rustlg, en-,
zoetjes, glulpeng.
pendante, r. (arg.) oorring. - Horlogeketting.
pendre, v. n. (bangen) (fam.): cela lui
pend au nez, dat bangt bern boven 't hootd.
pendu, m. (gehangene): a) bij de leerllngen van Salnt-Cyr: hulpleeraar. - b) (arg.)
- glace, straatlantaren.
pendulard, m. penduledlet, Pruls, Duitscher,
pendule, t. a) bij letterkundlgen: - a
plumes, haan. - b) remonter sa -, zijne vrouw
van tUd tot tijd alranselen, om de gewoonte
niet te verllezen.
penlche, r. (Mar. pinas) (pop.) voet: u
repousse des -s, hij heert stinkende voeten. Schoen met houten zool, klompscboen.
penitence, f. (boete) ((am.): ~tre en (opgesloten zijn), gedurende een dag, een week
enz. nlet mogen or kunnen spelen (van dames
te Monte-Carlo, die haar geld verspeeld nebben en wier mannen zoo lang niets willen
geven).
penne, f. (arg.) sleutel,
pension, f. (Mil.) de tarel del' ongehuwde
onderofficieren in de restauratie.
pensum, m. [woordspeling van pincehommes] potttte-agent,
pente, f. (helling) ((am.): avoir une -,
een roes aan hebben, dronken zijn. - (pop.) peer.
pepee, r. (enf) pop.
pepete ou pepette, f. (pop.) tiensousstuk.
pepin, m. (piteenervrucht) ((am. et pop.):
a) v. avalar. - b) oude, uit de mode geraakte paraplu. - c) vluchtige nelging, vool'bijgaande hartstocht: j' ai un - pour elle, ik ben
smool'lijk op haar.
pepitier, m. [pepite, goudkIomp]: les-,
de lui van de goudklompen (de afgevaardigden,
die geloof hechtten aan Ferry's voorspiegelin-

PERISSOIR]

geo, dat groote schatten ult Tonkin te wachten waren).
pequin, m. = pekin.
percentage, m. in de beurstaal: percentage.
percer, v. a. (fam.): en - d'un autre, een
ander vat opensteken, een andere, betere geschiedenis vertellen. - v. bas, e.
perce-toile, m. (arg.) diefin de zeebaden.
perche, r. (pop.): ~tre Ii la -, ntets te
bikken hebnen, bUna doodnongeren, vreeselijk
mager zijn. - v. lacher.
percher, v. n. (van vogels: OJ) een stok
of tak gaan zttten) (toevalUg ergens) wonen;
oil perches-tu? waar hang je nu uit, waar
woon je nu?
perdre, v. a. (verllezen) (pop.); - ses bas,
niet meer weten, wat mendoet,zeer verstrooid
zijn; - son balon, - le gout du pain, sterven; - sa clef, diarrhee hebben; v. lard, a;
- ses legumes, stoelgang bebben; - le nord,
in de war raken, de kluts kwijtraken, dwaasheden zeggen, bij kleennakers: - un quart,
ter begratents van een kameraad gaan; I' avoir
perdu, den maagddom kWijt zijn (vgl. Ie, i);
prends garde de le - ! dat zal je niet meevaHen, dat buitenkansje zal je niet hebben.
perdrix, 1. (patrus) ((am.) bij jagers: hollandaise, huisduit. - Aardig meisje, dat zlch
ntet laat vangen.
pare, m. (vader): a) ((am. et pop.) caillou, iemand, die weerstand biedt aan alle
verleidingen del' (valsche) spelers, (Mil.) la Capote, sergeant bij de monteertngs-commlsste, - la Co lique, dukatenkakker (zekerspeelgoed), bij cocottes: le - Douillard, de mainteneur, de rijke man; - etemei Ii trois francs
la seance, schildersmodel met wit naar en wttten baard; le - Fauteuil, bet kerkhot PereLachaise ( woordspeling met la chaise); v,
frappart, pinard; petit - noir, liter (v.
petit, 1); - systeme, de Ieerling die met
nO. 1 overgaat (aan de PoJyteclmische school);
le - la Tuile, God; - La Violette, keizerNapoleon I. - b) (arg.) Ie - la reniflette, ledes renifteurs, de prefect van politie.
Pare-Lachaise, n.pr. m., v. contre-

marque.
performances,

f. pl. (eng!.) in de sporttaal: de resullatcn, die een renpaard heert
vel'kregen op de renbanen.
perissoir, m., -e, r. kleine uoot, die
lie-ht omslo.at.
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peritoine, m . (buikvlles) (fain.) s' en faire
perruquier, m. (kapper) (pop.): quart
eclater le —, zich met jets volstoppen, zich d'heure du —, veel Ianger tijd dan men geaan sets to barslen eten.
dacht had. — — de la crotte, schoenpoetser.
peritorse, in. (fam.) bo studenten : over- — v. cOtelette. — Ambtenaar, die staatsjas, jas.
eigendom verdonkeremaant; v . perruque, 2 .
perle, f. (parel) (pop.) V. enfiler.
Perse, f. npr f. (Perzie; hier zinspeling
perler, v. a. (zorgvuldig bewerken) (fam
op perce, met gaten] (fam.): rideaux de —,
— sa conversation, slechts in uitgezochte ter- gescheurde gorthjnen
men spreken.
persiennes, b p1. (zonneblinden, jalouperlo(t) , m. (pop.) b^j voddenrapers : zien) (pop.) bril.
rooktabak.
persigner, v. a. (arg.) inslaan, lnstooten ;
perlotte, f. (pop.) bij kleermakers: (fig.) bedrieger; bv. — une lourde, een deur
knoopsgat.
inslaan; — un client, iemand bedriegen.
permanence, f. b(j spelers : reeks van
persil, m. (peterselie) (pop.): it n'a plus
nummers, die bij de roulette of trente-et-qua- de — sur la tete de veau, bg heeft een kaal
rante uitkomen.
hoofd. — Gedeelte van bet Bois de Boulogne,
permission, f. (verlof) (fam.): — de dix dat door wandelaars druk bezocht wordt (zonheures: a) damesregenmantel met kap ; b) de- der kwade bijbedoeling). — Bij cocottes: bet
genstok; (met gzer beslagen) knuppel. — (Mil.) beroep der boeren : aller au —, cueillir (ou
la — trempe, bet verwachte verlof staat erg Faucher) le —, faire son —, travailler dans le
twgfelachtig; avoir une — de vingt-quatre —, de baan opgaan, klanten gaan zoeken.
heures, buiten de kazerne op wacht trekken;
persiller, v. n. (pop.) = aller au persil
se faire signer une —, een blaadje sigaretten- (z. aid.)
papier voor den dag halen en de tabak van
persilleuse, f. (pop.) straathoer.
.):

een antler vragen.
perpete : (arg.) a

personae, f.: monsieur —, v. monsieur.
[abr. van a perpe-

perte, f. (arg.) a — de vue (onafzienbaar),
tuite]: etre a —, tot levenslange gevangenis voor bet gebeele leven, levenslang.
veroordeeld zijn.
pertuis, m. (opening) (pop.): — aux leperpignan, m . [Perpignan, fr. stad] (pop.) gumes, keel, gorgel ; (arg.) faire tourmort et
steel eener zweep.
demi-clef sur le — aux legumes, iem. worgen.
Perrette, n.d.b. f. (Pietje) (fam.): boite
perversisme, m. school van de zedelijke
—

a —, spaarpot voor geheime doeleinden.

verdorvenheid, perversisme.

perroquet, m. (papegaai): a) (fam.) un
perversiste, m. aanhanger van bet per— , een glas absint ; V . asphyxier, etouf- versisme.

fer.

—

v. dejeuner, soupe.

—

b) (pop

.)

— de savetier, a) ekster; b) merel; c) meer-

peschon de Ruby, v. pechon.
pesciller ou pessiller, v. a. et v. pr.

kol. — Grenswachter, douanier (wegens zijn nemen : — d'esbroufe, met geweld wegnemen.
groenen rok).
— Se --, in toorn ontsteken, opvliegen,
perruche, f. (wifjespapagaai) (fam.) glas
peso, pesse ou peze, f. (m.) oot pose,
absint (= perroquet).
m. , pesoche, f. (arg.) geld, loon ; descendre
perruque, f. (pruik) 1. (fam.) s. f. et (ou fusiller) son —, zijn geld uitgeven. — Het
adj. met nude vooroordeelen behept (mensch), voor een gevangen misdadiger door zijne vrije
pruik ; le parti des —s, de klassieke school. — kameraden ingezamelde geld.
2. S. f. verdutstering van staatseigendom, onpessigner, v. a. (arg.) In de hoogte licheerlijkheid ten nadeele van den staat; faire une ten, oplichtcn ; in stukken slaan ; misbandelen :
—, bet toevertrouwde staatsgoed heimelijk ver- ook = persigner.
koopen ; faire un outil en —, een stuk gereedpessiller, v. pesciller.
schap, dat men nit eigen middelen moet aanpestacle, m. [car. van spectacle] (pop.)
schatfen, op bedr ieglijke wijze van de materia- schouwspel, tooneel.
len van den bass gedurende den werktUd zelf
pet, m. (wind, scheet): a) (pop.) — honmaken.
teux, stille, onhoorbare wind, veest; curieux
perruquemar, m. (pop.) friseur, kapper comme un —, zeer nieuwsgierig; glorieux comme
(vgl. ...mar).
un —, zeer ijdel of verwaand ; lather qn. comme
-
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un —, iemand zoo spoedig mogeltjk verlaten,
iemand laten schieten ; — a vingt ongles, pasgeboren kind; abouler un — a vingt ongles,
een kind krijgen. -- Faire le —: a) brutaal

PETIT-VIDE]

te weinig beeft, verliezen ; — dans la sole,
een zijden japon aanhebben; it Taut que ca
pete ou que ca dise pourquoi, dat moet tot
stand komen, bet koste wat het wil ; la gueule
lui en pete, het brandt hem in den mond (wegens de scherpte der kruiden). — b) (arg.)
bij 't gerecht aanklagen, een aanklacht big de
rechtbank indienen. — (Mil.) — sec, streng zijn
in den dienst.

zIjn, ook : ongeduldig worden, mopperen, b)
bankroet gaan. — It y a du —! pas op ! bet
is niet pluis ! (arg. de politie is in de buurt,
pop. in werkplaatsen : de Was is boos, hi zal
een duchtig standje maken) ; it n' y a pas de
Petesee, m., v. monsieur.
—, bet is niet erg, er is geen kwaad bij. —
peteur, m., peteuse, f. (windenlater)
b) (arg.) = petage.
p ' tage, m. gerechtelijke aanklacht (vgl. (arg.) aanklager; aanbrenger.
peteux, 1. (pop.) s. m. windenlater. —
peter, b).
petarade, f. (salvo van winden) (erg.) Het achterste. — Laffe kerel, schUtebroek. —
2. (arg.) adj. zich schuldig gevoelend.
hospitaal de la Salpitrilre.
petgi, V. petard, h.
petard, m. (springbus, voetzoeker) (fam.
petit, (fam. et pop.) (klein) 1 adj.: —
et pop.): a) gedruisch, rumoer; V. armoire.
— b) Bij letterkundigen : geruchtmakend suc- banc, bet in de Parijsche schouwburgen aan
ces, opspraak. — c) het achterste. — d) —s, de dames aangeboden voetenbankje, waarvoor
pl. (winderigheid verwekkende) boonen. — e) de baar begeleidende heer een fooi geeft, vanluide wind, hoorbare scheet. — f. oorvijg. — daar bij uitbr. fooi ; le mo'sieu donnait toujours
g) pistool. — h) sou. — I) —, ook petgi, pour le — banc, mijnheer gaf altgd wat voor
heftige, onverwachte opschudding, stanije: bet dienstmeisje (der hoer) ; —e bete, v. cherfaire un —, publiek schandaal maken. — (Mil.) eher ; ce n' est pas de la —e biere ! dat is
geen smaldoek ! (iets zeer bijzonders) ; v.
pas de —, geen gevaar.
petarder, v. n [petard] (pop.) opscbud- blanc, 1 c, bleu, 2 a, bordeaux (iron.) bon
petit camarade, vriendelgke, aardige kameraad
ding, rumoer, schandaal makers .
petardier, m., petardiere, m. [pd- (die van ztjn vriend kwaad spreekt); v. eaporal; Breve; —e dame, ook belle —e, lorette;
tarder] (pop.) schandaal-, rumoermaker.
petasse, f. [voor putasse] (pop.) hoer. — homme (ou pere) noir, kan roode wijn;
petaudiere, f. (plaats waar alien door c'est du — lait, dat kan geen mensch kwaad
elkander praten): — de cambuse, erbarmelijke doen; v. main, a; pain, b; pot, b; (arg.)
v. monde, c. — 2. s. m. (pop.): le — a
woning.
Petdeloup, npr. m.: M. —, schoolvos, papa, mijn vaders zoon, ik. — (nog rookbaar)
pedant; als afdeeling der leden der Academie: stompje sigaar. — Bq cocottes : de allerliefste,
les petdeloups, de tot de Fransche Universitd de beminde. — Het achterste. — Faire le —
[tour], zijn water loozen, pissen (vgl. gros, c).
behoorende academieleden; vgl. cabotin.
petee, f. (pop. et obsc.): tirer une —, den — Bij spelers: en faire un —, een spelletje
(baccarat) spelen ; le —, de acht in het bacb^jslaap volbrengen.
peter, v. n. (winden laten; knallen; ont- carat (de kleinste van de beide beste punten).
petit-creve, v. creve en vgl. gomplotfen): a) (pop.) faire — la chataigne, een
meisje in een vrouw veranderen, een maagd- meux.
petite, f. (fam.) maitres.
dom plukken; s'en faire — le cylindre, zich
petit—fournier, m. [petits fours, kleine
onmatig aan een genot overgeven; — de graisse,
— dans sa peau, in zijn vet smoren, spekvet gebakjes] taartjesbakker.
petit–noir, m. (pop.) kleine schoorsteenzijn ; — dans le linge des autres, geleende kleeren aanhebben; (Mar.) — son lof, sterven; — veger. -- Ook = petit noir (z. aid.)
petit–sou, m. koffie zonder glas likeur
dans la main a qn. : a) met iemand op meer
vertrouwden voet omgaan, dan wel te pas komt; (Normandie).
petit-vide, m. (fam.) Petit-crevd, die
b) iemand in den nood in den steek laten ; c)
op bet laatste oogenblik inislukken; — sur le geheel (geestelijk en lichamelijk) ontaard, van
mastic, het werk laten liggen, opgeven ; — au alle sporen van betere eigenschappen ontpoint, In het kaartspel, omdat men den punt bloot is.
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PIANOTER]

philistin, m. ((am.) ploert. — (pop.) bij
kleermakers : door dronkenschap _ verdierltjkt
werkman; ook vroolijke kleermakersgezel.
p' touze, m. (arg.) pistool ; geweer.
philo, [abr. van philosophie en philosophe]
petra, m. (pop.) = petzouille.
petrir, v. a. (kneden) (pop.) een vrouw bij scholieren : 1. f. hoogste klasse van een
p$ton, m. (enf. et (am.) voetje ; de jolis

petits —s, lieve voetjes.

lyceum of gymnasium. — 2. m. leerling der
knuffelen, met liefkoozingen overladen.
petrole, m. (petroleum) (pop.) slechte hoogste klasse.

Philoetete, n.pr. m . (Philoctetus, die,
aan den voet zwaar gewond, op den tocht naar
Troye, op Lemnos achterbleef) v. pied, a.
philosophe, m. (pop.) arme bloed, sukkel, ongelukkige ; voddenraper; bij de politie:
ellendeling; valsche speler, die geen kornuit
of medehelper heeft. -- Bij valscbe spelers:
bedrieger bij 't spel, die zich met een kleine
winst tevreden stelt. — Bij de bohlmes: —s,
pl. (NJ een uitdrager gekochte) schoenen ;
petrouille, f., v. devisser, 2.
petrousquin, m. (pop.) bet achterste. —s de neuf fours, gescheurde schoenen (vgl.
— Boer; gaper. — BOj koordedansers : het botte, b).
publiek.
philosophie, f. (pop.) ongeluk, armoede;
petunibre, f. [ petun, tabak] tabaksdoos, faire so — (in de hoogste klasse zitten), in
snuifdoos.
armoede, in ellende verkeeren. — Be kunst
om bij 't spel te bedriegen.
petzouille, m. (pop.) het achterste.
peu, adv. (weinig) ((am.); (iron.) un —,
phoque, m. (rob) domkop, domme eend,
mon neveu, zeker, als u er niet tegen heeft, nabauwster (onnoozele vrouw, die slechts ondat zou 1k denken ; veel.
samenhangende woorden als een papegaai weet
peuple, m. (yolk) (pop .): faire un , een na te bauwen; naar een kluchtspel, waarin een
figurantenrol spelen.
zeehond het woord mama heeft leeren zeggen,
peuplier, m . (populier) (pop.) groot stuk dat bij voortdurend van een meisje hoorde).
tabak.
photo [abr. van photographe, ... phie] 1.
m. photograaf. — 2. f. photographic.
peyou, m. (pop.) schoenlapper.

wijn; slechte brandewijn; — v. allumer, a.
petroler, v. a. (gebouwen, openbare monumenten) door middel van petroleum in brand
steken (zooals in 1871 tijdens de commune te
Parijs).
petroleur, m , petroleuse, f. brand stichter, -ster, inz. in 1871 te Parijs. — (pop.)
m. schurk van een berbergier (omdat bij slechten drank levert of we! niet Langer borgen wil).

—

peze, f. (arg.) v. peso.
photographier, v. a. (pop.): allez vous
phalange, f. (lid van een vinger of teen) faire —, euphemistisch voor : allez vous faire
(pop.) band; V. pincer, a.
foutre ou fiche (v. f eher) .
phaiangekes, f. (pop.) vinger.
piaf, m. (arg.) hoogmoed, trots, eigenliefde.
pharamineux, adj. (pop.) verbazend,
piaffeuse, f. (arg.) hoogmoedige, groote
verwonderlijk.
weelde ten toon spreidende publieke vrouw, die
phare, m. (vuurtoren) (typ.) licht, lamp. veel van zich doet spreken.
pharos (pr. — os'), in. (arg.) regeering;
pianiste, m. (pianospeler) (pop.) beulsminister; prefect; in het algemeen : hooge waar- knecht.
digheidsbekleeder.
piano, m. ((am. et pop.) jouer du , a)
pheey , m. (Mil.) kepi, soldatenpet.
bedriegen, stelen; b) bij paardenkoopers : onphenomene, m . (natuurverschijnsel, won- regelmatig draven (vgl. jouer, c). — Vendre
der) (pop.) zonderling; btj grafsteenhouwers : son —, aangedaan worden, schreien, diep meiemand, die aan bet graf van een bloedver- delijden gevoelen (sedert BOUFFE in den Pauvre
want treurt.
Jacques in bet tooneel, waarin hij uit nood z^jn
philantrope, m. (menschenvriend) (arg.) piano moet verkoopen, bet publiek tot tranen
dief, gauwdief.
roerde). -- v. maltresse.
philantropique, adj. (pop.) v. fourpianotage, m. ((am.) gerammel op de
neau.
piano.
philibert, m. (arg.) = philantrope.
pianoter, v. n. ((am.) op de piano ramphilippe, m. (pop.) vijffrankstuk, inz. met melen. — (pop.) bedriegen, stelen (= jouer
het borstbeeld van Louis Philippe ; geldsom.
du piano) .
—

[PIANOTEUR
pianoteur, m., pianoteuse, f. (lam.)
rammelaar (-ster) op de piano.
piau, t. ( pop.) t. (typ.) grove scherts,
aardigheid, fopperij, leugen ; c' est une sale —,
dat is een infame leugen. — 2. (arg.) m. bed
(= pieu): pincer le —, bet bed houden.
piaule, piole ou piolle, f. (arg.) kraam;
krot, vuile woning; bordeel; buffs, kamer : la
— a l'air rupin, de woning ziet er keurig
uit ; vgl. nib ; — turbinante (kamer waarin
gewerkt wordt), berberg, kroeg; bal; ook:
horloge.
piauler, v n. (arg.) slapen ; naar zqn kamer, naar huts gaan.
piausser, V. n. et v. pr. {piau]: a) (pop.)
(typ.) aardigheden zeggen, uien tappen; opsnijden, liegen. — Se —, zich verkleeden (= se
peausser). — b) (arg.) naar bed gaan.
piausseur, m. (pop.) flouzenmaker; opsnijder, leugenaar.
piautre, m. (thondenhok) (pop.): envoyer
au —, naar de inaan wenschen. — Deugniet.
pie, m. (fam.): a —, adv. (loodrecht,
steil) juist to reciter tijd : venir (ou tomber)
d —, juist op bet gunstigste oogenblik komen.
picaillons, m. pl. (pop.) vijffrankstukken;
avoir des —s, geld hebben.
picantis, v. gau en basourdir.
piecolet ou piccol(in)o, m. (pop.)
kunstwijn of daarop gelijkend kunstmatig gefabriceerde drank ; ook = piehet.
piehe, m. [voor pique] (pop.) schoppen
(in 't kaartspel).
pichet ou pich(e)net, m. (pop.) minder soort, eenigszins zure won (uit Suresnes
of Argenteuil).
pickpoeketer, v. a. [engl. pickpocket,
zakkenroller] ((am.) stelen.

O8 --

PIED]

pictonneur, m. (pop.) dronkaard.
pie, m. (arg.) wijn.
piecard, m. (pop.) bIj rijtuigfabrikanten :
knecht die op 't stuk werkt.
piece, i. (stuk): a) (fr. mac.) — d'architecture, voordracht, rede. — b) (fam.) — de
boeuf, — de resistance (voornaamste en voedzaamste gerecht), boofdartikel eener courant.
— c) (iron.) bonne —, mensch die nergens voor
to gebruiken is ; — du pape, — suisse (pausei(jk, zwitsersch geldstuk, dat vroeger niet de
voile waarde had), vrouw van verdacht uiter1 k; — de sept, zwaarlijvig dik mensch. — d)
(theat. — de boeuf, bravourstuk van een acteur; — d'etd, middelinatig stuk; — a femmes,
stuk dat inzonderheid door bet optreden van
een menigte schoone vrouwen de menschen
trekt; — a jambes, stuk waarin bet ballet
hoofdzaak is ; — a poudre, stuk waarin de acteurs gepoederd zijn (regeering van Lodewijk
XV en XVI); — a tiroirs, schuiiladenstuk, onsamenhangend effectstuk; — a trucs, tooverklucht . — e) bij cocottes: — d' estomac, minnaar. — f) (pop.) v. emporter. — — de
dix (sous), het achterste ; — humide, (Mil.)
— de quatre, lavementspuit; v. artilleur.
— g) (Mu.) — grasse, kok. — h) (arg.) linze.
pied, m. (voet): a) (pop.) — a dormir
debout, breede vaet, platvoet ; (Mil.) v. bane;
—s de banc, kromme beenen ; — bleu, recruut ;
faire le — de biche, een collecte houden ; tirer
le — de biche, bedelen ; — de cochon : a) pistool; b) grap, klucht : jouer un — de cochon
a qn., iemand een poets spelen ; —s de mouche
(gekrabbel, slecht schrift), de kleingedrukte
aanmerkingen in een boek; — de nez (lange
news, die men tegen iemand maakt), stuk van
den sou; —s de Philoctlte, zweeterige voeten;
):

picolo, m. = piccolet, pichenet. avoir avald le — de Philoctete, avoir mangd
picorage, m. (marode) (arg.) straatroof. ses —s, kwalUk uit den mond rieken. — v.
picotin, m. (maat baver als paardenvoer) benir; lever. — En avoir son —, genoeg
(pop.) ontbijt, maal ; gagner son —, zijn brood
door bard werken verdienen.
picoure on picouse, f. (arg.) beg, haag :
la -- est fleurie, er hangt linnengoed op de
hang to drogen; V. defieurir.
picter, v. n. et v. a. (pop.) drinkers; Oink
pooieren ; la — a la douce et la flancher au
frotin, heel gezellig een flescbje won knappen
en daarna er om biljarten.
picton ou piqueton, m. (pop.) slechte
jonge, eenigszins zure w(jn.
pictonner, Y. a. et v. n. (pop.) = picter.

hebben; avoir les —s attaches, niet kunnen;
avoir les --s dans le dos, door een politieagent vervolgd worden ; (Mil.) avoir les —s de
chalits, een zikkeneurig mensch zqn ; bij cavaleristen : avoir les —s nattds, niet durven of
willen uitgaan, geen lust hebben om to dansen ; ou mets-tu tes --s ? wat gaat u dat aan?
— (dc.) etre —, zone dombeid uitkramen; mettre les —s dans le plat, zich aan niets meer
storen, nergens om geven; se tirer des —s,
zich uit de voeten maken. — (enf.) bij 't knikkeren : bon — ! (mauvais — !), dat geldt ! (dat
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geldt niet!). — b) (arg.) vloer. — Aandeel:
mon —, ou je casse, mijn portie, of ik verklik je.

pier, v. a. et v. n. (arg.) drinken.
Pierre, f. (steen): a) • bij slagers : — a
a//'titer, (fr. mac.) — brute, brood. =- b) bq
kleermakers : — a decatir, fopperij, het beet-

nemen van nieuwelin o en. — c) bij leidekkers:
— noire, leisteen. — d) (arg.) — de touche
(toetssteen), confrontatie.
pierreuse, f. (pop.) straathoer.
pierrot, (Pietje; hansworst in wit gewaad met lange mouwen ; musch) (fain. et pop.):
a) ezeiskop (als scheldwoord). — Sclieldnaam
der soldaten van bet tweede tot bet vierde
dienstjaar. — b) glas witte wijn; V. asphyxier. — c) dikke laag zeepschuim, Welke
de barbier over bet geheele gezicht van den
persoon, die geschoren moet worden, smeert,
om bet van vuil to reinigen. — d) groote halskraag met wijde p!ooien.
pietiner, V. n. (met den voet trappelen)
bij letterkundigen : — sur le cadavre de qn.,
een pas gestorvene beschimpen ; — sur place,
niet vooruitkomen, den tUd met onvruchtbare
debatten verdoen.
pietre, m. (arg.) (schijnbaar) kreupel of
lam bedelaar.
pieu, m. a) (pop.) bed, legerstede: aller
au —, se coller dans le —, naar bed gaan
(vgl. affaler); titre en route pour le —, inslapen; rivl au —, smoorljk verliefd; v
bouton, C. — b) (arg.) dwarsstang; — de
la venterne, vensterkruis.
pieuvre, f. (kraken, zeegedrocht naar V.
HuGO's Travailleurs de la Mer) (farn.) bij letterkundigen : lorette, (gemainteneerde) vrouw,
die de kunst van afzetten en plukken goed
verstaat.
pieuvrisme, m. (fam.) hoerenboel.
pif, in. a) (pop.) neus, inz. vleezige, roode
neus. — Wijn. — b) (erg.) etre dans le —
comme grinche, bekend zijn als bedrieger en
gauwdief.
piffard, m. (pop.) = pif; bij ultbr. menscb
met een neus, die door grootte en roode kleur
in bet oog valt.
piffe, in. (pop.) = pif, a.
pifi'er, v. n. (pop.) een Lang gezicht zetten, ontevreden zijn. — Se —, v. pr. [voor
s'empi //'rer] zich volproppen.
pige, f.: a) (enf.) uitdaging; faire la —,
tot een wedloop uitdagen. — b) (typ.) taak
van een uur voor een courantenzetter (onge-

PIGNOUFLARD]

veer 30 a 40 regels); faire la —, om 't bardst
zetten. — b) (arg.) Jaar. — Gevangenis.
pigeon, m. (duif; sukkel die zich laat
plukken): a) bij valsche spelers : never des —s,
aan onnoozele slacbtoffers in bet spel bun geld
afwinnen. — b) hi] cocottes : avoir son —, iem.
aan den haak hebben ; — voyageur (postduif),
hoer die op de spoortreinen in de buurt van
Paros hare zaken uitoefent. — c) (theat. en
boekbandel) : betaling op afrekening van een
nog niet voltooid tooneelstuk of boekwerk. —
d) v. aile.
pigeonner, V. a. (fam.) afzetten, plukken.
pigeonnier, m. (duiventil) (fam.) boudoir eener hoer.
piger, v. n. et V. a. (fain. et pop.): a)
(enf.) bg bet kurkspel: uitmeten, welk geldstuk bet dichtst hi] de kurk ligt. — b) (typ.)
— pour la justification, de juiste lengte der
regels of kolommen uitmeten. — c) wegnemen,
wegkapen, b.v. "On ma pigd mon porte-plume",
ze bebben mijn pennehouder gekaapt; bij uitbr.
nemen, vatten; — une chaise, een stoel machtig worden; -- qn., ieinand bij de kraag pakken, slaan ; se faire —, ingerekend, gepakt
worden, slaag krtjgen; (Pc.) op heeter daad
betrappen, b.v. "Le pion ma pigd a cramer
une slche et m'a colle' pour dimanche", de
surveillant (maitre d' etudes) heeft mij betrapt
op bet rookea eener sigaret en heeft mij voor
Zondag kamer-arrest gegeven. — d) kijken, bekgken : Pipes-to que c'est beau? zie je wel,
hoe mooi bet is ? (typ.) — la vignette, iets
vermakelgks met welgevallen aanzien. — e) bij
schippers: eon andere schuit of boot bij 't zeilen of roeien inhalen, b.v. Avec sa pdrissoire
it pige toes les canots", met zijn tuitelig schuitje
haalt hij alle bootjes in. — — avec qn., zich
met iemand meten.
piget, m. (arg.) kasteel, paleis.
pignard, in. (arg.) het achterste.
pignocher, 1. (pop.): se —, v. pr. [= se
peigner] elkagder in de haren vliegen, veebten.
— i. V. n. et V. a. (kieskauwen, met lange
tanden eten) , bo kunstenaars: met angstige
zorgvuldigheid schilderen.
pignouf, m. (pop.) onbesehoft mensch,
vlegel; boerenkinkel; schooier, schobbejak;
schoenmakersleerling. — Leerling der Normaalschool, die de inwijdingsproef nog niet doorstaan heeft, boar.
pignou$ard, m. [pignouf in verhoogden
zin] (pop.) aartsvlegel; aartsschoft.
,

14
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PINCETTES]

avoir le — sale, dronken zijn; vgl. poivre.
pignoufie, m. = pignouf.
pigoche, f. jongensspel, waarbd bet er
pimpelotter (se), v. pr. (pop.) pleizier
op aankomt een op den grond liggenden sou
met een auder stuk geld utt een kring te doen
springen.
pigut, m. btj schooljongens : bestekamer,
retirade.
piguter, V. n. [pigut] bij schooljongens :
naar de bestekamer, naar achteren gaan.
pilche, m. (arg.) foedraal, scheede.
pile, t. (keerzijde eeHer munt; hoop, stapel) (pop.) honderd franken ; — ou face ! (kruis
of munt), born, klets (uitroep als iemand valt
of lets laat vallen). — Pak slaag, ferme schoppen voor bet achterste; — sterling, flinke kastijding; flanquer a qn. une — que le diable en
prendrait les armes, iemand vreeselijk toetakelen, afranselen.
pier, v. a. (frjnstampen) (pop.) bU jongens : — qn., iemand lomp (op zijde) duwen,
ook : slaan. — V. bitume ; — du poivre:
a) wegens blaren aan de voeten voorzichtig
loopen; b) (Mil.) den pas markeeren zonder
te marcheeren ; c) in den zadel opspringen,
niet op ziju Engelsch rUden; d) van een afwezige kwaadspreken ; e) ongeduldig op iem.
wachten ; f) faire — du poivre a qn., iemand
herhaaldel(jk op den grond gooien. — (Mil.)
— le poivre, op wacht gaan.
pilier, m. (pilaar): a) trouw bezoeker,
vaste klant; c'est un — de cabaret, hij zit altijd in de kroeg; — de cour d'assises, iemand
die reeds vole vonnissen tot zijn last heeft. —
b) (arg.) -- de boutanche, winkelbediende; —
du creux ou de la bo(te, patroon, hoerenbaas;
— de paclin ou paquelin, bandeisreiziger.
pillard, m. (plunderaar) (pop.) slechte
kameraad, die alien anderen geld afzet.

piller, V. a. (plunderen) (fam.) (typ.) van
de letterkas van een kameraad letters wegnemen.
pillerot, m. (pop.) diet.

pilleur, m. (plunderaar) ([am.): (typ.)

—

de boites, zetter, die van een collega letters

maken, inz. in de herberg.
pimper, v. a. (pop.) — des prunelles,
brutaal aank^jken.
pimpions, m. p1. (arg.) geldstukken,
munten.
pinard , m. (pop.): pere —, sluw, doortrapt persoon.
pincants, m. pl. (arg.) scbaar.
pincard, m. (lam.) in de rnanege : good
ruiter.
pines, f. (tang, kreefteschaar): a) (fr. mac.)
—s, pl. snuiter (voer een kaars). -- b) (pop.)

band. — v. chaud, c.
pinceau, m. (penseel): a) (fr. mac.) pen.
— b) (pop.) band ; voet; dilacher un coup de
— a qn., iemand een oorvi.jg geven. — c)

(Mil.) bezem (vgl . peintre) .

pince cul ou pince mollet, m. (pop.)
–

–

gemeen danshuis.
pince–dur, m. (Mil.) adjudant-onderofficier.

pince-loque, m. (arg.) naald.
pince-mollet, m., v. pince-cul.
pincer, v. a. et V. n. (kngpen): a) (fam.
et pop.) — les phalanges a qn., iemand de
hand drukken, vaarwel zeggen ; je te la pince
[la main], vaarwel. — Betrappen, snappen; v.
demi cercle; it (elle) est pincd(e), hij (zij)
heeft zich laten inrekenen, verleiden (zij heeft
het voor Naar kiezen, is zwanger). — Uitvoeren : — le cancan, een cancan dansen ; — la
chansonnette, een liedje zingen; — un coup de
sirop, zich een kletnen roes aandrinken ; v.
–

dandillon ; — de la guitare ou de la harpe
(op de gitaar, de harp spelen), achter slot
zitten ; v. Jules, pistache. — Stelen, wegkapen. — Ii en pince (dur) pour la blonde
du second, hij is (smoorlijk) verliefd op de
blondine der tweeds verdieping. — (obsc.) en
— pour la terre jaune, zich aan onnatuurlUke
liefde overgeven. - — Cela pince dur, bet Is
snerpend koud. — b) (arg.) en —, daarbij betrokken zijn, or bij hooren. — v. fluxion.
pince-sans-rire, m. (temand die met

(inzonderbeid ontbrekende soorten) uit de letterkas steelt.
een onnoozel gezicht anderen voor den gek
piloche, f. (arg.) tand.
pion, m. (stamper): a) (fam.) s (du din- houdt) (arg.) politie-agent.
don r6ti), trommelstokken (bet beeneind van
pineette, f. tangetje, waarmede de valsche spelers de kaarten krassen.
een bout). — b) (arg.) vinger, inz. duim.
pincettes, f . p1. (tang): a) (fr. mac.)
piloter, v. a. (Mar. loodsen) (pop.) bestukaarsesnuiter. — b) (pop.) (tango en magere)
ren, Leiden, den weg wijzen.
piment, m. (spaanscbe peper) (pop.) : beenen, spillebeenen ; V. afMter; se firer les
—
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—, zich ult de voeten maken; V. tricoter.
pincez—moi ca, m. volgens de mode
van 1868: groote strik met twee breede linten
onder aan de taille in den rug.
pinchard, 1. adj. bij letterkundigen: niet
netjes, ordinair, min of meer plebejisch (inz.
van de stem van schreeuwerige vrouwen). —
2. s. m. by kunstenaars : vouwstoel.
pine, m. (pop.) = vit.
pipet ou pino, m. (arg.) penning.
pingouin, m. (vetgans) (pop.) bij koordedansers : bet publiek ; — maigre, schaars vertegenwoordigd publiek; — gros, talrijk publiek.
— Domkop ; vrek.
pingre, m. (vrek) (pop.) diet, spitsboef.
pingrerie, f. (pop.) vrekkigheid.
pino, m. (arg.) v. pinet.
piastre, m. = pant(r)e.
pinxit, m. [lat. heeft bet geschilderd)
(fan.) bij kunstenaars : schilder.
pioche, f. (houweel) : a) ((am.) werk; se
metire a la —, aan bet werk gaan ; ( ec.) ijverige arbeid, sjouwen, blokken; temps de —, de
bloktjjd voor bet examen. -- b) (fr mac.) vork.
— c) nommer 7 in bet lottospel; in bet domino: aller a la —, moeten koopen. — d) (pop.)
titre —, oliedom zijn. — e) (arg.) zakkenroller.
piocher, v. a. et v. n. (met bet houweel
werken): a) (fam.) hard werken, blokken ; —
son examen, voor bet examen werken, blokken.
— b) bij advocaten : — les larmes, zijn pleidooi zoo inkleeden, dat de jury tot tranen geroerd wordt. — c) In bet domino : = aller
a la pioche (z. aid. c). — d) (pop.) bont en
blauw slaan ; over den hekel halen. — e) (arg.)
zakkenrollen.
piocheur, m. (bouweelwerker) (fam.)
blokker, temand die hard werkt.
piole, v. piaule.
pioler, v. a. [piole, piaule] (arg.) woven.
piolet, m. (arg.) beker.
piolle, f. (arg.) = piaule; sous la —,
in den kelder; — blindie, vesting; — a machabdes, kerkhof, grafgewelf.
pioller, v. n. (arg.) drinken, pooieren.
piollier, m., piolliere, f. (arg.) herbergier (-ster), kroeghouder (-ster); slaapsteehouder (-ster).
pion, m. 1. s. m. [espion] (dc.) scheldnaam op scholen voor den surveillant buiten de
lesuren of maitre d' etudes. — (arg.) Luis. —
Z) adj. (fam.) dronken.
pioncage, m. ou pionce, f. (pop.) slaap.

PIQUER]

pioncer, v. n. (pop.) slapen.
pionceur, m., pionceuse, f. adj. et
subst. (pop.) slaperig ; slaapkop, langslaper,
langslaapster.
pionne, f. [pion 1] surveilleerende secondante op meisjeskostscholen.
pionti$er, v. n., v. ponti$er.
piote, m. bij cavaleristen : scheldwoord
voor infanterist.
piou ou pioupiOU, m. (pop.) infanterist, liniesoldaat.
pipe, f. (pUp): a) (pop.) v. casser. —
Moule de — a Gambier, v. moule, 2. — b)
(Mil.) c'est bon dons la —, dat geeft aan de
zaak een betere wending, dat is koren op zijn
(onzen enz.) moles. — c) (arg.) — a Thomas,
bedriegllk bazardspel.
pipe ou pipet, m. (arg.) = piget.
pipelet, n1., pipelette, f. [PIPELET,
de naam van een portier in Sue, Mysteres de
Paris) (fam.) portier, portiersvrouw; vandaar :
chapeau —, cylinderhoed die van onderen veel
wider is dan van boven.
piper, 1. v. H. [pipe] (pop.) rooken (een
pup, sigaar of sigaret); — comme un Turc, altipd door zitten smooken. — 2. v. a. (arg.)
ontdekken; in hechtenis semen; pipe sur le
tas, op heeterdaad betrapt.
pipit, m. (pop.) b(i de boeren om Pargs :
veldleeuwerik.
pipo(t), in. (fain.) leeriing der Polytechnische school.
piquage, m. (pop.) faire un —, door
een in bet vat geboord gat wijn of brandewijn
stelen (van sjouwers, spoorwegbeambten enz.);
— d' once, v. bobinage.

piquante, f. (arg.) speld.
piquantine, t. (arg.) vloo.
pique —Chien, m. (dc.) portier der Polytecbnischeschool.

pique—en—terre, f. (pop.) levend gevogelte, kip enz.

piquelard, m. (pop.) bandelaar in varkensvleeschwt ren, worstverkooper, spekslager.
pique—pour, pique—prunes, pi—
que—puces, m. (pop.) scheldnaam der kleermakers.

piquer, V. a et v. n. (steken) (fam. et
pop.): a) — le banc, op een bank zittende op
iemand wachten ; — une carte, aan een kaart
een nauw merkbaar kenteeken maken ; — un
cinabre, — son fard, — un soleil, plotseling
tot over de ooren blozen; — son Chien, bij
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kleermakers: — sa plaque, overdag een dutJe
doen ; v. etrangere ; nez ; — une merde,
bljjven steken (v. ook onder b); — un renard,
overgeven, braken; V. tasseau; n'etre pas
piqud des vers ou des (z) hannetons (niet wormstekig zqn) van personen: frisch en gezond
zijn, van zaken : goed onderhouden, in voortreffelijken staat zijn. — b) (ec.) — une note,
van de zijde des leeraars : een nota van afkeuring geven, van de zijde des leerlings : een
nota krijgen; — le baton d'encouragement, bet
cijfer 1 krijgen (= slecht); — une seche (ou
une merde), bet ctjfer 0 krijgen (= zeer slecht);
— une hu"ztre, bij bet voorexamen of tentamen
op de vragen des leeraars niets weten te antwoorden ; — une muette, zwijgen. — c) in bet
ecartespel : = repiquer. — ( Mil.) — une
romance, slapen, snorkeu. — d) op de zwemschool: — en victime, met stgf lichaam, aan
bet lijf gesloten armen, de voeten vooruit in
bet water springers.
piquet, m. (paal) (pop.) misboek. — Vrederechter.

piqueton, m. (pop.) v.. picton.
piqueuse, f. (pop.) — de trains, hoer
die aan de stations bij aankomst der treinen
klandizie zoekt.
pis, m. (uier) (pop.) vrouwenborst, tieten.
pissat, m. (pis) (pop.): — d' ane, lichtgele brandewijn, met water verdunde brandewojn; — de vache, slecht bier.
pisse–froid, m. ook — dans la canicule, (pop.) uiterst phlegmatiek mensch, iemand
zonder wilskracht.
pisse–huile, in. (dc.) lampenist, lantarenopsteker.
pissenlit, m. (paardenbloem) (pop.) : arroser les —s, op het open veld wateren ; v.

manger.
pisser, V. a. et v. n. (pissen): a) (pop.)
V. anglais, 1 b ; copie ; — sa c6telette,
— des os, in de kraam komen; — des enfants,
kinderen krijgen; — au cul de qn., — dessus
a qn., niemendal om iemand geven, iem. diep
verachten ; je pisserai stir to fosse, ik zal u
nog lang overleven ; — des lames de canif ou
des clous de sabots, groote pijn hebben bij bet
urineeren ; faire — a qn. des lames de rasoir
a travers, iemand vreeselijk vervelen ; v. lais-

ser; — contre le soleil, — contre un mur
pour le dimolir, zich noodeloos kwellen, tegen
de bierkade vechten ; — du vinaigre, streng zijn
in den dienst; — dans un violon, zijn t(d

P1STONNER]

verbeuzelen; — des yeux, scbreien; envoper —
qn., iemand naar den drommel laten loopen ;
v. mener. — Quand les poules pisseront,
met Sint-Jutmis, nooit. — b) (arg.) v.

chasser.
pisse–trois–gouttes, m. (pop.) iem.
die ieder oogenblik pissen moet; — dans quatre pots de chambre, iemand die minder werk
afdoet dan men van hem verwachten mocht.
pisseur, m. (pisser) (pop.) v. copie.
pisseuse, t. (pisster) (pop.) klein meisje,
pieskous.
pissin, m. (pop.): — de cheval, slecht,
warm bier.
pissote, f. (pop.) pishoek. — Faire une
—, pissen.
pistache, f. (fam.) lichte roes, kleine
verheuging; pincer sa —, een roes aan hebben.
pister, v. a. (pop.) de aankomende reizigers naloopen, om bun een hotel aan te prijzen.
pisteur, m. (piste, spoor) (fam.) indringend, lastig mensch, die logeergasten voor een
hotel zoekt te krijgen. — Beschroomd jongeling of oudere ervaren Don Juan, die het spoor
van eene vrouw volgt, tot zich voor hem de
gelegenbeid opdoet kennis te maken.
pistole, f. [pistool, voormalige gouden
munt] (pop.): grande —, btj den paardenhandel slechts : —, tienfrankstuk ; petite —, tiensousstuk, halve frank. — Afzonderlijke kamer
in de gevangenis met eigen bediening ; etre a
la —, een afzonderlgke kamer hebben.
pistolet, m. (fam.): (dr6le de) —, rare
snuiter. — (pop.) halve flesch champagne. —
V. Coup, a. — — a la saindhomme, haakje
van den opzoeker van eindjes sigaar.
pistolette, f. (pop.) = petite pistole
(z. ald.)
pistolier, m. gevangene, die eeii afzonderlijk.e kamer heeft.
piston, m. (zuiger) (fam.) indringend, lastig mensch. — Bij studenten in de medicijnen :
voorname aanbeveling; avoir du —, goede
aanbevelingen bebben; gunsteling van den gasthuisdokter. — ( ec.) amanuensis van den leeraar
in de natuurkunde, in bet algemeen van een
professor.
pistonnage, m. bU de studenten : aanbeveling bij de examencommissie of den examinator.
pistonner, v. a. (fam.) lastig vallen,
vervelen. — Bij studenten : aanbevelen, protegeeren; — un potache aupris du jury du ha-
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chot, een leerling bU de commissle voor het
baccalaureaats-examen aanbevelen.
pitaine—crayon, m. (faro.) bediende in
de teekenzaal.
pitaine—torchon, m. ((am.) bediende
in bet laboratorium der Polytechnische school.
pitancher, v. n. (pop.) drinken, pooieren ; — a mort, drinken totdat men onder de
tafel terechtkomt.
pitancheur, m., pitancheuse, f.
(pop.) drinkebroer, vrouw die veel drinkt.
piton, m. (pop.) = pif, a ; v. bleu, 2 a.
pitre, m. (hansworst) (fam.) grappenmaker, spotvogel ; — de comme [voor commerce],
handeisreiziger.
pitrou(x), m. (arg.) = petouze.
pituiter, V. n. (pop.) schelden, schimpen :
"On en

deja assez pituitd sur notre compte",

men heeft reeds genoeg van ons afgedaan.
pivase, m. (pop.) = pif, a.
pivaste, m. (arg.) kind.
pive, m. (arg.) = pivois ; v. parfonde,

poivrer.
pivert, m. (groene specht) (arg.) als vijl
of zaag gebruikte horlogeveer.
pivoiner, v. n. [pivoine, pioenroos] (pop.)
blozen, rood worden.
pivois, m. (arg. et pop) wijn; -- de Blanchimont, — savonnd, witte wijn ; — citron, azijn ;
— maquilld, vervalschte wun.
pivot, m. (spit): a) (Mil.) — de conversion, exerceersergeant. — b) (arg.) schrijfpen.
pivoter, n. (om zijn spil draaien) op de
militaire school: gehoorzamen; faire — qn.,
iemand tot gehoorzaamheid dwingen. -- (Mu.)
behoorlijk manoeuvreeren.
pivre, m. (arg.) = . pivois.
placard, m. bij spelers : faire un — _
faire un emplatre (z. aid. b) .
placarde, f. (arg.) openbaar plein (vgl.
astiquer); — ( au quart d'oeil), plein waar
do executies plaats hebben.
place, f. (fam ): — d'armes (paradeplein),
maag.
place, adj. in de sporttaal, van paarden:
4tre —, slechts enkele koplengten achter het
winnende paard aankomen.
plaeeur, m. (plaatser, verkooper): (fam.) —
de lapins, moraliseerende grappenmaker, welwillende bemiddelaar van liefdesavontureri.
placier, m. voddenraper in eon bepaalde
stadswijk; ant. coureur.
plafond, m.: a) (theat.) — d'air, lucht-
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zoldering. — b) (pop.) hersenpan, schedel ; V.
araignee ; bas, c ; se crever (ou se dd foncer) le —, zich een kogel door het hoofd jagen.
plafonner, v. n. liet oog naar boven slaan.
plaider, v. a. bij advocaten : — la /icelle,
bij bet pleiten de eigenlijke quaestie ontwtjken,
om de zaak heenpraten.
plaine, f. (pop.): la — rouge, de guillotine.
plamousse, f. (pop.) oorvijg.
plan, m. 1. (pop.) a) lombard ; mettre au
—, verpanden, in den lommerd zetten; etre
en —, als gtjzelaar in een herberg of restaurant blUven, terwijl een kameraad heengaat,
om het noodige geld to verschaffen ter betaling
van de vertering; laisser qn. en —, iemand
laten zitten, iemand in den steek laten; (typ.)
laisser une ligne en —, een regel beginnen en
niet geheel afmaken; laisser tout en —, alles
laten liggen om tot een andere bezigheid over
to gaan. — b) mogelijkheid : it y a —, dat
kan wel ; it n' y a pas —, dat is niet mogeliUk; patron, est-ce qn'il y a —? baas, kan ik
work bij u krijgen ? — 2. (Mil.) arrest: titre
en --, arrest hebben. — 3. (arg.) gevangenis:
tomber au —, gevat worden. — — de couillet,
— de couilld ou de couyd, preventieve gevangenschap; voor eon ander ondergane gevangenisstraf. — Vondelingengesticht.
planche, f. (plank): a) (ec.) schoolbord:
passer a la —, naar het bord gaan. — b) (Sr.
mac.) — a tracer: a) tafel; b) sehrijfpapier;
brief, circulaire; — (maconnique): a) notulen;
b) oorkonde. — c) (tbeat.) avoir des —s, op
de planken (van 't tooneel) thuis zUn, reeds
lang tooneelspeler zijn; v. balayer; brfler, b; brOleur. — d) (pop.): avoir un
oracle sur la —, nog eon erfenis van eon oom
to wachten hebben. — Faire la — ( op den
rug liggende drUven), zich prijsgeven (van vrouwen). — —s, pl. kleermakerswerktafel ; avoir
fait les —s, zelf op de planken gezeten hebben (van iemand die van workman zich opgewerkt heeft). — Zeer magere vrouw met
platte borsten ; vrouw die van nature koel Is;
faire sa —, preutsch zijn, nuffig doen. — —
a boudin, zeer gewillige, lichtzinnige vrouw.
-- Sans —, openbartig, rondweg. — e) (Mn.)
— a pain, lang mager mensch. — f) bij cocottes : —, 00k: au pain, bed (vgl. ook g).
— g) (arg.) sabel. — — au chiquage ou a
lavement, biechtstoel, — a grimaces, altaar;
— a sapement, correctioneele recbtbank ; — an
pain, bank der beschuldigden ; etre mis sur
—

[PLANCHER

2.14

la — au pain, voor de rechtbank der jury
komen.
planeher, 1. s. m. (vloer) : debarrasser
le —, zich wegscheren ; V. fusilier. — 2.
V. n. et v. a.: a) (pop.) scllertsen, zich vroolqk waken (= Rancher).
qn. (voor
planter la), iemand in den steek laten, laten
zitten. — k) (Mil.) in den provoost op de brits
slapen; j'ai planchd deux fours, ik heb twee
dagen gezeten. — c) (arg.) (een vriend uit de
gevangenis) verlaten. — Bang zUn (= fianeher). — Etre planche, veroordeeld zijn.
plancherie, f. (pop.) flauwe grap.
plancheur, m., plancheuse, f. (pop.)
flauwe grappenmaker, -maakster.
planconner, v.a. et v. n. [Plancon, slecht
acteur in den Ga'zte-schouwburg] onduidelijk spreken, mompelen.
planque, f. (arg.) plaats, plek; schuilboek : enquillez la —! kruip in den schuilhoek, verberg je ! — Loerpost, observatiepost
van een politieman : 4tre en —•, voortdurend
bespied worden, ook : gevangen zitten; v. atige;
corbeaux, klooster; — fafots, archief;
lar— des gouapeurs, politie-gevangenis ;
plombes, pendule;
bins, verhuurkantoor;
sergots, politiewacht ; — 4 suif (=
tortorer, resgraisse, Grece), speellrol;
tauratie.
planquer, v. a. et v. pr. (pop.) plaatsen;
se —, een onderkomen vinden ; — (se, zich)
verbergen; — le marmot, gestolen goed verbergen. — In de gevangenis zetten. — Bespieden. — (Geld) op ztjde leggen. — — ses frusques, zijne kleeren verpanden (= mettre au plan).
Plante, f. (voetzool) (fam.): user ses —s,
veel rondloopen.
planter, v.a. (planten, neerzetten): (thdat.)
— un acte, — la decoration, den gang van een
bedr(jf in bet algemeen, de positien daarin
vaststellen; — un comparse, een figurant verkleeden, opstellen en van de noodige aanwijzingen voorzien. — Bq matrozen : — le liarpun, met eene meaning, een voorstel voor den
dag komen. — (pop.) — un chou qn., iem.
bedriegen, in de luren leggen (vgl. chou);
— son poireau, vergeefs op iemand wacbten.
— (abs.) den bijslaap volbrengen.
plaque, f. (metalen plaat als herkenningsteeken): 4tre en —, zich als besteller verkleeden. — (Mil.) —s de garde champetre, chevrons
(= brisques) . — Ook : 100frankstuk.
plaquer, v. a. et v. pr.: (fern.) in den
— —

la

a

—a

—a

a

—a

—a
—a

a

a
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steek laten, laten zitten. — Doen ontstellen,
verbluffen, den mond snoeren. — (pop.) se —,
lang uit op den grond vallen ; se — (dans la
limonade), (in bet water) springen ; — sa viande
sous l'ddredon, naar bed gaan. — (arg.) verbergen (= planquer). — v. n. komen.
plaquette, f. dun boekje.
plastron, m. (doelwit) ((am.) v. blague.
plastronneur, m. [plastron, borst van
een overhemd] pronker met diep en wijd uitgesneden vest (zoodat de borst van bet hemd
een groote afineting heeft).
plat, m. (schotel, gdrecht) (pop.) v. ehasser; prendre un — d'afches, tegen den tijd
van het dejeuner de theater-af iches bestudeeren, omdat men geen geld heeft om een ontbijt to koopen.
barbe, ringkraag der
ofcieren; —s pl. barbe, groote ooren; v.
epinards; — du jour, schotel van als voorhanden geannonceerde dagelgkschen kost. —
Faire du —, liefkoozen, flikfloolen.
platane, m.: feuille de —, slechte sigaar.
plateau, m. (fr. mac.) scbotel.
platee, f. (schotel vol) (.pop.) groote menigte.
platine, f. (pop.) radlieid van tong, welbespraaktheid; opsnijder(j, grootspraak, bluf;
avoir wne bonne —, niet op zUn mondje gevallen zUn.
plato, m. [amour platonique] (fam.) v.
filer, a en flour, a.
plaatre, m. (gips): a) ((am.) v. essuyer;
essuyeuse. — b) (typ.) [emplatre] slechte,
langzame zetter. — c) (arg.) klinkende munt;
zilveren horloge; etre au —, geld hebben.
platue, f. (arg.) broodkoek.
plein, adj. et subst. m. (pop.): etre —
(comme un oeuf ou comme un boudin), avoir
son —, zich zat gegeten en gedronken hebben;
V. dos; an gros — de soupe, een vroolijk
vollemaansgezicht; ltre —e, zwan'ger zijn. —
Bij bet roulette-spel: faire un —, zijn geld
midden op een nummer zetten.
plette, f. (arg.) huid, vel.
pleurant, m. (arg.) ui.
pleurer, v. n. (huilen) (pop.): faire —
son aveugle, zijn water loozen.
pleuvoir, v. n. (treuren) 1. (pop.): a)
comme s'il en pleuvait, als water, In massa,
b.v. verser le champagne comme s'il en pleuvait, champagne scbenken als water. — b) it
pleut! a) neen, zeker niet, b. v. »Youlez-vous
me rendre un service ? — Ii pleut!" wil je me
een pleizier doen? — Dat kun je begrijpen !

——a
a
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b) (typ.) stil ! opgepast ! de bans komt ! (=
vingt—deux!). — c) it pleut a verse (bet
regent dat bet giet), bet gaat slecht met hem,
er mee. -- d) (Mil.) aller —, op zu gaan om
to wateren. — 2. (arg.) — des chasses, huilen.
ph, m. (ploot) (pop.): des --s! = du /lan
(mes.
(z. aid.).

len ; — de Beauce, stroo; V. autel ; canard.
( — B(j hoeren : tailler une —, zuigen [lat. fel; tare]. — Btj voddenrapers : —s, pl. haar. —
Bij metselaars: schop om de kalk to roeren.
— b) (arg.) breekijzer. -- Passer a to —, door
een politie-agent mishandeld worden.
plumeau, m. (vederstoffer) (pop.) : se

tpliant, m . (vouwstoel) (arg.) zakmes, knipplier, v. a. (vouwen): a) (fam.) (thlat.)
van een tooneelspeelster op bet tooneel : — son
dventail, aan de heeren in 't parket teekens
van verstandhouding geven. — b) (pop.) — ses
chemises, sterven.

faire donner un coup de -- par qn , zich door

,

plomb, m. (lood) (pop. ): manger du —,
door een vuurwapen gewond of gedood worden. — Dienstbodenkamertje onder bet dak. —
Keel, gorgel ; jeter daps le —, door de keel
jagen. — Rioolgas; venerische ziekte ; 4tre au
—, veneriscb zun. -- -- (de cabinet) (engl. plum),
plumpudding.
plombage, m. loodkleurige gezichtstint.
plombe, f. (arg.) our : dix — s se dicro chent, bet siaat 10 uur; V. planque . — Jaar.
plumber, 1. v n.: a) (pop.) zwaar zijn,
wegen; etre plombd, dronken zijn. — Stinken;
v. arpion; — de la gargoine ou du goulot,

iemand laten beslapen.
plumee, f. [ plumer] (fam.) plukkerij, afzetterij.
plume—nigaud, m. (fam.) beurzensnijder, afzetter.
plumepatte, m. (Mn .): envoyer a —,
naar den drommel sturen.
plumer, v. a. (fam.) plukken btj 't spel,
afzetten ; — un perroquet = etoulfer (z. aid.)
un perroquet.

plumet, m. (vederbos) (fam.) knit, haar
op 't veorhoofd; faux —, pruik. — Roes; avoir
son —, aangeschoten zun.
plumeuse, f . (ram.) afzetster, bedrieglijk vrouwspersoon.
plure, I. [pelure] (pop.) mantel.
plus, adv. [ne ... plus, niet meer] (pop.):

it n'en Taut —, dat is eene oude, afgezaagde
utt den mond rieken. -- b) (arg.) van klok- gesehiedenis; genoeg daarvan! daarmee zult ge
ken : slaan; la guimbarde ne plombe plus, de me niet meer beethebben; — que ca de chic!
klok slaat niet meer. — 2. v. a. (pop.) — qn., — que ca de monnaie! verduiveld, hoe mooi,
iemand syphilitisch maken ; Itre plombi, vene- hoe piekfijn ! wat moet die man een geld hebrisch zijn.
ben! Dikwijls met weglating van plus, v. b.v.

plonge, f. (arg.) zakkenrollerij.

genre ; v. souvent.

plongeon, in. (pop.): faire le — (onder -

plus —fine, f. poudrette (gedroogde en tot
poeder gemaakte faecalien als meststof) .
poca, I. hazardspel, dat vroeger tamel^jk
veel algemeen was en nu weer in zwang komt.

duiken, bukken), op ztjn sterfbed biechten ; bankroet gaan; zqn beginselen verloochenen.
plongeur, m. (duiker; vatenwasscher)
(arg.) armoedige, havelooze kerel .
plonplonner, v. n. [Plonplon, prins Jerome Napolden, tengevoige van zijn manifest
in Januari 1883] loos alarm maken.
plotte, f. (arg.) geldbuidel, beurs.
plouse, f. (arg.) stroo.
ployant, ploye, m. (arg.) portefeuille;
faire le —, de gekochte waar met valsch papier betalen .
-rplue, m. (arg.) buit.
plumade, r . (arg.) stroozak .
plumard , m. (Mil.) bed .
plumarde, f. (arg .) = plumade.

pochard, m. (pop.) dronkaard; le signe
de la croi.x des —s, het teeken des kruises der
dronkaards (daarin bestaande, dat bij bet maken van het kruis op bet hoofd gezegd wordt:
Montparnasse; op den rechterschouder: Menilmonte; op den linkersebouder: la Courtille
midden op den bulk : Bagnolet en op den
hartkuil driemaal: Lapin sauti).
;

;

pocharder, v. a. et v. pr. (pop.) dronken maken; se —, v. pr. zich bedrinken.
pocharderie, f. (pop.) drinkzuebt, zuiperij.

poche, s. [abr. van pochard] 1. m. (pop.)
= pochard . — 2. f. vrouw die aan den

plumarder (se) , v. pr. (Mil.) naar bed drank is, zuipster.
gaan.
poche—oeil, m. (pop.) vuistsiag op bet
plume, f. (veer): a) (pop.) —s, pl. haar; oog, blauwoog.
se faire des —s, paumer ses —s, zich vervepochete-, m. (pop.) domkop, uilskuiken.
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pochete-e, f. (pop.) onverstand ; en avoir
une —, zwaar van begrip zijn.
poehon, m. (pop.) v. poehe-oeil.
pochonner, V. a. [ pochonj (pop.) een
vuistslag geven.
pocker, m. nit Amerika ingevoerd kaartspel.
poele, (pop.) 1. f. (pan): — a chataignes
ou a marrons, pokdalig gezicht. — 2. m. —
ou poil: berisping, uitbrander; le patron nous
/ichera un —, de Was zal ons een standje
geven.

poetieule,poetraillon ou poetriau,
m. (fam.) slechte dichter.

pogne, f 1. (pop.) ook: poigne, vuist

;

avoir de la — ou une bonne —; stevige vuisten hebben ; prd jet a —, strenge prefect. —

2. (arg.) diet. — Hand; v. camelotte, 2 ,

solliceur.
pogne-main, adv. (pop.) a —, ruw, lomp.
pognon, m. (pop.) = poignon.
poignard, m (dolk) bU kleermakers : kleedingstuk, dat den kleedermaker teruggestuurd
wordt om er iets aan te verbeteren ; vermaken om iets te verbeteren (vgl. pompe, c).
poignarder, v. a. (met den dolk steken):
(pop.) — le ciel, steil naar boven staan (b.v.
van Naar, een slip van een balsdoek, enz.
B(j kleermakers : vermaken om er iets aan to
verbeteren (vgl. poignard)
poigne, v. pogne, 1.
poignee, f. (handvol) (pop.) bij stagers:

).. —

foutre

a qn. une — de viande par la figure,

iemand een vuistslag in 't gezicht geven.
poignet, m. (handgewricht) (pop.): dpouser la veuve —, ook habiter chez la veuve —,
rue de l'Avantbras, onaneeren.
po(i)gnon, m. (pop.) zakgeld; — secret,

spaarduiten.

poigre, m (arg.) = poique.
poil, m. (haar van dieren en op 't men-

schelUk lichaam) (pop.): a —s, geheel naakt;
se mettre a —, zich geheel naakt uitkleeden;
avoir un (fameux) — dans la main, (in 't geheel) geen lust in het werk hebben, (zeer) lui
zijn; avoir du — (au coeur ou au cul), etre
a —s, haar op de tanden hebben; bougre a
—, resoluut, energiek man; ne pas avoir un
— de sec (geen droog haar aan 't lijf hebben),
hevig bewogen zijn; tomber sur le — a qn.
(a bras raccourcis), iemand (IIink) op zijn tabbaard komen ; faire le — a qn.: a) iemand
overtreffen, iets beter of vlugger doen dan iem.;
b) iemand een poets spelen, iemand den voet

POIS]

lichten ; c) iemand te veel afnemen, afzetten.
— Reprendre du — de la bate, ondanks katte-

righeid voortgaan met kroegloopen; b uitbreiding den verloren invloed terugkrUgen. — v.
poele, 2.
poing, m. (vuist) ((am.): faire (ou expddier) un lit a coups de —, een bed in der
haast en slecht opmaken, zonder de matras
om te keeren.
point, m. (punt) aan de Polytecbnische
school: — gamma, tijd der examens aan het
eind van den cursus; jusqu'au — Ill, tot op
zekeren graad; le — Q, het achterste. — v.
Judas. — ( pop.) bij uitdragers : ddnfrankstuk.
— (arg.) — d' orgue, stilte, pauze ; uitstel.
point–de–cote, m. (steek in de zijde)
schuldeischer. — Lastige derde persoon, ongelegen getuige; voor de liefhebbers van onnatuurltjken wellust: iemand die door zijne tegenwoordigheid den schandelijken omgang stoort;
agent van de zeden-politie.
pointe, f. ((am.): avoir sa —, een kleinen roes aanhebben. — v. pousser.
pointe, adj. ((am.) dire — = avoir sa
pointe (z. aid.) .
pointeau, m. (pop.) in fabrieken : beambte, die den werktod noteert.
pointu, m., –e, f : a) (pop.) adj. et
subst. (puntig) v. bouillon. — —, s. m.
bisschop ; gros —, aartsbisschop. — Monsieur
Pointu, hoogmoedige kerel. — b) (arg.) –e,
s. L, v. tour, 2.
poique, m. (arg.) schr(jver, auteur.
poire, f. (peer) hoofd, gezicht : tambouriner la — a qn., iemand in bet gezicht slaan.
— Faire sa —, nuffg zijn, de preutsche uitbangen.
poireau, m. (prei) (pop.): it est comme
les —x, hij is nog kras ondanks zun wit Naar.
— Op de straat stationeerende politieman; faire
le —, piquer (ou planter) son —, op de openbare straat wachten, met de armen over elkander staan, op den uitkijk staan naar werk.
— Hoofd. — v. souffleur.
poireauter, v. a. [ poireau] (pop.) op
straat op iemand wachten.
poirette, f. (arg.) gezicht ; lever la ---,
ombelzen.
pois, m. (erwt) (pop.): toucher dans le
lit aux — verts, onder den blooten hemel slapen ; avoir des petits --- a dcosser ensemble,
met iemand nog een appeltje te schillen hebben. — V. flour; sourer.
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poison, f, (pop.) smerig, afzichtelijk vrouws- (vgl. goupiner); vol au —, diefstal gepleegd
persoon.

poise, (pop.) 1. f. bedelvoik, janhagel. —
21. m. schooier, ondeugende kerel.
poisser, v. a. et v. pr. (bepekken) (pop.)
stelen. — Weder vatten : toi, je t' poisserai,
ik zal je wel krijgen, ik zal het je -betaald
zetten ; 4tre poisse, gepakt worden. — Se —,
zich bedrinken.
poisseur, m. (pop.) bedrieger.
poisseux, m., poisseuse, f. (fam.) verwaande pronker, fat, modegek (eigenl!jk de superlatief van gommeux, daar pik (poix) beter
houdt dan stijfsel of gom (gomme) ; elegante
courtisane. — Bij de gommeux : = voyOu.
Poisson, m. (visch) —, ook — frayeur,
iemand ten koste eener publieke vrouw leeft,
souteneur, koppelaar (= maquereau). —
Changer son — d'eau, zijn water loozen. —
Wijnmaat (3 liter); groot glas brandewijn. —
(obse.) faire le — souleur = tailler une plume
(z. aid.); V. polisseuse.
poitou, m. (arg.) 1. bet publiek. — Voorzichtigheid; V. epargner. — 2. adv. ook:
poite, poiton, neen, volstrekt niet.
poitrinaire, adj. et s. f. (pop.) (vrouw)
met vollen boezem.
poitrine, f. (borst) (Mil.): les —s d'acier,
de kurassiers; les —s de velours, de geniesoldaten, wegens bet tluweelen borststuk hunner
vroegere monteering.
poitriner, v. n. (fam.) zijn kaarten vlak
voor zich houden, opdat de tegenpartij ze
niet ziet.
poivrade, f. (pepersaus) (pop.) siphilis.
poivre, 1. s. m. (peper) brandew(jn ; un
—, een glas brandewijn; — d'assommoir, zeer
sterke brandewijn (= vitriol); mine —,
drankwinkel. — Ook = poivrade ; titre au
—, met siphilis besmet zijn. — = poison
tvisch en wijnmaat). — v. chier, flasquer,
piler. — 2. adj. etre —, totaal dronken zUn.
poivreau, m. dronkaard, zuiper.
poivrement, m. (arg.) betaling.
poivrer, v. a. (peperen): a) (pop.) venerisch aansteken; iitre poivrd, zich aangebrand
hebben. — b) (arg.) betalen ; to reel afzetten;
— le vin, den wun vervalschen.
poivreur, m. (arg.) betaler.
poivrier, m. a) (pop.) drankwinkel. —
Ook = poivreau. — b) (arg.) diet, die
dronken lui besteelt (vgl. goupineur); faire
(ou barboter) le —, een dronken vent bestelen

a

aan een dronken kerel.
poivriere, f. (peperbus): a) (pop.) venerische vrouw; ook: zuipster. — b) (arg.) openbare weg.
poivrot, m. a) (pop.) = poivreau. —
v. boulette. — b) (arg.) vol au — = vol
au poivrier (z. ald.)
poivrotter (se), v. pr. (pop.) zich bedrinken.
poix, f. (pek) (arg.): affurer la —, gevangen genomen warden; v. poisser.
police, f. (politie) (pop.): se m.ettre la
—, zich laten inschrq ven bij de politie als publieke vrouw.
polichinelle, m. (hansworst) (pop.): a)
faire une vie de —, een losbandig leven Leiden. — b) kind; avoir un — dans le tiroir,
zwanger zijn. — c) hostie : avaler le —, avondmaal houden, ook : bet laatste oliesel ontvangen. — d) groot glas brandewijn : agacer un
— sur le zinc, een borrel drinken : "Si mon

a

auguste epouse ne recoit pas sa trempie ce soir,
je veux que ce — - la me serve de poison", als
mime doorluchtige gemalin vanavond niet een
pak slaag krijgt, dan mag voor mijn part deze
borrel vergif wezen (GAVARNI). — e) faire saluer
le — (een knopje raakschieten, waardoor een pop
in de hoogte springt), succes hebben, iets beter doen dan anderen. — f) in 1882: soort
dameshoed.
polir, v. a., polisseur, m. ((am.) v.

asphalte; bitume.
polisseuse, f. (obsc.): — de mats de
cocagne en chambre, hoer, die bijna tot de soort
der vleeschetende dieren behoort, lat. fellatrix (vgl. tailler une plume onder plume) .

polisson, m., –ne, f. adj. et s. (straatjongen, -meisje; vuilbek) : a) (fam.) in goeden
zin: guitig, grappig, schalksch; grappenmaker,
-maakster ; gait : » Qud voce ! oh ! mes enfants!
qud —ne de voce !" wat een partij ! lieve
kinderen ! wat'n lollige boel ! (SARDOU). — b) voormalige mode : —, m. opvulling aan de stuit,
nu : tournure. — c) (arg.) polissonne, tong.
politesse, f. (beleefdheid): faire une —
qn., iemand iets ottreeren, op een glas wijn
tracteeren ; (obsc.) faire une — une femme
= baiser (z. ald.) une femme.
polka, (fam.) 1. f (polka, dans) (fig.)
kastijding : faire danser la
qn., iemand
afrossen. — Ontuchtige photograpbie; verkooper daarvan. — Omstreeks 1843: la —, zeer

a

a

—a

a
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goed, uitstekend, naar den laatsten smaak. — bedienaars der begrafenissen. — e) bij kleer2. m. petit —, jonge, onnoozele, chic gekleede makers: (werkplaats ter) vermaking van niet-

passende kleederen ; grande —, vermaken van
jassen en overjassen; petite —, vermaken van
vesten en broeken ; vgl. poignaxd. — d)
— aspirante (zuigpomp), schoen met gaten In
de zolen. — e) (typ.) avoir de la —, voldoende werk hebben. — f) (dc.) studie; cursus,
college; to Saint-Cyr: inspecteerende officier;
Bette; cOtelette.
corps de —, het leeraarspersoneel. — g) (obsc.)
Polyte, m. [Hippolyte] koppelaar.
polytechnique, m. [voor polytechni- — funebre = polisseuse (z. ald.) de mats de
cien] (pop.) leerling der Polytechnische school. , cocagne en chambre. — 2. (arg.) laars : faire
pomaquer, Y. a. (arg.) verliezen. — les —s au prix courant, laarzen van de uitNemen, vatten, grtpen.
stalling stelen.
pommade, f. (pop.): — de oochon, varpomper, v. n. et v. a. (pompen) (pop.):
kensvet. — Etre (tomber) dans la —, in de a) druk pooieren, zuipen. — b) (typ.) — les
pekel zitten (in een fatalen toestand komen). , petits clous, — (dur), (hard) werken. — e)
— (Coup de) —, vleier(j ; jeter dans la —, 4 bij winkelbedienden : — le gaz, gefopt of in
vleien, liefkoozen; jileur de —, flikflooier, 't ootje genomen worden (van nieuwelingen).
vleier.
pompette, adj . (fam.) dronken.
pommader, v. a. et v. pr. (pommadeepompier, m. (spuitgast, brandweerman)
ren) (pop.): a) vieien, liefkoozen. — b) slaan, (fam. et pop.): a) slecht soldaat. — b) lid van
afrossen. — c) de scheuren in een oud meu- het Instituut van FrankrOk. — c) dronkaard,
belstuk volsmeren. — d) se —, zich bedrinken. zuiplap. — d) bij kleermakers: —, met f.
pommadeur, m. (pop.) uitdrager, die pompibre, kleermaker (-maakster), die gedrade reten in oude meubels volsmeert. — Vleier. gen kleederen weder opknapt (vgl. pompe);
kleermaker die iiieuwe kleedingstukken, welke
pommadier, in. kapper.
pommadin, m. (pop.) kappersleerling. niet goed zitten, vermaakt; vlijtig workman,
— Fat die veel pommade aan zun Naar smeert. die bet toch niet ver brengt. — e) bij letter- Dronkaard.
kundigen : faire —, in producten van letterkunde of kunst slechts iets conventioneels, sets
-rpommard, m. (arg.) licbt bier.
pomme, f. (appel) (pop.) v. mangeur; alledaagsch leveren, zonder oorspronkelpke,
c'est comme des —s, dat is volstrekt niet noo- dichterlijke bezieling, zonder grondige studie
dig, geheel overbodig. — — a vers, Holland- der natuur. — f) zakdoek: — de service, zeer
sche kaas. — (Bath) aux —s, uitstekend, piek- vuile zakdoek. — g) (dc.) een leerling die
fljn. — Hoofd: — de canne (knop van eon eindexamen doet. — h) mengsel van vermouth
stok), potsierl(ik gezicht; avoir In — de canne on aalbessenlikeur. — i) aan de Polytechnische
fflde, niet we! bt 't hoofd zijn; — (de rampe) school: luidruchtige optocht der studenten in
d'escalier, kaalkop; v. queer.
den ganzenmarsch; piquer un —, in den ganpomme, adj. (volslagen, aarts...) = bath zenmarsch achter elkander loopen.
aux pommes (z. ald.) — Inzonderheid van popompierisme, m. bU schilders: brandlitici: rijkgeworden; als subst. un —, eon vet- wachtsst(jl (waarin de gehelmde antieke helden
gemeste.
zooals Brutus enz. worden voorgesteld).
pommer, v. a. (arg.) gevangen nemen.
pompon, m. (sieraad, opschik; Mil. wolpommeux, m. (pop.) sjouwer die appel- len kuif op de schako): a) (fam.) voortreffeschuiten lost.
lijkheid, verdienste; a lui le —, hem komt de
pommier, m. (appelboom) (pop.) borst, eer toe (omdat hij gedaan heeft, wat de anboezem; — en fleurs, borst van eon Jong meisje; deren niet vermochten); avoir le — de la f- sterile, platte boezem.
ddlitd, eon toonbeeld van echtelUke trouw z(jn.
pompage, m. (pop.) overmatig drankge- — b) (pop.) hoofd: devisser le — a qn., iem.
bruik, zuiperiij
den kop inslaan. -- c) (Mil.) [ pomper] aan
pompe, f. (praal) 1. (pop.): a) v. rai— ' den drank verslaafd soldaat; avoir son -- =
sine. — b) messieurs de la — [ funebre], de avoir son plumet (z. aid.)
fat en onvermoeid danser.
polochon, m. (arg.) hoofdpeluw.
polonais, m. (pool) 1. s. m. zuiper,
dronkaard. — In openbare huizen : rustbewaarder, uitsmijter: — Bij waschvrouwen : klein
strijkijzer voor kantwerk. — 2. adj. v. chaus—
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pomponette, f.: chanter une —, een lied
zingen, bij welks refrein ieder zijn glas won
moet uitdrinken zonder to slikken.
ponant, m. (pop.) het achterste.
ponante, ponifie ou ponisse, f. (arg.)
publieke vrouw.
poncer, V. a. et v. pr. (met den puimsteen wrijven) (fam.) afrossen. -- Se — le
createur, onaneeren.
(fam.) afgezaagd
adj. et s. m. (fam.)
(gezegde); bij schilders en letterkundigen : faire
— ou poncis, zonder oorspronkelijkheid werken.
pondant, m. [abr. van correspondant]
(fam.) iemand die zorgt voor een jongmensch
inz. een scholier, die van zijne familie verwijderd is, voogd.
pondeuse, f. (leghen) ((am.): bonne —,
zeer vruchtbare vrouw.
pondre, v. a. et v. n. (eieren leggen)
(pop.) v. Bourbe; — un oeu f, een hoop
neerdraaien. — — dans le mgme nid, (van
twee of meer mannen :) dezelfde vrouw gebruiken. — — sur ses oeu fs, reeds rqk zijn en
steeds meer geld verdienen.
poney, m. in de sporttaal, bij bookmakers : bil jet van 500 franken ; avoir gagnd son
—, bij het wedden op paarden 500 fr. verdiend
hebben.
ponifie, ponisse, f. (arg.) = ponante
en magneuse.
ponifier, v. a. (arg.) beminnen.
ponlorgnette, m. [joodsch-duitsche uitspraak van bonnes lorgnettes, verkooper van
goede opera-kijkers] jood.
pont, m. (brug) 1. (fam. et pop.): a) ces
messieurs a trois —s, do heeren levende op
kosten van publieke vrouwen, souteneurs ; vgl.
trois—pont. — b) faire le —, zonder verlof
op een dag tusschen twee feestdagen van het
bureau wegblijven. — c) bij letterkundigen:
V. invalide. — d) — d'Avignon, straathoer
(naar bet liedje : sur le — d'Avignon, tout le
monde y danse) . — e) bU spelers : = paille
(z. aid. 2): faire un —, met bedrieglUk oogmerk een kaart gootvormig ombuigen ; v. COUper. — 2. (arg.) donner un — a faucher,
een strik spannen ; vgl. fareher; 4tre sur
le —, voltallig zijn.
pontanion, m. (Mar.) gevangenis der
zeelieden.
ponte, 1. m. pointeur, tegenspeler hi] hazardspelen ; schijnbaar rijk man, die veel geld
uitgeeft ; onervarene, die zich laat uitplunde-

ren, geplukte. -,- 2. f. la —, alle potnteurs;
(arg.) —s pour t'a f, verzameling van valscbe
spelers.
ponter, v. n. in 't hazardspel : pointeeren, tegen den bankhouder spelen; -- dur, om
hooge sommen spelen ; — sec, met ongel(jke
tusschenpoozen hooge sommen inzetten. — Betalon.
ponteur, m. = ponte, 1. — (pop.)
iemand die een vrouw mainteneert.
pontife, m. (hoogepriester) (pop.) schoenmaker; souverain —, schoenmakersbaas.
ponti$er, v. n : a) zich (to onpas) een
plechtstatig, deftig voorkomen geven. — b)
met zinspeling op pion de bijvorm pionti}ler,
bv. bij den tooneelrecensent Sarcey: Sa maniere quelque peu pionti/iante, zijn plechtstatige,
deftige, min of meer schoolmeesterachtige
manier.
Pont-Neuf, m., v. demoiselle; of/Icier de —, schelm, schavuit.
Pontoise, n. pr. f. [fr. stadje] (pop.) revenir de —, een dom verbaasd gezfcht zetten,
kijken alsof men het in Keulen hoort donderen.
pontonnier, m. [faire un pont] valsehe
speler die in het schuitvormig ombuigen van
kaarten zeer behendig is.
pontonniere, f. (pop.) publieke vrouw,
die haar vak uitoefent op en onder bruggen.
Popaul, n.d.b. liefkoozingsnaam voor Paul;
ook scheldnaam voor : bonapartist (misschien
naar Paul de Cassagnac).
popote, f. ((am.) 1. s. f. (armoedige)
pot : faire la —, se mettre en —, geld bijeenleggen om een mageren maaltijd to hebben;
inter4t de — intime, kleine huiselUke belangen.
— Open tafel, table-d'hbte. — 2. adj. bij letterkundigen : middelmatig ; alledaagscb, ploertig

(= pot-au-feu).
popoter, v. n. (fam.) = faire la popote
(z. aid.);

00k:

zijn potje koken.

populacerie, f. het streven naar de gunst
van het grauw, jacht op populariteit onder het
gemeen.
populo, m. a) (fam.) plebs. — b) klein,
vet kind; massa kindertjes.
pore —epic, m. (stekelvarken): a) (pop.)
onvriendelijke vent, nijdige kerel. — b) (arg.)
monstrans, het H. Sacrement.
poreau, m. = poireau.
port, m. (Mil.) laisser qn. an — d'armes
(het staan onder de wapens), den dienst vbbr
een ander verlaten; iemand laten wachten en
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niet terugkomen. — Vol au —, bedrieglijke
aanvraag om geld uit naam van een afwezig
lid der familie onder overlegging van een rekening of als loon voor eene bestelling.
portanche, m. (arg.) portier.
portant, m. (that.) stijl of stut der coulissen.
ports, adj., v. article.

porte-aumuche, m. ou porte-aumusse, m. (pop.) schoenmakersbaas.
porte—balle, m. (pakdrager) (pop.) gebochelde.

porte—bonheur, m. (gelukaanbrenger)
platte armband van goud of zilver, zonder
scharnier, meest met inscriptie.
porte—chance, m. (pop.) hoop menschendrek (omdat bet voor eon voorteeken
van geld en geluk gehouden wordt, als men
daarin trapt).
Porte—creme, m. (pop.) sekreetruimer.
portee, I. bij valsehe spelers : opeenvolging van vooraf klaargemaakte kaarten.
portefeuille, m. (brieventasch) (pop.):
a) bed: se fourrer (s'insdrer ou s'insinuer)
dans son —, naar bed gaan, in ztn mandje
kruipen. — b) (Mil. et dc.) faire un — a qn.,
voor do grap in bet bed van een kameraad
bet laken van het midden van bet bed naar
het hoofdeinde toe omslaan, zoodat bet een
soort van zak vormt, waarin de patient vergeefs poogt zijn beenen uit to strekken. Vgl.
ook omelette en serpentine. — ( arg.)
btj chloroformisten en spoorwegdieven :- bet
slachtoffer van een voorgenomen diefstal.
portefeuilliste, in. [ministre a porte-

feuille] (fam.) minister.

porte—luque, m. (arg.) brieventasch,
portefeuille.

porte—lyre, m. b(j letterkundigen - dichter.
porte—maillot,m. [maillot, tricot] (the'at.)
figurante.

porte—manteau, m. (mantelzak) (pop.)
schouders ; dpaules en —, hooge en platte
schouders.
porte—mince, m. (arg.) portefeuille.
porte—mornif, porte—morningue,
m. (arg.) poste-monnaie.
porte—pipe, m. (pop.) mond : se rincer
le —, drinken.
porte—poigne, m. (pop.) handschoen.
porter, v. a., v. n. et v. pr. (dragen)
(pop.): a) — le beguin, er betrokken uitzien
(van jonggehuwden); v. deuil; en —, horens
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op hebben (van bedrogen ecbtgenooten); en
faire —, horens opzetten. — b) btj cocottes:
— a la peau, geil maken. — c) bij cavaleristen : portez ! remettez ! ( trekt den sabel ! steekt
op den sabel!) onvertaalbare uitroep, die dikwijls gehoord wordt, als iemand zich aan erge
opsnijderij schuldig maakt of een weer of minder luiden wind laat schieten. — d) donner a
qn. un soufflet qui se porte bien, iemand een
duchtige oorvijg geven.
porte-robe, m. (tabbaarddrager) (fam.)
advocaat.
porte—tr8$e, m. (arg.) broek, pantalon.
porteur, m. (drager) (arg.): — de camoufie, minnaar die op kosten eener publieke vrouw
teert, souteneur.
porteuse, f. (draagster) (arg.) hand.
porte—veine, m. (fam.) gelukaanbrenger
(kleinood in den vorm van een varken).
portier, m., portiere, I. (portier)
kwaadspreker, babbelkous, lastertong ; v. in-

curable.
portion, f. (portie) (Mil.) publieke vrouw:
tomber stir la —, een meid haastig naloopen.
portrait, m. (pop.) gezicht : crever (dMgrader ou endommager) le — a qn., iemand
in 't gezicht slaan.
pose, f. (de aanzet bt 't domino; bet zitten voor een schilder) a) (fam.) gezochtheid,
jacht op effect; bedrieglUke vertoonmaking;
etre a la —, la faire a la —, de toehoorders
door zijn manieren of zijne gesprekken trachten to verblinden. — b) btj spelers : faire des
—s, in een goed spel kaarten vervalschte kaarten tusschenschuiven. — c) (pop.) beurt: a
moi la —, nu ben ik aan de beurt.
poser, 1. (pop.) v. a. (zetten, stellen): —
et marcher dedans (een hoop neerdraaien en or
dan in trappen), in de war raken, bet hoofd
verliezen; V. ehique; — culotte, een grooto
boodscbap doen ; V. factionnaire ; gluau;
grappin; — un lapin a qn., iemand voor
den gek houden; v. lapin; ours, e; postiehe. — 2. (fam.) v. n. (voor model dienen,
voor een schilder zitten) iets voorwenden dat
men niet is of heeft, zich beroemen op denkbeeldig succes of rijkdom; — pour le torse,
zijn lichamelUke voordeelen doen uitkomen. —
Lang to vergeefs wacbten; misleid of om den
tuin geleid worden; faire — qn., iemand foppen, lang laten wachten.
poseur, m., poseuse, f. (fam.) iemand
die steeds naar effect jaabt, fat, nuf. — Po-
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seuse, vrouw die in huwelijksbureau's gehuurd
wordt om als huwbare weduwe te figureeren.
-- — de lapin, afzetter, iemand die niet betaalt.
position, f. (arg.) reiskoffer.
possede, m. (bezetene) (arg.) brandewijn.
posseder, V. a. (bezitten) (pop.): — son
embouchure, niet op zijn mondje gevallen zijn.
possibiliste, m. socialist die zonder geweld de verwezenlijking van zgne beginselen
tracht te bereiken, possiliilist.
poste, 1. m. (post): chasser au —, van
het venster uit klanten lokken. — 2. (Mar.) f.
(post): — aux choux, boot tot afhalen van
levensmiddelen.
postiehe, 1. (pop.) m. et f. opsnUderij,
bluf, onvertrouwbaar bericht, leugen : poser un
—, liegen; faire une —, verwijten doen. — 2.
(arg.) f. oploop op de publieke strait (die dieven doen ontstaan om hun slag te kunnen
slaan). — Ook = postige.
posticheur, in. (pop.) opsn(jder, bluffer,
leugenaar; iemand die door zijn houding een
oploop doet ontstaan.
postier, m. postbeambte.
postiere, f (fam.) bij de post aangestelde
dame, vrouwel^jke postbeambte.
postige, f. (m.) bij straatkunstenmakers:
a) potsierlUke vertooning voor een tent of kermisspel ; b) vertooning op de openbare straat.
postiger, V. n. (pop.) bij straatkiinstemakers en marktventers : bet publiek om zich
been scbaren.
postijateur, m. straatkunstenmaker of
kwakzalver, die bet publiek door zijn aardigheden om zich schaart.
postille, f. (arg.) oprisping, hoer.
postilion, m. a) (fam.) sproeiregen van
speeksel: envoyer (ou lancer) des —s a qn.,
iemand bij 't spreken in 't gezicht spuwen —
b) (pop.) — d'eau chaude: a) stoker eener
locomotief; b) ziekenoppasser, lavementzetter.
— Faire —, een ongepaste toespeling maken.
— c) bij valsche spelers : als merkteeken dienende kaart bq bet baccarat. — d) broodpropje,
dat tot correspondentie onder gevangenen dient
en een briefje bevat ; envoyer le —, correspondeeren.
postillonner, v. n.: a) (fam.) bij 't spreken speeksel om zich been spuiten (vgl. postillon en ecarter) . — b) (arg.) door broodpropjes correspondeeren.
postillonneur, m. (fam.) iemand die bij
't spreken om zich spuwt (v. postillonner) .
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posture, f. (stelling) (arg.) -{-en —, m.
apotheker.
pot, m. (pot): a) bij 't kinderspel: gat in
den grond, kuiltje om knikkers in te gooien.
— b) (pop.) — a colle, schrijnwerker. — c) (pop.)

avoir laisse' le — de chambre dans la commode,
een kwalijk riekenden adem hebben. —Femme
au petit —, bijzit. — d) bg kleedermaaksters:
c'est dans le —, bet werk is ve-,broddeld. —
e) btj 't dominospel: aller (ou foui :er) au —,
steenen inkoopen. — f) (arg.) (cuiller a) —,
huurvigelant; vol au — = vol a l'americaine

(v. americain, b).
potache ou potachien, m. (ec) [pot
a chien, weleer de hoed, then de schooljongens
droegen eer de kepi werd ingevoerd] gym-

nasiast.
potage, m. (soep) (pop.): faire prendre a
qn. un — a la julienne dans le ruisseau, iem.
in de goot werpen. — It y a du —, zij heeft
volle borsten.

potager, (pop.) 1. m. (moestuin) hoerenhuis. — 2. —, potagere, adj., v. nymphe.

pot-a-moigneaux, m. (pop.) [voor pota-moineaux, musschenpot] cylinder, hooge hoed.
potard, in. (fam.) apotheker(sleerling).
potasse, (fam.) 1. f. (potasch): faire de
la — a qn , iemand laten wachten. — 2. m.

ook potasseur, m. vHjtig, maar niet begaafd leerling; devies der potasses: ko + s,
d. i. potasse et soufre, kali en zwavel, in de
imperatieve beteekenis: blok en [so.uffre] lijd.
potasser, v. n. et v. a.: a) (dc.) vlijtig
werken, blokken; — sa colle, voor zijn examen
werken. —b) (pop.) ongeduldig worden, opvliegen.
pot–a–tabac, m. (tabakspot): a) (fam.)
kort, ineengedrongen persoon. — b) (arg.)
ambtenaar van politie.
pot– au–feu, 1. s. m. (vleescbpot; gekookt
rundvleescb) (pop.) het achterste. — Bij de
politie : smeltkroes der valsche munters. — 2.
adj. et subst. kleinburgerlijk, altijd thuis zittend, krenterig, zuinig; kleinburgerlq'k en bekrompen man; devenir —, huiselgk worden en
geregeld gaan leven, trouwen.
pot – bouillasser (se), v. pr. samen
een huishouden opzetten (in of buiten echt).
pot–bou]lle, f. (pop.) eenvoudige pot,
burgerpot; (fig.) faire sa petite —, zijn huishoudentje voor zijn gemak inrichten.
pot-de-vinat, m. [pot-de-vin] omkooping van gewetenlooze ambtenaren en afgevaardigden.
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pot–de–vinier, m. [pot-de-vin] gewetenlooze ambtenaar of afgevaardigde, die zich
voor eene onderneming laat winnen tegen betaling eener som gelds.
poteau, m. (paal): a) (pop.) —x, p1. dikke
beenen. — Avoir son — (kilometrique ou tdldgraphique), stomdronken ztjn. — b) (arg.) trouwe
kameraad (v. bal, d); opperhoofd der bende.
potee, f. (een pot vol) (pop.) liter wUn :
en/her sa —, een liter wijn drinken .
potence, f. (galg) (pop,) galgestrop ; V.

hirondelle.
poterie, f. (pop.) = faIenee .
potet, adj. et s. m. (pop.) onnoozel; onnoozele babbelaar, kletser. — Oude, pretentieuse cocotte.
potin, m. (fam. et pop.) geklets, oudewijvenpraat: faire des —s, babbelen, praatjes
over iets verspreiden; se faire du —, boos
worden over praatjes; v. cambuse. — Lawaai, opschudding : faire du —, den boel opscheppen.
potiner, v. n. (fam.) babbelen .
potineur, m ., potineuse, f. ou poti–
trier, m., potiniere, f. (fain.) babbelkous,
oud-wIjf; ook adj.: babbelachtig.
potiron, m. (pompoen) 1. (pop.) — ou
poturon, bet acliterste. — 2. (arg.) — rou!ant, huur-cabriolet = (cuiller a) pot.
potot, m. (arg.) liefhebber van onnatuurUjken wellust (= non –conformiste).
poturon, v. potiron, 1 .
pou, m. (luis) (pop.): — aflame, eerzuchtige die in korten tijd door zijn ambt rqk wil
worden. — Le Pou-Volant, de vliegende Luis,
weleer in den Temple de afdeeling voor lom pen, oud-ijzer, enz., voddenmarkt (vgl. Poret–
Noire, Palais –Royal, pavilion, 1).
poubelle, f. [Poubelle, naam van den
prefect der Seine in 1884] vuilnisbak, waarin
de vuilnis van het huis gedaan moot worden,
in plaats van die zooals vroeger op straat te
werpen ; se vider des —s stir la tête, elkander
met slgk gooien.
pouce, 1. m. (duim): a) (fam.) — ! vrU !
ik doe niet mee! (uitroep der kinderen, terwijl zij den arm opsteken en de vingers met
uitzondering van den duim sluiten, om daarmode to kennen te geven, dat zij voorloopig
niet medespelen en dat dus niemand ze krijgen mag; = tre$e, cor. van treve). —
b) (pop.) ... et le — = et meche (z. aid.),
b. v. A cette bataille dix mille hommes ont dtd
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toes. — Dix mille hommes et le —! In then
slag zljn 10,000 man gesneuveld. — 10,000 man
en de rest. — Avoir le — rond, knap zijn. —
Coup de —, V. coup; donner le coup de —,
worgen, — V. jouer, manger. — c) b^j
geneesheeren : rentrer ses —s, sterven. — d)
bq kunstenaars : avoir du —, flink uitgevoerd,
stout neergeworpen zijn. — 2. L: mettre one
— a qn. = poucer qn.
(doodslaan.
poucer, v. a. (pop.) vreeselijk afrossen,
poucette, f , v. poussette.
pouchon, m. (arg.) geldbeurs, buidel.
poudre, f. (poeder) (fr. mac.): — faible,
water; — forte, Rijn, likeur; — fulminante,
brandewijn; — noire, sterke koffle. — (arg.)
lawaai dat over iets gemaakt wordt.
poudrer, v. a. (poederen) (fam.): — qn.
(a blanc), iemand bespotten, ultlachen.
pouf, m. (pop.) schuld die men niet betaalt; faire —, uitknijpen, heengaan zonder te
betalen ; faiseur de —s, slechte betaler, iem.
die schulden maakt en verdwgnt.
poufRaee ou poufflasse, f. (pop.) (afgeleefde) hoer.
Pouffiasbourg, n. pr. m. (pop.) voor
Asnieres, dorp bq Parijs.
pouffias-ser, v. n. (pop.) losbandig Leven;
een hoerenleven leiden.
pougniffe, f. = ponante.
pougnon, m. (pop.) geld (= poignon).
pouie, inteij. (arg.) volstrekt niet, neon.
pouiffe, f. (arg.) geld. — Publieke vrouw.
pouillard, m. (chas.) jongste patrijs van
een broedsel; jongste haas uit een nest.
pouille, f. kliek, soort, slag, kaliber.
pouilleux, m . (luizige kerel) (fam.) arme
drommel; havelooze vent, luizenbosch. (doet.
pouisse, f. vrouw die aan Lesbische liefde
poulailler, m. (kippenhok) (pop.) engelenbak (in den schouwburg). — Hoerenbuis.
poulain, m . (veulen) bij cavaleristen : faire
tin — [woordspeling met mettre bas: a) een
veulen werpen, b) den ruiter afwerpen] van
het paard vallen.
poulaine, f . (arg.) bestekamer in het bagno.
poulainte, f. (arg.) door ruiling gepleegde
diefstal.
poularde, f. (gemest hoen) (fam.) dikke
en vette jonge vrouw; 4gemainteneerde vrouw.
poule, f. (kip) (pop.) hoer in een publiek
huis. — — d'eau, waschvrouw op een waschschuit. — v. metier, b
poulet, m. (hoentje) (pop.): — de careme,
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bokking, gerookte haring; ook : kikvorsch; —
d'hospice, magere vent ; — d'Inde : a) bij cavaleristen : paard; b) domkop. — v. manger.
— Avoir du —, een geldelijk voorschot op te
leveren werk krijgen.
poulette, f. (kippetje) (fam.) lichtzinnig
meisje.
poupard, m. (arg.) ling voorbereide diefstal (ant. coup de vague); v. nourrir,
poupee, t. (pop.): a) lapje om een zeeren vinger. — Bijslaapster, publieke vrouw. —
b) 1-(arg.) soldaat.
poupon, m. = poupard.
poupouille, f. (pop.) = popote, 1.
poupoule, f. (ram.) beminde, lieije.
pour, 1. prep. (pop.) — de vrai, werkelqk, echt, b.v. de l'or — de vrai, echt goed;
sa femme — de vrai, zijn wettige vrouw. —
— les bas, foot aan de vrouwen in can publiek huis, die een kous voor spaarpot hebben. — 2. (arg.) adv. misschien; — chiquer!
ja wel ! allemaal gekheid!
pour–compte, in.: a) bij kleermakers :
verknoeid stuk werk, dat de klant niet wil
aannemen. — b) (theat.) armoire aux —, het
vakje of de lade voor afgewezen tooneelstukken.
pourri, adj. (fam.) iitre — de qc., vol van
lets zijn ; V. chic, 1, en vgl. etre tru/fd de
galbe (z. aid.).

pourtraicturer, v. a. (fam.) portretteeren, uitteekenen.
pousse, f : a) (fam. et pop.) donner une
— a qn., iemand slaan ; V. filer, b. — b)
(arg.) politie, de gendarmes; (afzonderlgke) politie-agent.
pousse–au–vice, f. (pop.) Spaanschevlieg, trekpleister, ook elk ander de geslachtsdrift prikkelend middel.
pousse-cafe, m. (fam.) glaasje likeur
na de koffie; V. cahuah.
pousse-cailloux, m. (pop.) infanterist.
pousse–cul, m. (arg.) diender.
poussee, f. (stooten) (fam.) vechtpartij ;
standje, roffel ; werk dat haast heeft : it y a
—, er is haast bU. — Via une belle — (de
bateaux), no dat is ook wat moots ! (iron.) dat
is de moeite waard!
pousse–moulin, m. (f.) (arg.) stroomend water.
pousser, v. a., v. n. et v. pr. (stooten,
duwen, drijven): a) (pop.) se — de lair, se —
un eourant d'air, zich uit de voeten waken,

weggaan; — un bateau ou une gausse, leugens
opdisschen, met spek schieten; s'en — dans le
battant, dans le cornet, dans l' escarcelle, dans

le fusil, eten en drinkers ; te Saint-Cyr: —
une blague, eene pijp rooken; vgl. ook blague ; — le bois, schaak of dam spelen ; poussd
(de boisson), dronken ; — le bourn the cygne,

sterven ; V. calande; cocarde ; eol; se
— le col, een hooge borst zetten; — sa glaire,
spreken ; v. panthere ; — sa pointe, verder
komen, opschieten (in de liefde); — son rand,
kakken ; ce qui se pousse, geld. — b) (arg.)
(iron.) se — un excellent, den gewonen kost
der gevangenis eten ; — la goualante, zingen.
poussette, f. bU spelers : bedrieglijk bijvoegen van een geldstuk bij zijn inzet, als de
beslissing al gevallen is in bet baccarat en
bouillottespel; ant. retirette.
poussier, m. (kolenstof): a) (pop.) bed.
— — de mottes (turfmolm), snuif; kruit. -- b)
(arg.) kopergeld. — Duim, hand.
poussiere, f. (stof): a) (fam.) faire de
la —, een hooge borst zetten, zich airs geven.
— b) (arg.) brandewijn.
poussin, m. (kuikentje) (pop.) v. avaler.
poussiniere, f. (kuikenhok) (arg.) seminarium.
pouvoir, m.: — exdcutif (uitvoerende
macht), weleer: spiraalvormige stok der incroyables.
Pou–Volant, m. (pop.) v. pou.
praline, f. (gebrande amandel) (arg.): poser sa —, zich terugtrekken.
prandion, m. [lat. prandium] (fam.) rUkelgk maal.
prandionner, v. a. (fam.) een copieusen
maalt(jd houden.
prat, f. (pop.) losbandig, onzedelijk vrouwspersoon.
praticable, m. (adj. begaanbaar) (the'at.)
decoratie (berg, rots, enz.) die door den acteur begaan kan worden.
pratique, f. (klant) (pop.) aartsluiaard,
deugniet; V. eeumoire.

pratiquer, V. maltouse.
pre, m. (weide) (arg.): (grand) —, bagno;
aller (faucher) au —, tot dwangarbeid veroordeeld warden ; — au dab court toujours,
de gevangenis Mazas ; — des fagots, Cayenne;
— sale, zee.
pre– eatelaniere, f. (pop.) bezoekster
van den Prd-Catelan, een openbaar danslokaal

te Parijs.
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preehi-precha, m. (pop.) vervelende
kletser.

preeieuse, f. (vrouw die gemaakt spreekt)
([am.): — de la rampe, tooneelspeelster.

predestine, m. (tot eeuwige zaligheid
voorbeschikte) ((am.) iemand die door zUn huwelijk met eene galante vrouw gepraedestineerd is tot horendrager.
prefectanehe, f. (arg.) de prefectuur
van politie; le preu de la —, de prefect van
politie.
prefeetancier, m. (arg.) agent der prefectuur van politie, politieman.
prefet, (pop.) v. lancier, b. — (arg.)
lepel; vgl. amiral.
premier, m. (eerste) (Corn.) afdeelingschef in een manufactuur- en modewinkel, welke
de andere bedienden aanstelt.
premiere, f. (ram.) (ellipt.) eerste klasse ;
eerste opvoering van een tooneelstuk; une chablis —, een flesch Chablis eerste qualiteit. —
( Corn. ) directrice van een modezaak.
prendre, V. a. in de sporttaal: — un
cheval a 6 contre 1, 6 tegen 1 op een paard
wedden ; — du crottin, op paarden wedden,
die schijnbaar de minste kansen hebben ; — un
mort, op een paard wedden, dat op de koersnoteering gedaald is ; V. rat. — B cocottes:
pas possible, cc soir, je suis prise, van avond
niet, ik ben reeds bezet. — (theat.) — du
souf/leur, zich geheel op den soutileur verlaten.
preponderance, f. (overwicht) (Mil.
— a la culasse, uitstekend achterste.
presomptif, m. (adj. vermoedeljk[e erfgenaam]) ((am.) kind,
presse, f. (pens): avoir une belle —, in
de couranten zeer gevierd worden. — (pop.)
mettre sous —, in den lombard zetten ; van
publieke vrouwen : 1re sous —, onder de pens
zijn, wegens beroepsbezigheden verhinderd, niet
te spreken zUn.
pression, I. ([lucht]drukking): etre en—,
dronken zijn.
pret, m. (leening) voorschot. — (Mil.)
soldij ; voorschot voor verpleging. — Bij cocottes : betaling aan hun minnaar of cavalier,
voor wien zij werken.
pretre, m. (priester) (arg.) tooneelspeler.
preu, adj. et s. in. (vgl. prefectanche)
(pop.) eerste verdieping, bel-etage. — De beste
werkman van een atelier. — Faire le — [ voor
pret], een voorschot uitbetalen.
):

PROMONTOIICE]

prev8t, m. (opziener) (arg.) opperhoofd
der in een gevangenis bijeenzittenden.
priant, m. (arg.) rozenkrans, paternoster.
priante, f. (arg.) kerk (v. arbalete);
mis.
prie-Dieu, m. (bidstoel) list.
prima–dona, f. (pop.) v. egout.
prime, adj. (enf.) eerste.
prin, m., prine, f. [principal] (dcol.)
directeur, rector; de vrouw van den directeur
of rector.
prince, m., princesse, I. [prince de
Galles, gale, schurft] scburftige man of vrouw. —
—sse de l'asphalte ou de trottoir, straathoer;
— russe, rijk Neer, mainteneur; — du sang,
moordenaar. — ((am.) Princesse, in den mond
der beambten : bet bestuur der zaak, waarbij
zq behooren.
principaute, f. [— de Galles, v. prince]
schurft.

prise, f, (snuifje; strijd) (pop.) stank: je
pris une (fameuse) —, ik rook plotseling een
afgrgselqken stank. — — de bec, woordentwist,
ruzie.

prison, I. (gevangenis) v. manger. —
Etre daps la -- de Saint-Cripin, te nauwe

schoenen aanhebben.
problbme, m. (vraagstuk; raadsel) bij
schooljongens: aan het vest bevestigde horlogeketting.
prochaine, f. [la proehaine Commune]
de eerstvolgende Commune (sedert 1871 de hoop
der socialisten).
procureuse, f. koppelaarster, inz. van
de tooneelspeelsters.
produisante, f. (de voortbrengende)
(arg.) aarde.
profane, f. (fr.mac.) niet-mason; zoekende.
professeur, in. (pop.) oud geworden hoer.
profond, m., -e, f. (adj. diep) 1. (pop.)
— m. diepte, sloot, gat. — 2. –e, f. (pop. et
arg.) kelder. — (Broek)zak.
proie, f. (prooi) (pop.) aandeel; gelag.
prolo, m. (pop.) proletarier.
prolonge, f. aan de Polytechnische school:
verlof tot middernacht.
promenade, f., v. galette, 2.
prometteux, adj.: des phrases prometteuses, uitdrukkingen vol fraaie beloften.
promoncerie, I. (arg.) procedure.
promont, m. (arg.) proses.
promontoire, m. (voorgebergte) bij de
romantische school: — nasal, neus.

[PRONIE

PUANT]
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pronier, m., pronibre, f. (arg.) varier,
moeder.

prune, f. (pruim) (fam. et pop.) : a)
Anglais (ou voyageurs)

a

—s, minachtende

propre, adj. (schoon, zindelijk): a) (fam.) naam, die kellners geven aan onbemiddelde
(iron.) it est —, le voila — ! die is goedaf!
die zit mooi in de klem ! c'est du — ou quelque chose de — que vous m'o/'rez! dat is wat
moois, dat gij mij daar aanbiedt ! — (arg.) 4tre
—, gevangen ztjn (= avoir son linge (z. ald. c) lavd) .

proprio, m. [voor proprietaire) (pop.)
eigenaar, huisbaas.
prose, f. (pop.) bet acbterste.
prosodien, m. verzeniUmer, rUmelaar.

prospectus, m (pop.) v. lancer, b.
prote, m. (typ.) (opzichter eener druk-

reizigers, die zich bi 't dessert met eenige
pruimen vergenoegen. — b) (geweer)kobel,
(fam.) blauwe boon ; gober la —, door een
kogel doodelijk getroffen worden ; — de Monsieur : a) kanonskogei ; b) (arg.) aartsbisschop.
— c) lichte roes : avoir sa —, een kleine verheuging aanhebben. — d) mangeur de —s,
kleermaker. — e) (chas.) —s de prophelie,
drek van bet wild.
pruneau, m. (gedroogde pruim) (pop.)
goweerkogel (= prune). — Drekhoop : poser
son —, een schildwacht neerzetten, een hoop
draaien. — Oog : boucher ses —x, slapen. -Pruim tabak.
prunot, m. (fam.) likeurslijterU en tabakswinkel met vrouwelUke bediening.
prussien, m. (sedert 1870 niet meer in
gebruik) (pop.) het achterste: exhiber son —,
op de viucht gaan, zich uit de voeten maken.
.j-pschutt, 1. m. (fam.) (oorspronkelgk
als interj. gebr. om lemand in de redo to vallen en de aandacht op lets to vestigen, bv. op
de kleeding naar den laatsten en buitensporigsten snit van een gommeux, sedert bet begin van 1883 bij de Jeunesse dorde in gebruik
voor "chic" (z ald.), of als 't ware als superlatief van die uitdrukking) uiterste elegantie
en originaliteit, allertijnste toon ; le — tout
entier, de gezamenlijke elegante wereld. — 2.
— ! interj. dikwijls als antwoord op vragen:
psst ! neen maar ! uitstekend ! nu, nu ! piekfijn!
— 3. adj. invar. elegant, fijn, deftig, boogstfatsoenlijk : le monde —, de alierchicste lui ;
Semaine —, lUst der festiviteiten der week in
de hoonste kringen.

kerU): — a manchettes, werkelUke (overal den
patroon vervangende) opzichter; — a tablier,
opzichter die ook als zetter werkzaam is ; —
aux Bosses, oudste leerling; — aux machines,
chef-machinist.
protecteur, m. (beschermer) (fain.): (milord) —, mainteneur.
proteger, v. a. (beschermen) (fam.) een
vrouw mainteneeren.
protestationniste, m. afgevaardigde
die tegen de annexatie van Etzas-Lotharingen
protesteert.
prouas, m., proue, f. (pop.) bet achterste ; filer le prouas, filer le cable de proue,
kakken.
prout I (interj.) (fam.) kiacht.
prouter, v. a. et v. n.: a) (pop.) roepen, aanroepen. — Winden laten. — b) (arg.)
klagen ; boos worden ; faire — qn., iem. boosmaken, plagen.
prouteur, m., prouteuse, f. a) (pop.)
iemand die winden laat. — b) (arg.) klager,
klaagster.
prove, m. (arg.) aars.
pschut(t)age, m = le monde pschutt
Prudhomme, npr. m. [ prud' homme,
rechtschapen man, deskundige] Joseph —, def- (z ald. 3).
pschuttard, adj. tot de elegante wereld
tige, steeds in spreuken zich uitende en bekrompen burgerman, een door Marc Monnier behoorende, voornaam, aristocratisch.
pschutterie, f. kennis van den toon der
geschapen type ; als voorbeeld van zone stoute
ellipsen en beelden hoort men dikwijls zinnen groote wereld.
psehutteux, 1. adj. = pschuttard.
aanhalen als deze: "Ce sabre est le plus beau
jour de ma vie. " "Si cela peat faire votre — 2. —, m., pschutteuse, f. aristocratibonheur, soyez-le," "Le char de l'Etat navigue sche fat; dame uit de voorname wereld.
pschuttisme,m. chiquiteit, voornaamheid.
sur ten vo,lcan."
psychique, m. spiritistische schrij ver.
prudhommesque, adj. (fam.) op de
psychologique, adj : moment —, bewUze van Joseph Prudhomme, deftig-kleinburslissend, critiek oogenbiik.
gerlijk, ploertig.
puant, adj. et s. m. (stinkend): a) (pop.)
prudhommerie, f. [Prudhortme]
hoogmoedig; geringschattend; ijdele gek, hoogcalinotade.
15
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moedige kerel; ook: bok. - b) (arg.) KapucUner.
public, m. (publiek) in den lombard: un
-, lemand die zich aan het loket van den
lombard aanmeIdt, die vervolgens, als hij lets
verpandt un (une) engagiste wordt, en als bij
zijn geld ontvangt: un emprunte'Ur, une em-

PUTZ]

tooneel gaat nadat zU boer geweest is. - b)
(pop.) reeks, belleveeg, Xantbippe. - - de
boutique, weleer: het koninklijk wapenbord met
de Iellen boven de deuren der noneverancters,
- v. nid; - de easeme, soldatenhoer. - c)
(arg.) linze.
punaisfere, r. (pop.) (door lichtzlnnlge
prunteuse.
paartjes bezochte) stille knip.
puce, r. (vloo): a) (P(}p.) v. charmer.
punaisin, adj. et s, m. ((am) vies rle- Secouer les -s a qn., iemand op zijn tab- kend (persoon),
baard geven; secouer ses -s, opstaan (utthet
pupitrard, m. [pupitre] serviel atgevaarbed); trouoer (ou chercher) des -s a qn., met digde del' meerderbeid, die, zelt niet tn staat
lemand twist zoeken , trouoer des -s, slaag om het woord te voeren, door kloppen op zijn
krugen, - - travailleuse, vrouw dieaan Les- Jessenaar de stem del' redenaars tracht te
blscne (tegennatuurtuke) lterde offer!. - b) smoren.
(arg.) avoir la -, op zUne hoede zUn; pur, m. (zuivere) democraat (republtkeln,
d,'hopital, luis; - a I' oreille, schuldelscner,
wijsgever, modegek) van het zuiverste water.
puceau, adj. (nog maagd) ({am.) nater,
puree, r. (door een zeer gedrukte erwten,
al te onnoozel, dom.
enz.) (pop.) appelwlln , - de Corinthe, wijn;
pueelage, m. (maagddom) ((mn.): avoir - (de pois), abslnt, une -, een glas abstnt,
encore son -: a) nog zeer onervaren zijn; b) -b) ellende, armoe :le dim (ou le vingt-cinq)
DOg geen handgeld ontvangen, nog niets ver- de -, diepe ellende. - c) (aire de la - de
kocht bebben.
marrons, temand blauwe plekken in 't geztcnt
pucier, m. [puce] (pop.) bed.
slaan.
pudibard, m. ((am.) eerbaarhetd, schaamte
purgation, r. (arg.) verdediglngsrede,
hulchelend.
pleidooi.
pudibarderie, f. «(am.) voorgewende
purger, v. a. (zuiveren) (pop.): - la vaisschaamte, valsche eerhaarheld.
selle, de sausen zeer dun aanmengen.
pudibonderie, f. ({am.) overdreven of purotin, m. (arg.) ongelukkige, armzaltge
gemaakte scbaamachtigheid.
stumper.
puer, v. n. (stlnken) (pop.): - bon, goed
pur-sang, f. (s.m. volbloed) (ram.) mooie
neken, cela me pue (au nez), dat walgt me, gematnteneerde vrouw. - s. m. natuurlijke roode
staat mij tegen,
wijn (zonder bijmenging van water of alkohol).
puff, m. ((am.) blur, kwakzalverige annonce,
p'us, (pop.) voor plus.
humbug.
put! interj. ({am.) bum, hum! (om twijpufIisme, m. ((am.) blutTerU, humbug.
tel of minachting uit te drukken).
pufIiste, m. ((am.) kwakzalver, iemand
putain, r. (noer) (pop.): avoir la main
die humbug maakt.
-, iedereen, ook onbekenden, de hand drukpuits, m. (put): (theat.) parler du --, zUn ken. - v. chausson.
tijd verbeuzelen met over lets te praten, dat
putiner, v. n. (pop.) hoereeren, hoerenmen toch nlet tot stand kan brengen,
loopen, met boeren omgaan.
pulveriser (tot pulver wrijven): se la putipharder ou putiphariser, v.a.
-, v. pl'. wegloopen, zich ult de voeten rna- ((am.) (eeD jongeling) zoeken te verleiden (evenken (vgl. briser).
als de vrouw van Potiphar).
punaise, f. (weegluls): a) bij letterkunPutz, n.pr. m. (nnam van een generaal)
digen: vrouw van slecbt levensgedrag; encore I op de polytechnlsche scbool: oseiller sur Ie -,
une - dans Ie lIeurre, alweder een dieop bet tot het begin van het examen rondloopen.

-- 227

[QUAI

quaff, m. (kade) (fam.): avoir t'air - Jemmapes, er als een onnoozele pals uitzien.
quamper, V. n. (pop.) = camper.
quand, adv. (wanneer): (lam.) — it (era
chaud, als de kalvers op 't ijs Jansen, met
Sint-3utmis (d.i. nooit; vgl. piSser). - ( typ.):
payer son - est-ce, dikwijls verbasterd : son

QUEUE]

quatre A, six, m. (('am.) ontvangtijd voor
visites : aux - de madame de B., op de visitedagen van Mevrouw de B.; vgl. cinq (z.
aid.) a Sept en five o'clock.
quatre—coins, m. (arg.) zakdoek.
quatre—sous, m, (pop.) sigaar van vier
sous.

quantes [quand est-ce que to payes to bienquatre-vingt-dix, m. (negentig) lovenue ?] zifn intreepartij geven, tracteeren als terij met prijzen, bestaande uit porseleinen voor-

nieuwgekomene (= article quatre).
quantum, m. ((am.) geld,.de kas; geidsom.
quarantaine, f. (et.) : mettre en -,
temand (een medeleerling) in den ban doen.
quarante, a.n.c. (veertig) (('am.) v. immortel; - métiers, cinquante malheurs, twaalf
ambachten, dertien ongelukken.
quarante-cinq, ((am.) 1. a.n.c. (vUfenveertig) als interj.: - ( a quinze), gooi maar
stuk ! toe maar, jongens ! (als iemand borden,
glazen, Ilesschen breekt). - 2. s. m. aartsdomkop, smeerlap, schoelje.
quart, m. (vierendeel): - d'argent de
change, deelgenoot van een beursmakelaar (ook
als deze meer of minder aandeel heeft dan bet
vierde in de koopsom van den makelaarspost;
in bet laatste geval komen ook de uitdrukkingen voor: cinqui8me, sixidme, dixieme d'agent
de change); - d'auteur, medewerker (als vierde)
can een stuk ; - des ddgommds, commissaris
der doodscbouw; - de monde, kwartwereld,
minder soort dan de demi-monde (z. aid.); (pop. et arg.) - d'oeil, commissaris van politie, ook : agent van politie (vgl. oeil, b).
- (Mil.) tinnen beker of kroes die liter
inhoudt. - (pop.) v. battre. - (arg.) - de
marque, week.
quartier, m. (stadskwartier): a) (pop.) v.
gros. - - latin], studentenwUk; femme de
-, studentenliefje. - In Belgie: kwartier, woning van drie a vier kamers. - b) (arg.) v.
[

werpen op kermissen. - (pop.) bU kermiskooplui: kunstgreep, gebeime kneep van 't vak;
vendre le -, de knepen verraden.
quatre-(z-)yeux, m. (pop.) iem. met
een bril op.
quatrieme, a. n. o. (vierde) bij cavaleristen : - cantine, arrestlokaal, politiekamer.
quatuor, m. ((am.) de vier in bet domino.
quelpoique, adv. (arg.) niets.
quelque, adj. - part (ergens), bij kleine
meisjes : aller - part, op de bestekamer gain.
- (pop.) avoir qn. - part (= dans le cut),
van iemand den buik vol hebben.
quelqu'un, pr. s. (iemand) ((am.) een
heele Piet, een heel beer; se croire un -, zich
voor lets bijzonders houden ; faire son -, zich
airs geven.
queniente, adv. (arg.) niet, geen ; neen.
queno(t)tier, m. [quenotte, tandje, tand]
(pop.) tandmeester.
quesaco, qu'es-aco ? [ gasconisme:
qu'est-ce que cela ?] wat beteekent dat?
quest-ee, (pop.) voor qui est-ce, b.v.
- qua vu ... ? wie heeft ... gezien?
question, f. (vraagstuk) raadselprentje;
vgl. Bulgare.
que t'es ! ( pr. ki-tis') ((am.) (typ.) ]e
bent me er eentje ! (gezegde, waarmede de zetter dikwijls een lezer of spreker in de rode
valt, wanneer het laatste, door ben uitgesproken woord eene belachelijke beteekenis toelaat,

b.v. "Sur la plage noes rencontrames un saulune, b.
Quasimodo, n.pr. m. [in V. Hugo's vage ..." - Que t' es ?); vgl. queue de mot,
roman Notre-Dame : de klokkenluider van onder queue.
Notre-Dame] scbrikwekkend leelijk, mismaakt
queue, f. (staart) ; couper to - a son

mensch.
quasi-mort, adj. (zoo goed als flood)
(pop.): titre -, in gebeime bechtenis zitten.
quatorziome, a. n. o. (veertiende) : (the'at. )
-- dcrevisse, figurante.
quatre-arpents, m. (arg.) kerkhof.

Chien, zich door de een of andere excentriciteit doen in 't oog vallen (toespeling op Alcibiades' bond). - ( pop.) pas la - dun chat,
geen levende ziel, niemand; [habit en] - de
morue ou de pie, rok met spitse panden ; de polle, pallas, sabel; - de poireau, groen

[QUEUE-ROUGE
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lint van de Sardinische orde van Mauritius en
Lazurus ; — de rat: a) opgerold waskaarsj e ;
b) snuifdoos van boombast, die met een smal
leeren riempje wordt geopend; flair en — de
rat ou de poisson, treurig afloopen; — de renard, braaksel, kotsen ; v. boulet. — Nog
to betalen rest eener rekening ; faire une —,
een rekening niet geheel afbetalen, nog een
deel er van schuldig bluven. — Faire la —,
bij eene betaling bedrog plegen, smousen. —
Faire une — a sa femme, etc., (dens en toevallig) zun vrouw ontrouw zqn; faire des —s,
volgens gewoonte ontrouw z(jn. — — (romantique), — de mot, interruptie door een woord,
dat door een grappenmaker aan het laatste
woord eens sprekers toegevoegd wordt, waardoor de gezonde zin geheel verandert, b.v. je
la trouve bonne (d'enfant), of it dtait vetu de
vert (de grin); vgl. quo t'es. — Ce journal
compte de quatre a cinq —s, deze courant (in
Brussel) verschijnt onder vier of vqf namen
met ongeveer denzelfden tekst. — Major de —,
V.

major.
queue–rouge, m. ((am.) paijas met lang

rood lint aan den pruikestaart.
queuter, v.n. (pop.) achter elkander staan
of loopen; queue maken.

quif—quif, v. kif—kif.
quiger, v. a. (pop.) nemen (= aquiger).
quille, f. (kegel) (pop.) been : gare les —s!
beenen weg ! jouer des —s, zich uit de voeten
maken.
quiller, v. n. et v. a. (de kegels weer
opzetten) (pop.) met steenen naar iem. gooien,
noten, appels, enz. van den boom gooien; —
a l'oie, met den knuppel naar iem. gooien. -, van verliefde complexie zijn.
quimper, 1. v. n. (arg.) vallen. — 2. v. a.
— la lance, pissen.
quinquet, m. (Argandscbe lamp) (pop.)
oog : allumer ses —s, oplettend uitkijken; dteindre les —s, de oogen uitsteken; —s de verre,

RABIAtT]

bril; faux —, lorgnet, tooneeik(jker. — v.
cracher, b.
quinte, f. in 't piketspel: — mangeuse
(portant son point dens les curlers) [voor —
majeure], met de aas beginnende quint (in ruiten); avoir — et quatorze ou —, quatorze et
le point, met venerische ziekte besmet zin.
quintette, m. (fam.) de vijf in bet dominospel.
quinze, a.n.c. (vijftien): a) (fam., dikwijls
iron.) — ans et pas de corset, (nog zoo) Jong
en welgebouwd. — Un — cent francs, eenjarig
vr(jwilliger. — b) (arg.) — broquilles, den kwartier uurs.
quinze-centimes, m. = trois-sous.
Quinze–vingts, m. p1. (bospitaal voor
300 blinden to Par(js) (pop.) : ' entrer aux —,
slapen.
quipe, m. [abr. van homme d'dquipe] (pop.)
spoorweg-conducteur.
quiqui, m. (enf.) (pop.) vogel. — B(j voddenrapers: kippetje; allerlei gevogelte; bg uitbr.
allerlei op straat opgeraapte kliekjes van spijzen of keukenafval. — Hals, inz. adamsappel.
quitourne, f. (pop.) venster; bij cocottes : allumer la —, de brandende Iamp des
avonds achter bet venstergordijn zetten.
qui–va–la, m. (werda) (pop.) pas: Bonner le — : a) een pas geven ; b) een pas vertoonen; c) naar den pas vragen.
qui–va–vite, f. (pop.) buikloop, diarrhee.
quocter, v. a. (arg.) bedriegen.
quoniam, 1. adv. (pop.) — bon train,
Aug, in aller ijl. — 2. s. m. — bonus, groote
domkop.
quoquante, I. (arg.) least.
quoquard, m. (arg.) boom.
quoque, m. (arg.) gevat, gevangen.
quoqueret, m. (arg.) gordijn.
quoquille, m. (arg.) domkop.
quotidienniste, m. journalist van een
dagblad.

R
rabattre, v. n. (verminderen) (pop.): aller
rabaler, v. n. (arg.) terugkomen.
en rabattant, oud en zwak worden.
rabat, m. (kraag) mantel.
rabiage, m. (arg.) rente.
rabateux, m. (arg.): — (de sorgue), nachrabiau, m. (pop.) overschot van de soep
tel(jke diet.
rabatteuse, f. (pop.) klein rijtuig voor in den ketel der soldaten; overschot van wijn
in een glas. = Ongeoorloofde winst, siuokkelde omstreken van Parps. — Koppelaarster.
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winst; bkj naaisters : werk dat in den vrijen
tijd gemaakt wordt om nog lets boven het dagloon to verdienen. — (Mil.) rest van den diensttqd, die nog vervuld moet worden ; verlengde
diensttijd in een strafcompagnie. — Convalescent
in een hospitaal, die zgn kameraads allerlei
diensten bewijst.
rabiauter, v. H. (pop.) (Mil.) de restjes
ultdrinken of opeten ; langer dan zijn diensttijd
is moeten dienen (wegens de vele straffen). —
Ongeoorloofde winst maken, smokkelen.
rabibochage, m. ((am.) (enf.) verzoening. — Schadeloosstelling, troost.
rabiboeher, v. a. (se, zich) verzoenen.
— Weder goedmaken; se —, zijn verlies weder inhalen.

rabiot, rabioter = rabiau, rabiauter.
ra,ble, m. (ruggestuk van een Naas) (fam.)
rug van een mensch; se mettre qc. sur le —,
de gebeele verantwoordelijkheid voor lets op
zich nemen.
rabobiner, v. a. (pop.) repareeren, opknappen.
raboin, in. (arg.) = rabouin.
raboter, v. a. et v. pr. (afschaven) (pop.):
— les c6tes a qn., iemand den rug smeren,
afrossen ; vgl. endorse. — — le sifflet, in
de keel branden (van brandewijn) ; Sc — le
sifflet, een borrel of een glas wijn drinken, er
eentje pakken. — Ontvreenmden, wegkapen.
raboteux, m. (arg.) = rabateux.
rabouillere, f. (konijnenhol) (fam.) ellendige mooning, gat, nest, krot.
rabo(u)in, m. (arg.) duivel ; v pac-
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racine, f. (wortel) ((am.): — de Buis : a)
misvormd, kromgegroeid mensch; b) slechte
gele tand ; vgl. clou de giro fle, onder clou, d.
racier, 1. v. a. a) (afkrabben) ((am.): —
du (romage (_ — le boyau, du violon), op de
viool krassen, vedelen. — b) (pop.) v. COuenne, cuir. — [ voor rafter], wegrapen. —
2. (arg.) v. n. [rater] ademen, rochelen.
raclette, f. (krabber) (arg.) viool; schoorsteenveger. — Politie-agent; -wacht, -rondo.
raclure, f.: —s d'aubergine (schrapsel van
nachtschade) de geborduurde palmen, welke de
beambten der Academie of van het Openbaar
onderwijs als orde- of rangteeken op den kraag
dragon.
racontar, m. ((am.) vertelling; gepraat,
praatje, inz. in couranten.
rade, 1. m. (pop.) [abr. van radis] geld.
— 2. (arg.) — ou radeau, m. geldlade ; toonbank ; winkel; faire le —, van de toonbank stolen.
radeau, m. (vlot): a) ((am.) — de la Mddhuse, uiterste nood, bittere armocde. — b) (arg.)
v. rade, 2.
radio, m. [abr. van radical] (pop.) radicaal.
radicaille, f., sterker : radicanaille,
f. ((am.) verachtelijk : de radicale partij. —
Radicale gezindheid, radicalisme.
radicon, m. (arg.) priester; vgl. ratichon.
radicrer, radicreur, v. radurer, etc.
radin, m. (arg.) horloge-, vestzak : (riser
le —, het horlogezakje lichten (het horloge
daaruit ontvreemden); — fleuri, goedgespekte
beurs; vol au —, door kinderen gepleegde diefstal uit de lade, waarbtj gebruik gemaakt wordt

van een oogenblikkelijke onachtzaamheid van
quelin.
den herbergier.
rabouler, v. n. (pop.) terugkomen.
radiner, v. n. (arg.) terugkomen; — a
raccord, m. (fam.) (that.) gedeelteiijke
repetitie van een stuk.
raccorder, v. a. (arg.) in herinnering
brengen.
raecourci, m. (pop.) bo de boeren om
Pars : zij- of toepad.
raccourcir, v. a. (verkorten) (pop.) een
(beul.
kop kleiner maken.
raccourcisseur, m. [raccourcir] (pop.)
raccrochage, m. [raccroclier] (pop.) het
aanlokken, aanhaken.
rachevage, m. (voltooiing van een werk)
(pop.) faire son —, bq de lediging van een
beerput de overschotjes opzamelen, welke door
de zuigpomp niet zijn afgevoerd. — Vuilik,
smeerpoets.

la condition, naar huis terugkeeren ; komen, gaan.
radis, m. (rad ijs) (pop.) geldstuk ; n' avoir
pas un —, geen rooden duit hebben. — —
noir (ramenas): a) priester; b) politieman.
radouber, v. a. (kalefateren) (pop.) re-

pareeren, opknappen ; v. lanterne.
radurer, v. a. (arg.) messen, enz. slUpen.
radureur, m. (arg.) slijper.
rafale, f. (rukwind) ((am.) groote nood,
armoede, ellende; la — souffle dur, 't is een
slechte tijd.
rafale, adj. et s. m. ((am.) aan lager wal
gekomen (man).
rafalement, m. misselijke, critieke toostand, vernedering.

[RAFALER

230

RAMA]

rafaler, v. a. et v. pr. (pop) vernederen ;
aan lager wal doen komen, arm en ongelukkig maken; se —, vervallen, achteruitgaan.
raffalaud, m (pop.) bankier eener speelbank.
raffe, f. (pop.) buit
raffurer, v. a. (arg.) terugwinnen.
raft, m. (pop.) spektakel, lawaai.
ra$au, m. 1. gasthuisknecht, ziekenoppasser. — 2. — ou ra/iot, m. (Mar. boot) ding
van weinig waarde, vod .
rafiler, v. a. (arg.) geven, ultdeelen.
rafistoler, v. a. et v. pr. (fam.) oude,
maar bruikbare kleederen opknappen; weder
in goeden staat brengen; se --, zich nieuwe
kleederen aanschaffen, 00k: zUn zondagspak
aandoen.
ra$stoleur, m (fam.) opknapper van
oude voorwerpen, van kunstvoorwerpen en kleederen, waaraan bQ daardoor waarde geeft; —
de pommes de terre, bedrieger die oude aardappelen in het water legt, ze met een stompen bezem zoo bewerkt, dat z(j er als nieuwe
uitzien en die ze dan als zoodanig verkoopt .
rafie, f. (wegneming) (pop.) gevangenneming van een gebeel gezelsehap, razzia. —
Roulette in kermistenten.
raleur, m. (wegnemer) roulette-houder
op kermissen.
rafraiehir, v. a. et v. pr. (opfrisschen):
((am.) se faire —, zqn Naar, zUn beard laten
korten. — (Mil.) se — (dun coup de sabre),
met den sabel vechten; V. Barre, b.
rage, f. (pop.): — de dents (razende kiespun), geeuwhonger.
ragonner, v. n. (pop.) brommen, mopperen.
ragot, m. (pop.) ongergmd vertelsel; laf
geklets, praatje; laster; faire du — ou des
—s, babbelen, kwaad van iemand spreken; it
l'appela bolle a —s, bij maakte Naar uit voor

(fam.) (filer) — comme belle, zoo snel als do
wind (beengaan); absolument —, geheel uitgeplunderd, blut. — (pop.) — (comme la justice),
smoordronken, maar bewust van zUn toestand,
zijn best doende, rechtuit te loopen. — Moeilijk te gelooven of to verdragen, kras ; sterk
gekruid, wat los, gemeen ; ,fie la trouve —, dat
is wat kras, dat loopt de spiegaten uit. — 2.
s. m. (pop.) brandewijn. — (arg.) valsch rolletje
goud, ten gebruike der boereebedriegers.
raideur, f. (st^fheid): a) (pop.) totale
dronkenschap. — b) (arg.) la faire a la —,
hoogmoedig zun.
raidir, v. a. et v. n. (stijr maken of worden) (pop.): —, — l'ergot ou les ergots, sterven.
raie, f. (rog) (pop.) v. gueule.
raiguise, adj. (pop.) = reguise.
raille, (arg.) 1. f. de politic ; v. daron.
— 2. m. politie-spion, stille verklikker.
raisin. ou —e, f. (arg.) = raisin; it
a de la —e a sa pelure, bij heeft hloed op
zUn jas; j'aime pas le —, ik houd niet van
bloedvergieten.
raisin, m. (druivenmoes) (arg.) (menscben) bloed ; pompe a —, hart ; faire du —:
a) uit den neus bloeden ; b) bloedvergieten ; v.
vermicelles.
raler, v. n. (fam.) van' den eenen winkel
naar den anderen gaan, zonder lets to koopen.
— Bij joodsche handelaars: liegen, bedriegen;
v. goy(e).
raleur, m., raleuse, f. (fam. et pop.)
iemand die in een winkel alles bekijkt, zonder
to koopen of die eerst na lang loven en bieden en groote prijsvermindering koopt. — =
Breve. — Bij joodsche handelaars : leugenaar(ster), bedrieger (-ster).
raleuse, f. vrouw die voorbtjgangers tot
koopen aanzet, lokster.
rallie papier, m. in de sporttaal: snip-

daalder, driekwartfrank.

tijdverlies.

—

perjacht (= paperhunt).
kwaadspreekster. — (arg.) vierdedeel van een
rallonge, f. (verlengstuk) strafverhooging,
ragougnasse, f. [rago(it] (pop.) slecht

rama, m. 1. in de taal der kunstenaars

gerecht of ragout; b(j uitbr. voorwerp zonder
waarde; c'est de la —, dat is prullegoed.
ragout, m.: a) bij schilders: krachtige
penseelstreek. — b) (pop.) avoir du — de poitrine sur l'estomac, een vollen boezem hebben.
— c) (arg.) faire du — sur qn., argwaan, kwaad
vermoeden bij iemand opwekken (= regout).
Raguse, v. coup, a.
raide, 1. adj. et adv. (stijf; steil; snel) :

omstreeks 1838: uitgang, Bien men aan ieder
willekeurig woord hechtte, een soort van javanais, dat sedert is vervangen door de aitgangen ...mar, ...mince, ... muche; zoo
wordt b.v. van cafe: cafdrama, van boeuf:
boeuforama; parler en —, den uitgang rama
bij de woorden voegen. — 2. (arg.) in bet
bagno: mettre au —, in boeien slaan, aan den
ketting doen.

A

[RA(MA)MICHAGE

— 231 —

ra(ma)michage, m. (pop.) verzoening
onder kinderen.
ra(ma)micher, v. a. et se —, v. pr.
(pop.) (zich) verzoenen.
ramasse-crottin, m. (paardenmistopraper) (Mil.) cavalerist.
ramassee, f. (pop.) = rouleuse, v.
rouleur, 3.
ramasser, v. a. et v. pr. (oprapen ; verzamelen): (pop.) — ses outils, zich wegscheren,
sterven. — Se — : a) weder opstaan (als iem.
gevallen is); b) een kort en goed besluit nemen, tot een eind komen. -- — qn., iemand
gevangennemen, inrekenen; iemand verwijtingen doen; se faire —, in de gevangenis gezet
worden. — (arg.) — un bidon, wegloopen, ontsnappen. — (obsc.) — des dpingles ou des marrons, zich pr•ijsgeven aan tegennatuurlgken el
lust.
ramasseur, m. (opraper) (pop.) — de marrons, schandknaap.
ramastic, f. (arg.): vol a la —, bedrieglqke verkoop van zoogenaamd gevonden voorwerpen.
ramastiquer, v. a. [ramasser] (arg.) van
den grond oprapen.
ramastiqueur, m. (arg.) bedrieglijk verkooper van schijnbaar gevonden voorwerpen
van voorgewende groote waarde; — d'orphelins, opraper van eindjes sigaar en sigaret.
rambiner, v. a. (pop.) repareeren, oplappen.
rambuteau, m. [graaf de Rambuteau,
prefect der Seine, omstreeks 1835] urinoir op
den boulevard in den vorm van een torentje
(nu grootendeels vervangen door de cuirasses).
rarne, f. (roeiriem) (arg.) pen.
ramenage, m. [ramener] (fam.) de kunst
om zun kaal hoofd door opkammen van bet
nekhaar te bedekken.
ramener, v. a. (terugbrengen) (fam.): —
(les cheveux sur le deviant de la Mte), zijn baar
naar voren kammen, om d'e kaalheid te bedekken.
rameneur, m. (fam ) oude beer, die om
zun kaalheid te bedekken de nekharen naar
voren kamt ; werver voor speelhuizen.
rameneuse, f. (pop.) lichte dame, die
's avonds niet gaarne alleen naar huis gaat.
ramiehage,etc. v. ramamiehage, etc.
ramolli, adj. et s. m. (zwakhoofdig door
uitspattingen) (pop.) zwakhoofdlg, dom; stompzinnige, domme.
-
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Ramollot, n.pr. m. type van een onnoozelen militair.

ramona, m. [ramoneur] (pop.) kleine
schoorsteenveger, savoyaard.
ramonage, m. (fam.) geknor, gebrom.
ramoner, 1. v. a. (den schoorsteen vegen) (fam.) — la cheminde: a) een afvoermiddel geven, nemen ; b) zich aan een kwikkuur
onderwerpen. — -- ses tuyaux, zijn voeten wosschen. — Bij geestelijke orden : se faire — (la
conscience), bieehten. — 2. (farm) v. n. knorren, brommen.
ramonitsehe11, m. (arg.) diet die in
modewinkels steelt.
ramor, Mi joodsclie kooplieden : ezel, dommerik.
ramps, f. (rij lichten voor bet tooneel,
voetlicht) (tbdat.) theater, tooneel; princesse
de la —, theaterprinses, tooneelspeelster; se
bruler a la —, geheel op den voorgrond en
sdechts naar bet publiek toegekeerd spelen,
zonder op de" overige acteurs te letten; (vgl.
brtler); lecher la —, sterven.
rampeau on rampo, m. (fam.) ongeldige stoot of wore bij kegelen, knikkeren en
andere kinderspelen.
rams, m. soort kaartspel: 4tre —, geen
trek gemaakt hebben.
ramser, v. a. et v. n. [ramasser j blj cocottes : aanlokken, aan den baak slaan ( =
raccroeher). — Rams spelen.
rancart, m. (fam.) ding zonder waarde,
vod, prul ; mettre au —, in den hoek gooien.
rancke, m. (arg.) tweefrankstuk.
ranger, v. a. et v. pr. (rangschikken): a)
(fam.) se — des voitures, zich uit den stroom
der vermaken terugtrelkken. -- b) (typ.) (iron.)
pastei maken, in pastes laten vallen (door het
laten vallen van een letterkast of van gezette
kopie : » Ce n' est rien, c'est la conscience qui
range", dat beteekent niets, de zetters tegen
vast daggeld ruimen op, d. 1. gooien den beel
door elkaar).

rangraisser, v. n. (arg.) = rengracier.
rapapi(11)ota•e, m. (pop.) verzoening.
rapapi(11)oter, v. a. (pop.) verzoenen.
rapapi(11)oteur, m , rapapi(11)oteuse, f. (pop.) bemiddelaar, -ster van eene
verzoening.

rapatu, m. (arg.) luis.
rape, f. (rasp) (pop. et arg.) rug, inz.

van een bultenaar. -- (arg.) — d' Orient,
diamant.
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rape, adj. et s. m. (afgedragen, kaal) ver- vrouw, die haar vroegere minnaars voortduvallen, scilooierig; arme drommel, iemand die rend met aanvragen om geld lastig valt.
aan lager wal is geraakt. — — comme la
rasibus, adj . invar.: etre —, weg, dood zijn.
Hollande, armoedig, kaal, sjofel.
rasoir, m. (scheermes): a) (pop.) — national, — de la cigogne, — a Roch, guillotine,
rapes, f. , v. tirer.
raper, V. a. (raspen) (pop.) eentonig zin- valbijl ; passer sous le — national, geguillotigen, een flauwen deun zingen.
neerd worden. — Banque —, (speel)bank, die
rapetasser, v. a. (pop.) afrossen.
door een eindeloos aantal gelukkige slagen de
rapiat, 1. adj. et s. m. schraapzuchtig, pointeurs uitplundert. — Faire —, geen roogierig; gierigaard, vrek. — 2. s. m. (arg.) den cent meer hebben. — —! = du flan (z.
Auvergner, Savoyaard.
aid.) = raseur, 1; — anglais, de ververapiau, m. (arg.) visitatie, doorzoeking lendste alter menschen; vgl. Birmingham.
(vgl. rapioter).
— Vervelende geschiedenis. — b) (Corn.) winrapide, m. sneltrein.
kelbediende, welke bijzonder goed de kunst verrapiller (se), v. pr. (arg.) wegloopen. staat, den kianten verlegen koopwaar aan to
rapiole, f. (pop.) openbare vrouw, hoer. praten.
rapiot, m. a) (pop.) lap op een kleedingraspail, m. [Raspail, fr. chemist en staatsstuk of een schoen. — b) (arg.) = rapiau. man] (ram.) likeur, volgens recept van Raspail;
rapioter, v. a. a) (pop.) repareeren, op- bij uitbr. brandewijn.
lappen. — b) (arg.) een veroordeelde visiteeren.
rassembler, v. a. (verzamelen) (Mu.):
rapioteur, m., rapioteuse, f. (pop.) se faire —, zich een standje, een straf op den
oplapper.
pals halen.
rapiquer, V. n. (pop.) = rappliquer;
rassis, m. (adj. oudbakken) (arg.) gebak,
00k: wonen.
taart van den vorigen dag. — Droge, ververapointi, m. (pop.) onhandig persoon, lende kerel. — v. coller (aan 't slot).
lomperd. — Bq ijzerwerkers : — ( de ferraille),
rastacoubre on rastaquouere, m.
ellendeling, lammeling, inz. schandknaap (_ (fam.) buitenlander, inz. Braziliaan in rtjke,
corvette).
maar smakelooze kleeding; soms ook vreemderappel, m. ((am.): — de Waterloo = ling, die smakelooze weelde ten toon spreidt,
petit grouchy (z. aid ).
zonder de daartoe noodige middelen to hebrappliquer, v. n. (pop.) terugkeeren, te- ben ; vandaar : avonturier, gelukzoeker in de
rugkomen : — a la taule ou a la piaule, naar groote wereld.
huis terugkeeren.
rastaquoueriame, m. de wuze van
rapport, m. (Mu.): signer le — = co- doen der Rastaquoutres, in bet oog vallende
pier l'ordre (z. aid.).
smakelooze weelde en opschik, bet gelukzoeras, adj. op de Polytechnische school: etre ken in de groote wereld.
—, te laat komen; vgl. secant.
rat, m. (rat) : a) (fam.) avoir un — dans
rasant, adj. vreeselijk vervelend.
la trompe, boos zijn, verbitterd zijn. — Bq de
rascal, m. (engi.) schurk, schoelje.
leerlingen der Polytecbnische school: [qui a
rase, m. bij de boeren : jusqu'au —, tot rate (manqué) l'heure de la rentrde], scholier
aan den rand vol, boordevol.
die to laat komt, achterblUver; — de ponts,
raser, v. a. et v. n. (scberen) (pop.) — leerling, die wegens onvoldoend Bind-examen
qn.: a) iemand vervelen, iem. door zun praat- niet aan de Ecole des ponts et chaussees gejes lastig vallen; b) iemand plukken, ruinee- plaatst wordt ; — de soupe, iemand die te laat
ren; c) iemand voor den gek houden; d) bq aan tafel komt. — (theat.) leerlinge bU het
handelsbedienden : een kameraad een zaakje ballet (van 7 tot 14 jaar), bU uitbr. figurante.
voor den neus wegkapen. — BOj matrozen: — b) (pop.) — d'dgout, rioolruimer. — Gieopsnijden, met spek schieten.
rigaard, vrek (ook adj. gierig); it devient d'un
raseur, m., raseuse, f. 1. m (pop.) —! hq wordt vreesel(jk gierig! — c) (arg.)
vervelende vent, lastige babbelaar (= rasoir). kleine dief, jongen, die in huts binnensluipt en
— 2. s. handelsbediende, die iemand een zaak zich laat insluiten om des nachts voor dieven
voor den neus wegsnapt (vgl. raser).
open te doen (ook raton); dief, die in horaseuse, f. vervelende babbelaarster; tels des nachts de lieden, die met hem op
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gene kamer slapen besteelt; brooddief; courir
le —, des nachts in hotels stelen ; prendre des
—s par la queue, beurzen en horloges stelen;
-- de prison, advocaat.
rata, m. [abr. van ratatouille] (pop.) (Mil.)
ragout van aardappelen en spek, ratjetoe ; —
aux pommes, schapevleesch met aardappelen,
dat de soldaten eens per week kr^jgen en zeer
graag eten.
rata$a(t), m. (fam.)- — de grenouilles,
water, ganzenwgn.

ratapiaule, ratapiole, f (pop.) pak
slaag.

ratapoil, m. (fam.) oude soldaat en blind
vereerder van keizer Napoleon en bet Eerste
Keizerrijk ; oude zonderling.
ratatouille, f. (pop.) slecht eten, ratjetoe. — Slaag, rottingolie.
ratatout, m (fam.): jouer atout et —,
troef en weer troef spelen.
rate, f. (pop .) v. foulage en fouler.
rate, m. (pop.) aan lager wal geraakt
persoon, verloopen individu; mislukt product,
miskend genie. — Mislukte zaak.
rateau, m. (hark) : a) bij marktkooplui:
agent van politie. — b) (Mil.) van reservisten:
faire son (ou du) —, na verloop der 28 dienstdagen voor straf nog langer moeten dienen
(= rabiau) . — c) (arg.) priester (= ratichon).
ratelier, m. (ruif) (pop.) gaarkeuken,
restauratie.
rater, v. a. (misscbieten, omdat bet geweer weigert) (fem.) zijn doe! missen ; v.
balle, 1 b ; — une femme, door een vrouw,
waarop men bet oog had, niet bemind worden; en —, gebeel verbluft zijn.
ratiboise, adj. (fain.) geruineerd.
ratiboiser, v. a. (fam.) heimelijk ontfutselen, stelen.
ratiche, f. (arg.) kerk; blaireau de —,
wijwaterkwast.
ratichon, m. (pop.) kam. — (pop. et
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ratiere, f. muizenval, bedriegl(jk spel, dat
met een loos en zeven balletjes gespeeld wordt.
ration, f. (pop.): — de la ramee, gevangeniskost.
ratisser, v. a. (afschrappen) : a) ((am.)
en — a qn., iemand voor den gek bouden,
uitlachen; je ten ratisse = du flan (z. aid.).
— b) (pop.) — qn., iemand al zijn geld bij
't spel afwinnen, iemand blut maken ; se faire
—, zich laten bedriegen. — v. Couenne.
ratisseuse, f. (arg.) : — de colabres,
guillotine.
raton, m. (jonge rat) (pop.) kleine diet
(= rat, c).
rattrapage, ni. ((am.) vergoeding, schadeloosstelling. — (typ.) Merkteeken in de kopie
tot hoe ver een zetter werken moet.
ravage, m. (verwoesting) (arg.) gestolen of uit bet slUk losgewoelde stukken oud
metaal.

ravager, V. n. (verwoesten) (arg.) op een
openbare waschplaats linnengoed stelen.

ravageur, m. (arg.) opzoeker van oud
ijzer, enz. in het slijk der Seine, weleer ook
in de goten. — Waschdief.
ravaudage, m. (oplapping; gebabbel)
((am.): faire du —, op openbare bals aan alle
vrouwen bet hot maken, in de hoop eene gevoelige Borst te vinden.
raverta, m. bij de joodsche kooplieden:
bediende; it ne fact pas dabdrer devant les
—s, men moet niets zeggen in tegenwoordigheid van bedienden.
ravignole, f., ravignole', m. (arg.)
bet weder tot een misdaad vervallen, recidive.
ravigoto, f. (pikante saus) (pop.): a la
—, pikant.
ravine, f. (regenbeek, holle weg) (pop.)
wonde, litteeken.

rayon, m. (straal): a) (pop.) — sur l'oeil,
blauwe plek aan bet oog (afkomstig van een
flinken stomp). — b) (arg.) — de miel, kant

(= dentelle).
arg.) priester V. bonir, serpillibre.
raze ou razi, m. (arg.) priester (= raratichonner, v. a. (pop.) kammen.
tichon); -- pour l' a f, tooneelspeler.
ratichonniere, f. (pop. et arg.) kloosRazibus, v. veuve.
;

ter; godsdienstige broederschap; kerk.
reac, m. [abr. van reactionnaire] (pop.)
ratichonneuse, f. (arg.) dievegge, die reactionair.
de offerblokken in kerken besteelt.
reafflurer, v. a. (arg.) terugwinnen.
ratier, m. (pop.) klee'rmakersknecht, die
rebabillarder, v. a. (pop.) terugdes avonds na den werktUd werk mee naar scbrUven.
buis neemt, om gedurende den nacht voort te
rebatir, v. a. (weder opbouwen) (arg.)
werken.
dooden, vermoorden.
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reearrer (se), v. pr. (pop.) een hooge
Rebecca, n. pr. 1., s. f. [hier van rebdquer]
(fam.) iemand die een bits antwoord geeft, die borst zetten.
recent, adj. (versch, pas gebeurd) (pop.):
een grooten mond opzet: »Yoyez un peu cette
—, si elle taira son bec !" kijk nu die hane- avoir t'air —, na sterk gepooierd te hebben
veer eens aan, zal ze wel eens zwijgen? — zich den schijn geven, alsof men vast op zijn
beenen stond.
Faire sa — = faire sa Sophie (z. aid.).
recharges (se), v. pr. (pop.) van kleerebectage, m. (pop. et arg.) hot van

cassatie; v. carre, cavaler. — Artsenij, deren verwisselen, zich verschoonen.
rechasser, v. a. [chasse, oog] (pop.) bemedicijn. — Overeenstemming, samenvallen.
rebecter (so) , v. pr.: a) (pop.) opknap- merken, gewaarworden.
rechauffante, f. (pop.) pruik. — (Mil.)
pen, aansterken, weer op zijn verhaal komen.
lange soldatenjas.
— b) (arg.) zich verzoenen.

reehauffe, m. (opgewarmd eten) (pop.)
rebecteur, m. (pop.) arts, geneesheer.
rebeeton, m. (arg.) verzoek om cassatie. opgewarmde vertelsels, oude kost. — Du —,

rebequeter, V. n. (pop.) herhalen, her- afgeleefd persoon, die zich weder wil doen
geiden. — Ontijdig, te laat genomen besluit.
kauwen.
rechauffer, v. a. (opwarmen) (arg.) verrebiffe, f. (arg.) opstand; wraak. — —
velen.
au truc, recidive ; V. zig.
reehe, m. (arg.) sou, stuk kopergeid.
rebiffer, v . a. (v. n. terugspringen) (pop.)
rechu, adj. et s. m. onaangenaam, walgde deur uitgooien, wegjagen.
rebondir, v. a. (v. n. terugstuiten) (pop ltjk (individu).
reeidiviste, m. (fam.) schilder die altd
uit de deur gooten, wegjagen. — Ook v. n.
dezelfde onderwerpen behandelt.
envoyer
= rebondir, v. a.
reclame, f. - (typ.) (bladwachter, custos)
rebonnetage, m. a) (pop.) verzoening.
in een flesch overgebleven en nog gelijkmatig
-- b) (arg.) vleierij.
rebonneter, 1 . (arg.) v. a. et v. pr. (se) te verdeelen overschotje wijn, nadat ieder zijn
—, (zich) geruststellen. — Iemands hiecht af- deel gehad heeft; verifier la -- (de volgorde
nemen. — Vleien : — pour l'a f, iemand met nagaan van bet eene vel op bet andere), bet
flikflooierijen voor den gek houden. — 2. (pop.) overschot in een fiesch gelipkmatig verdeelen
(vgi. registre).
se —, v. pr. beter worden ; zich verzoenen.
recoit—tout, m. (pop.) nachtpot.
rebonneteur, m. (arg.) biechtvader. —
reeollarde, adj. (arg.) weder opgepakt,
Vleier.
rebonnir, V. a. (arg.) herhalen, over- opnieuw gevangen genomen.
reeoller, (v. a. weder aanplakken) (pop.)
vertelien.
.)

—

reboueler, v. a. (arg.) weder toedoen.
rebouis, adj. et s. m. (arg.) dood; l^jk.
rebouiser, v. a.: a) (pop.) repareeren,
oplappen. — Opmerkzaam bekijken, bemerken,
onderscheiden. — (arg.) dooden.
rebouiseur, m. (pop.) oplapper, schoenlapper. — Uitdrager, die oude dingen nieuw
opmaakt.
rebours, m. (tegenvleug, tegendeel) (pop.)
heimelgk verlaten eener woning, uitknUpen.
rebouter, v . a. (pop.) weder zetten (van
ledematen.

1. V. n. van eene ziekte genezen, weder opkomen. — 2. se --, V. pr. zich weder verzoenen (van minnaars), weder samen gaan wonen.

reconduire, v. a. (uitlaten) (that.) ufttiuiten ; se faire —, uitgefloten worden.
reconnaissance, f (dankbaarheid) (typ.)
(fam.): faire une —, de beantwoording van de
tractatie van een nieuwaangestelden opmaker
door de zetters op stuk (gewoonl(jk de helft
van hetgeen de opmaker ten beste gegeven
heeft); vgl. reglette.
reconnaissancier, m. (pop.) beambte

reealer, 1 . (pop.) se —, V. pr. weder in in den lombard, die de pandbriefjes uitgeeft.
reconobrer, v. a. (arg.) herkennen.
beter doen komen, er weer bovenop komen;

reeoquer, v. a. (pop) teruggeven. — Se
zich in een nieuw pak steken ; na een ziekte
weer op zijn verhaal komen. — 2. V. a. (ecol.) —, v. pr. weer op zUn krachten of op z'Un
= retoquer ; se faire — aux exam.ens, verhaal komen ; zich in een nieuw pak steken.
recoqueur, m. (arg.) verklikker.
druipen.
recorder, v. a. et v. pr. : a) (fam.) -- qn.
recarrelure, f. (pop (flink) maal.
.)

--- 235 ---

[RECOURIR

(iemand de les overhooren), iemand inprenten
wat hij te doen of te zeggen heeft; etre recordi, met elkaar afgesproken hebben. — b)
(pop.) verzoenen. — Se —, een samenzwering
smeden. — c) (arg.) iemand van iets, dat hem
boven 't hoofd hangt, onderrichten, iemand een
wenk geven. — Dooden.
recourir, v. n. (zijn toevlucht nemen)
(fam.): — a l' emetique, valsche wissels disconteeren.
recta, adv. (rechtuit) ((am.) joist, nauwkeurig, precies ; payer —, tot op den laatsten
cent betalen.
recuit, adj. [cuire, v. n.] (pop.) opnieuw
geruineerd; haine —e, innige, ingehouden, lung
gekoesterde haat.
recurer, v. a. et v. pr. (schuren) (pop.):
— la casserole, ook : se —, purgeeren; se faire
—, eene kuur tegen syphilis ondergaan.
recureuse, f [recurer, schuren] kaptafel,
toilet.
redaiil, m. [redemption] (arg.) gratie,
genade.
redin, m. (arg.) = radin.
redoublement, m. (verdubbeling) (arg.):
— de /Ievre, het opduiken van een nieuwe
beschuldiging, een nieuw punt van aanklacht.
redouiller, v a. (pop.) terugslaan, terugstooten.
redresse, f. (arg.) list, sluwheid etre a
la —, slim zijn ; chevalier de la --, slimme
klaplooper.
reduit, m. (arg.) beurs, geldbuidel.
reemballer, v. a. (pop.) weder in de gevangenis zetten.
refaire, v. a. et v. pr. (omwerken) : a)
(fans.) se —, ook : se — la torse, zich versterken door sp(js en drank; se —, weer op zijn
verhaal komen, aansterken ; zijn verlies weer
wat goedmaken. — — qn. (au mgme ou dans
le dur), iemand beetnemen, bedriegen, afzetten etre refait, beetgenomen worden. — b)
(arg.) etre refait sans donjon, weder als landlooper opgepakt worden.
refaite, f. (arg.) maalt(jd ; — du matois,
ontbijt; — de jorne, middagmaal; — de sorgue,
avondeten ; — de coni : a) laatste oliesel ; b)
galgemaal vObr de terechtstelling; — du sechoir, begrafenismaal ; V. tapis.
refaiter, v. n. (arg.) een maaltijd houden.
refaitier, m. (arg.) gaarkok.
refeo (t), m. [abr. van refectoire] ([am.)
(dc.) eetzaal.
:

;

REGINGLADE]

reffoler, v. a. (arg.) door overrompeliing
bestelen.

reffie' , m. (pop.): oiler au —, braken ; betalen ; ne pas alter au —, loocbenen.
refiler, v. a.: a) (pop.) teruggeven; bet
bij bet spel gewonnene weer verliezen; — des
beignes, oory jgen geven (vgl. gratin); — la
patee, voeden, voederen. — S'en — sous le
tube, een snuifje nemen. — b) (arg.) zoeken,
achternaloopen; in omloop brengen : " Je n'ai
refine quo cinq roues de derriires'', ik heb maar
vijf 5frankstukken aangebracht ; het plan voor
een diefstal (aan een ander) overlaten; — un
pain, een kiap geven. — v. manquesse.
ref.leur, m. (arg.) heler of medeplichtige
van een zakkenroller.
refondante, f. (arg.) lucifer.
refouler, v. n. (pop.) zich aan iets onttrekken; iets opgeven; — au travail, niet
werken, maandag houden. — Stinken. — v.
Bondy.
refraetaire, m. (weerspanneling) (fam.)
talentvol leeglooper, mislukt genie.
refrejon, adj. (provencaalsch) onweerig,
knorrig, gemelijk.
refroidi, m. (koudgewordene) (arg.) lijk,
inz. van vermoorde personen, drenkelingen, enz.
(vgl. boite, emballeur, giverneur);
V.

boussole.
refroidir, v. a. (arg.) om koud maken,

vermoorden.

refroidisseur, m. (arg.) moordenaar.
regaler, v. a. (trakteeren): a) (pop.) —
ses amis, purgeeren; — son cochon, or een
tnaaltijd van nemen, zich to good doen ; — son
suisse, bij 't spel quitte ztjn en dus zijn gelag
zelf betalen. — b) (arg.) — la veuve, de guil-

lotine opslaan.

regarder, v. a. (kijken naar) : — passer
les lanciers, niets to doen hebben.

regatte, f (pop.) bij voddenrapers : vleesch.
rega(t)ter, v. a. (pop.) eten.
regenee, f. adj. [Regentscbap, inz. bet
door zedeloosbeid beruchte regentschap van
Philips van Orleans, 1715-1723] in den stijl,
de manier der roues van het Regentscbap,
uitspattend, zedeloos, onbescliaamd; moeurs —,
uitgelaten zeden, losbandigheid; souper —, souper met lichte dames.
regiment, m. (Mil.) v. Chien. — (pop.)
s'engager Bans le — des cocas, trouwen.
reginglade, f. (arg.) : jouer a la — —

regingler.

[REGINGLARD
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reginglard, m, ((am.) nteuwe, zuurach- souteneur; -

de pesoche, geldontvanger, geld-

tlge wijn, bocht,

ophaler,

regingler, v. n. ((am.) (enr.) bij net glijbaantje spelen zUn voorman met ultgestrekte
armen voor zteh uit duwen.
registre, m. (typ.) ([am.) (aire le - (het
register maken), den inhoud eener Ilesch wijn
zoo verdeelen, dat ieder precles zijn aandeel
krijgt (vgl. reolame).
regle de trois, f. (de regelvandrteen)
man, vrouw en de minnaar dezer laatste, op
eene plaats, inz. in een loge van den schouwburg vereenigd.
reglette, f. (zeHijn) ((am. et typ.): orroser la -, bij bevordertng tot opmaker (metteur) net betrokken zetterspersoneel trakteeren
(vgI. reconnaissance).
reglisse, f. (pop.) v. jus.
regon, m. (arg.) schuld (in geld).
regoncer, v. a. (arg.) scbuldig zijn.
regonser, v. a. (arg.)- - qn., iemands
spoor volgen.
regout, m. [= ragout] (arg.) ongerustheid, vrees, gewetenswroegtng , wrok,
wraakzucht , (aire du -, argwaan geven, verdenking opwekken, spektakel maken , twlsten,
gearresteerd worden.
regrattier, m. (koopman in 't klein) voddenraper, die goten doorzoekt om den door
het water meegespoelden afval op te zamelen,
reguise, adj. (pop. ) arm, gerurneerd ,
vermagerd; doodzlek , ter dood veroordeeld.
reguiser, v. a. (pop.) te gronde richten,
rutneeren,
rejaoquer, v. n. (arg.) schreeuwen.

relicher, v. a. et v. pr. (pop.) een glas
of fiesch wijn tot op den laatsten droppel ledigen. - Se - (Ie morviau), elkander kussen,
elkander llkken.
relie, adj. (ingebonden) (pop.) eMgamment
-, elegant gekleed.
religieuse, r. (non) (pop.) v. nombril.
relinguer, v. a. (arg.) nog eens met een
mes steken, opnieuw snijden.
reluire, v. a. (blinken) (pop.): - dans le
ventre, begeerlijkheid opwekken, doen watertanden.
reluit,

m. (arg.) dag, dagltcbt, chenu-,

goeden dag. - Oog; v. chasser.

reluque-quilles, m.

(pop.) loge v66r

het tooneeI.

reluquer, v. a. (begluren, met begeerlge
blikken aanzlen) (pop.) bekijken, bespieden
reluqueur, m. (pop.) nleuwsgtertge, splon,
reluqueuse, f. (pop.) lorgnet; kleine
verrekijker.
remaquiller, v. a. (pop. et arg.) nog
een maken, overdoen; vgI. maquiller.
remaridad, adj. Iproveneaalscn voor remarie] (pop.) weder getrouwd.
remballer, v. a. (ecol.) ((am.) = retoquer.
rembiner,

V. a. (pop.) eenelasterlng, enz.
terugnemen, berroepen.
rembrocable, adj. (arg.) herkenbaar

rembrocage,

m. (arg.) ~ -

de parrain,

confrontatie.

rembrocant, m. (arg.) spiegel.
rembroquer, v. a. (arg.) herkennen;
reiaeter, v. a. (arg.) = rebonnir.
rejouissance, f. (been dat men bij het aankijken.
r@me, m. [abr. van dur~me] (pop.) kaas,
vleescb toekrijgt) van een magere vrouw: elle
remede, m. (geneesmtddel) (pop.): a plus de - que de viande, zij heert meer
d'amour, afschuwelijk leelijk persoon, vogelde pleins, verschrikker.
remercier, v. a. (bedanken) (pop.): valsche speIer, een verscheidenheid van den
son boucher ou son boulanger, sterven.
grec.
remettre, v. a. (wedel' zetten): a) ((am.)
relevante, f. (arg.) mosterd.
releve, f. (pop.) ~tre ala - = relever. - qn. a sa place, iemand eene scherpe terelever, v. n. et v. a. [se relever (de la rechtwijzing geven. - b) (pop.) remettez donc
misere)] er wedel' bovenop komen, uit dennood Ie co'Uvercle! doe je mond toch dicht \tot tern.

been dan vleesch.

relanceur, m. bij spelers: -

geraken. - v. factionnaire. - Bij souteneurs: la - [d. 1. la galette] ou - Ie chandelier, zich door eene publieke vrouw laten
onderhouden.
releveur, m. (arg.): - de (umeuse, iem.
die op kosten eener publieke vrouw leert,

die kwalijk riekt uit den mond).
remiser, v. a. (in bet koetsbuis ,zetten)
(pop.): - son fi,acre: a) zWijgen (vgl. bavarde); b) sterven. - - qn.: a) iemand in
de gevaftgenis zetten; b) iemand naar denduivel wenschen; - qn., - Ie {iacre a qn., iem.

[REMISIER

terechtwgzen, den mond snoeren ; Sc faire —, I
een terecbtw>jzing krggen.
remisier, m. (pop.) commissionair van
een effectenmaketaar.
remoncter, v. a. (pop.) = remoucher, 1.
remove, f. (pop.): faire de la —, bluffen,
grootspreken.
remoneneq, m. (fain.) bjj letterkundigen : uitdrager, kleerenkoop.
remontee, f. (pop.) namiddag.
remonter, (pop.) 1. v. n. (weder opstijgen) : — sur sa bite, er weder bovenop komen. — 2. V. a., V. pendule; — le tournebroche, tot inachtneming van een verwaarloosden regel, tot zijn plicht terugbrengen.
remouchage, m. (arg.) wraak.
remoucher, 1. v. a. (pop.) bekijken, beschouwen ; gewaarworden, bemerken ; bewonderen. — (arg.) dooden. — 2. v. n. (arg.) zich
wreken.
remouchicoter, v. n. ((am.) op liefdesavonturen uitgaan ; ruzie zoeken.
remouleur, m. (scharenslijper) (pop.) v.

buffet.
remouquer, v. a. (pop.) = remoucher.
rempardeuse, f. [rempart] (arg.) hoer
die op de wallen baar beroep uitoefent.
remplie, adj. f. (opgevuld) (pop.) zwanger.
remplumer (se), v. pr. (weder veeren
krijgen) (pop.) weer lang Naar krijgen.
remporter, v. veste.
remue-pouce, m. (arg.) geld.
remuer (omschudden) 1. v. a. (arg.) — la
casserole, tot de prefectuur van politie behooren. — 2. v. n. (pop.) stinken.
renache, f (pop. et arg.) = arnache, 2 ;
V.
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rousse.
renache, m. (arg.) kaas.
renaclant, m. (arg.) neus.
renacle, f. (arg.) veiligheidspolitte.
renacler, v. n. et v. a. (snuiven, snuffe-

len): a) (fam.) — a qc., afkeer voor iets toonen, gees lust in iets hebben. — b) (pop.)
terugdeinzen, bang ztjn. — — qc., met begeerigheid iets besnuffelen. — c) (arg.) iemand
naroepen.
renacleur, m. (pop.) knorrig menscb,
brompot. — Lafaard.
renaissance, f. ( pop.) oude gebroken
vodden.
renard, m. (vos) : a) ((am.) aankomend

bandwerksgezel. — Zeldzaam en merkwaardig,
bij een uitdrager opgeschommeld boek. — b)
(pop.) fooi. --- v. chercheur. — Prendre
son —, bouillon eten met een pint wijn er in.
— . -, queue de —, bet braken; v. piquer, a.
— c) (arg.) spion in het bagno.
renarder, v. n. (pop.) braken, kotsen. —
Verraden.
renarderie, f. (pop.) bet braken, gekots.
renare, adj. et subst. (fam.) geslepen, doortrapt (mensch), slimme (vos).
renaud, m. (arg.) verwijt ; spektakel,
schandaal ; gevaar; gewetenswroeging; chercher du —, uitdagen; etre a —, boos zijn;
faire du —, luid klagen, lawaai maken.
renaude, f. (arg) twist, ruzie; mettre
en —, boos maken.
renauder, v. n. 1. t = renarder. —
2. (arg.) slecht gehumeurd zijn; weigeren iets
to doen. — Klagen ; it renaudait sur tout, hij
had overal wat op to zeggen. — Berouw hebben.
renaudeur, m. (arg.) mopperaar, schreeuwer.
rencart, m. (pop.): au —, ter zgde.
renehoir, v. n. (pop.) in dezelfde lout
vervallen, recidiveeren.
rencontre, I. (ontmoeting) (arg.): vol a
la —, door twee zakkenrollers aan een voorbijganger gepleegde horlogediefstal; faire a la —,
iemand met bet boofd voor de Borst stooten.
rende on rendemi, m. [rendez-moi]
(arg.): —, vol au —, bedrog bij bet geldwisselen. — v. rendez-moi.
rendeve on rendez, m. [abr. van
rendez-vous] samenkomst op een afgesproken
plaats, rendez-vous.
rendez-moi, m. (arg.) = rendemi;
bij den vol au —, maakt zich de dief door
middel van een stouten greep ook meester van
liet goudstuk of bet biljet, dat hij ter wisseling
gegeven heeft en maakt van de verbluffing des
bestolenen gebruik om zich weg to spoeden.
rendouble, adj. (arg.) verzadigd, door
een goed maal versterkt.
rendre, Y. a. (teruggeven) (pop.): — sa
buche, een valtooid stuk werk (jas, paletot)
aan den Was afleveren (vgl. bl che) ; van
een tamhoer-majoor: sa canne au ministre,
van een boheme : — sa clef, van een portier:
— son cordon, van bedienden : — son livret,
van geneesheeren : — son permis de chasse,
sterven ; — ses comptes, braken ; — une five
pour un pois : a) een vuistslag, enz. met woe—
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ker teruggeven ; b) kwaad met goed vergelden; — to tablier, ztjn dienst, zijn betrekking
opzeggen, zijn ontslag nemen. — (Mil.) — tappet, rapport maken van het gehouden appel.
rendu, m. (Corn.) teruggezonden, den
kooper naderhand niet bevallende koopwaar,
dat volgens gebruik der tegenwoordige reusachtige magazi}nen teruggenomen wordt en
waarvoor de kassier bet betaalde geld teruggeeft.
rene, f. (teugel) (fam.): a ttraper (ou saisir) la cinquieme —, zich aan den zadelknop
of de manen vasthouden (bij 't rUden); la sixlime —, de staart van 't paard.
renfoncement, m. (pop.) vuistslag.
renfrusquiner, v.a. et v.pr.: a) (pop
kleeden ; se —, zich aankleeden ; zich met oud
gekochte kleederen in een nieuw pak steken.
— b) (arg.) — pour la seche, een lijk in de
kist leggen, in het ltjkkleed wikkelen.
reng, a.n c. (arg.) honderd.
rengaillardir, v. a. weder opvroolUken,
nieuwe kracbt geven, opfrisschen.
rengainer, v. a. (weer in de scheede
steken) (pop.) : — son compliment, lets wat
men juist wilde zeggen onderdrukken of voor
zich houden ; bij uitbr. sterven ; — (son chiffon
[tong]), zwijgen.
rengraciable, adj. (arg.) bekeerbaar (tot
het opgeven van 't stelen).
rengraeie-, adj. (arg.) weder eerlgk man
geworden.
rengraeiement, m. (arg.) betering, terugkeer tot eerlijkheid.
rengracier, v. n. (arg.) van stelen afzien, weder eerlUk man worden. — Rengraciez!
opgepast ! zwijgt ! stil! v. coquer.
reni$ant, m. (pop.) neus.
reniflante, f. (pop.) kapotte, lekke
laars.
reni$er, v. n. et v. a. (snuiven, snuffelen)
(pop.) weigeren lets to doen, een tegenzin hebben (sur qc., in lets). — Door den neus ophalen, inademen, bU uitbr. ruiken, de lucht
hebben van lets (vgl. louche); spioneeren;
— l'eau, water doorlaten, lek zin (van schoenen). — In een teug uitdrinken ; — la poussi^re du ruisseau, in de goot vallen ; — la
sciure de Bois, tot een paardenspel behooren
(naar de Engelsche methode, bet circus to bestrooien met zaagsel in plaits van zand). —
In bet biljartspel: — (sa bille), terugtrekken.
reni$ette, f. 1. in. (arg.) politic-agent.
.)

.

RENVERSANT]

— 2. f. de veiiigheids-politie ; le pere la —, de
chef der veiligheids-politie.
renifieur, (snuiver) 1. adj. (p&p.) v. OS
carpin. — 2. m. (arg.) ambtenaar der politie ; le pare des —s, do prefect van politic;
— de camelotte a la #an, dief die bet eerste
het haste voorwerp van eene uitstalling steelt.
— Ook : paederast, sodomiet.
–

renifloir, m. (pop.) news ; se fourrer
du poussier de mottes dans le —, een snuifje

nemen.

reniquer, v. n. (pop.) uit zjjn humeur
zijn, boos zqn.

renobler, v. a. (arg.) = reconobrer.
renommee, I. (pop.) cafe-chantant.
renouvellement, m. [abr. van renouvellement de la consommation] herlraalde bestelling van een verversching op de CafesConcerts. (De betaalde entree geeft recut op
de eerste vertering, die echter alleen loopt tot
bet slot van bet eerste gedeelte; iedere volgende, telkens weder voor een gedeelte geldende vertering wordt betaald zooals in andere
cafes ; vandaar dan ook bet geroep der bedienden in de pauzen : Renouvelez la consom-

mation !)

renquiller, 1. v. a. (pop.) — son compliment = rengainer. — 2. v. n. weder
binnenkomen. — — pour qc., voor lets weder
binnenkomen. — 3. se —, v. pr. er weder bovenop komen ; rjjk worden. — (typ.) se — ou
etre renquilli, op de drukkerg weder aangesteld worden (vgl . enquiller).
renseignement, m. (inlicbting) (pop.)
btj sloeproeiers : prendre un —, een glaasje
wun of brandewUn drinken.
rentier, m. (rentenier) (pop.) (iron) : ledigloopende, werklooze arbeider; — a la soupe
a l'oignon, werkman.

renti(f)fer, V. n. (arg.) binnenkomen

(= entrer) .
rentoiler, (verdoeken) (pop.): se —, v. pr.
weer op de been komen, er bovenop komen

(= renquiller, 3).
rentree, I. (wederoptreden) (fam.) : faire
une —, met 'reel drukte en gerucht weder (op
bet tooneel, in de pers, in de politick) in bet
openbaar optreden.
rentrer, v. n. (weder optreden) (fam. et
pop.) V. bredouille
Etre rentrd dans
ses bois, klompen dragen.
.

—

renversant, adj. ((am.) om er van om
to vallen, wonderbaarlljk, verbazend ; pracbtig.
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renverser, 1. v. a. (omgooien): (ram.) —
la marmite, Been uitnoodigingen meer doen voor
diners, enz.; V. marmite. — (pop.) — son
casque, sterven. — 2. (pap.) V. n. braken.
repagnioter, v. n. (pop.) zUn neus snuiten ; ook = se pagnoter.
repandre (se), v. pr. (vergoten worden)
(pop.) in de goot vallen. — Sterven.
repartitisme, m. goederenverdeeling.
repartitiste, m. aanhanger der verdeeling der bezittingen.
repas, m.. (maaltUd) (pop.): faire le — de
t'ane, eerst na afloop van den maaltgd drinken.
repasse, f. (pop.) slechte, slappe koffie.
repasser, v. a. (pop.): — qc. a qn., iem.
lets afstaan, geven; — une taloche, een oorvijg geven. — — (strijken) la chemise de la
bourgeoise, z(jn vrouw afranselen ; — le cuir
a qn , iemand airossen. — — qn., iemand geld
door bedrog afzetten ; berooven, uitplunderen.
repaumer, v. a. (pop.) weder oppakken,
opnieuw gevangen nemen.
repercher, v. n. (pop.) weder wonen.
reperir, v. a. (arg.) beloeren, bespieden,
nagaan. — Terugvinden, b.v. — un aminche
rien d'attaque, zulk een trouw vriend terugvinden.
repesigner, v. a. (arg.) = repaumer.
repeter, v. n. (repetitie bouden) bij komedianten : — en robe de chambre, dans ses
bottes, haliluid, zonder gebarenspel of mimiek
repeteeren (alleen om to laten zien, dat men
zgn rol geleerd beeft). — Beminnen
repetition, f. (herhaling; repetitie): a)
(/am.) aller a la —, = repeter; ook : aan
Venus een dubbel offer brengen. — Tweede
editie van denzelfden drank of hetzelfde gereclit, herbaalde bestelling van betzelfde. — b)
(arg.) v. COUCOU.
repiger ou repincer, v. a. (pop.): —
qn., iemand opnieuw te pakken krijgen, het
iemand betaald zetten, b.v. Attends, toi! si
je peux te — un jour! wacht maar ! ik zal
je nog we! Bens krggen !
repioler, v. a. (arg.) weder bewonen
repionceuse, f. (arg.) stroozak.
repiquage, m. (pop.) bet er weder bovenop komen.
repiquer, v. n. et v. a. (pop.) weder
moed vatten, zich uit de verlegenheid redden;
er weder bovenop komen (in 't spel, in zaken,
na eene ziekte) ; in het dcartd-spel : — sur
quatre, de partip nog winnen, als de tegenparttj

REQUINQUER]

reeds vier punten v66r IS; — sur qc., weder
op lets terugkomen ; — sur le roti, nog een
stuk gebraad vragen ; om een tweede verversching verzoeken; opnieuw beginnen; weder
inslapen (vgl. piquer son chien); als men katterig is, bell zoeken in van voren of aan to
gaan drinker. — (Mil.) — au truc, zich weder
laten aanwerven.
reponse, f. (antwoord) aan de Beurs.
— des primes, liquidatie der zaken op termin
(15° en laatste der maand).
reportage, m. het inwinnen van berichten
voor eene courant; reporterscbap, de reporters.
reporter, v. a. (terugbrengen) (fam.): —
son fusil a la mairie, in de v(jftig komen
(weleer van de nationale-gardes, die met bun
50C jaar vrtj werden); van een dokter : — son
ouvrage, bij de begrafenis van zUn patient tegenwoordig zUn.
reporterisme, m. bet reporterscbap.
reporteur, m. aan de Beurs : kapitalist
die voor reportzaken geld leent.
reposante, f. (arg.) stoel.
reposoir, m. (rustplaats) (pop.) hotel garni.
repoussant, m. (arg.) geweer.
repoussante, f. (arg.) kruit.
repousser, v. n. (terugduwen) (pop.): —
du corridor, du couloir, du fusil, du goulot
ou du tiroir, kwahjk rieken uit den mond.
repoussoir, m. (fam.) voorwerp dat door

de tegenstelling dient om lets to laten uitkomen; inz. afschuwltk leelijke vrouw, door wie
eene minder leelUke coquette dame zich laat
vergezellen, om er door bet contrast beter uit
to zien. — Scbrikbeeld, afschrikkend middel.
reptile, m. officieus, door de Regeering
bezoldigd journalist.
reptilien, adj. de door de Regeering bezoldigde pers betreffende; prdsse —ne, reptilienpers.
republieophile, m. vriend en trouw
aanhanger der republiek.
republique, f. (pop.) v. cachet.
requiem, m. (lam.): tenir un —, een
table d' Note bouden.
requiller, v. a. (dc.) = retoquer.
requin, m. (haai) (pop.): — de terre, beul
requinquage, m. (fam.) belachel(ke
kleedij, bespottelijke opschik.
requinquer, 1. (fam.) se —, v. pr. (zich
opdirken), zich in een nieuw pak steken; zUn
zondagspak aandoen. — 2. (pop.) v. a. [quinquet,
oog] goed bekijken.
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heid zal ik 't je inpeperen; je retiens ton nureriffer, v. a. (arg.) weder aansteken.
r speel ba1 , bal, V. flan- ) mdro, dat zal ik onthouden.
resaute, f. (arg.)
retiration, f. (wederdruk, bet bedrukken
cher.
van de keerz(jde van bet vol) (typ.): titre en
reservoir, m. bij soldaten: reservist.
—, in de vijftig z(}n, oud beginnen to worden
resolir, v. a. (arg.) weder verkoopen.
respecter, v. a. (['am.): — ses /leurs, den (= s'en retourner) .
retirette, f. bU spelers : bedriegl jk temaagddom bewaren (van meisjes).
rugnemen van een geldstuk van zUn inzet, narespirante, f. (arg.) mond.
respirer, v. a. (inademen) (pop.) drinken. dat de beslissing reeds gevallen is; ant.
resserrer, v. a. (weder opbergen) (pop.): poussette.
retoquer, v. a. (dc.) afwijzen ; 4tre re— son tinge, sterven.
ressort, m. (drtjfveer): a) (pop.) le grand toqud, druipen bij een examen.
retourne, f. (als troef gekeerde kaart,
—, bet hart, de wil; casser le grand —, de
energie, den mood verliezen; les —s, de ge- troop (fain.) : chevalier de la —, hartstochteslachtsdeelen der vrouw. — b) (arg.) v eru- lUk speler.
retourner, (pop.) 1. v. a. (omkeeren) v.
ci$g.
ressortir, V. n. (weder uitgaan): faire —, feuillet; — sa veste ou son paletot, bankroet gaan ; btj uitbr. sterven. — 2. v. pr.
onuitstaanbaar ztjn.
s'en — ( weder teruggaan), oud worden. — 3.
ressource, f. (pop.) v. madame.
ressuceur, m. (pop.) = rebouiseur. V. n. (kaartspel: troef z(jn) voorvallen, gebeurestant, m. (rest) (pop.): voila le — de ren : s'il retourne des claques ..., als or slagen
mes dcus! dat mankeerde or nog aan (uitroep vallen ...
retreei, adj. et S. m. (bekrompen) (pop.)
btj bet verschujnen van eon ongewenschten
gierig; vrek.
gast).
retrousseur, m. lemand die door eon
restaurant, m. (pop.) : — a l' envers,
vrouw onderbouden word, souteneur.
openbare retirade, bestekamer.
reussi, adj. (['am.) goedgeslaagd, prachtig,
rester, v. a. (blijven) — dans son fiacre,
niet verschijnen. — (pop.) big cocottes: — dans mooi: "It ne l'avait jamais sue si —e", zoo
la salle d'attente a' reconnaitre ses vieux ba- schoon was zij hem nooit voorgekomen.
reussite, f. (afoop, goede uitslag): faire
gages, na middernacht alleen naar huis komen.
restituer, V. a. (teruggeven) (pop.): — des —s, kaartleggen (om to zien of sets zal
gobeuren).
sa doublure, sterven. — (abs.) braken.
Ave, m. (droom) (fare.): c'est un —! voorresuce, adj. -e, s. f. (ram.) door lang gebruik versleten; —e, afgezaagde geschiedenis; treffelijk, uitstekend, heerlgk ! cette femme, c'est
c'est de la troisieme —e, dat is reeds driemaal un —! het is een ideaal van eon vrouw ! ce
pate de grives, un — ! die lUsterpastei is bet
opgewarmde kost.
Resurrection, f. (opstanding): la —, de non plus ultra van lekkernq ! — Iets dat niet
bestaat: dans ce pays les belles femmes, c'est
gevangenis Saint-Lazare to Parijs.
retape, f. a) (pop.) van boeren : aller a un —, mooie vrouwen zoekt men daar to lande
la —, faire la —, de baan opgaan. — b) vergeefs.
(arg.) aller a la —, aan den weg in hinderlaag
reveleur, m. (arg.) was-afdruk om valsche sleutels to maken.
liggen.
revendre, v. a. (weder verkoopen) (arg.)
retape, adj. (pop.) weder hersteld. — In
lets dat men gehoord beeft weder oververteleon nieuw kleed gestoken.
retaper, v. a. (opknappen, in orde bren- ten, klappen.
gen) (pop.): se faire — le domino, tanden lareverbere, m. (straatlantaren) (pop.)
ten inzetten (vgl. rue). — (ec.) = reto- hoofd.
revers, m. (pop.): le — de la mddaille
quer.
(de keerzijde eener munt), het achterste. — Bij
retapeuse, f. (pop.) straathoer.
retenir, v. a. (onthouden) (pop.) (iron.): spelers : faire un —, bij bet bankhouden met
je te retiens, wat Jo zegt, zal ik onthouden voordacht verliezen en eon kornuit de bank
(om het tegendeel to doen); je te retiens pour overlaten, nadat men or voor gezorgd heeft,
la premiere contredanse, bij de eerste gelegen- dat bg de goede opeenvolging van kaarten
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krijgt; ook: in het spel met andere valsche
spelers zoeken to bedriegen.
revidage, m. door de handelaars gehouden tweede verkoop bU opbod van voorwerpen die bij den openbaren verkoop bun voor
gezamenlijke rekening zijn toegewezen (manoeuvre om de prizen niet op to jagen).
revider on reviser, v. a. het op den
openbaren verkoop gekochte weder onder elkander veilen (van opkoopers die met elkander
een afspraak gemaakt hebben).
reviewer (pr. re-vi-wv r) (engl.) revueschrUver, criticus.

RIGADE]

rideau, m. (gord^jn) (pop.) Y. Perse;
— rouge, herberg, bierhuls. -- v. lever, 2.
— Lange blouse.
ridicule, m. (het belachelgke) (fern.)
(Mu.): endosser le —, de uniformjas (tuntek)
aantrekken.
rien, 1. adv. (niets) (pop.) zeer, buttengewoon, b. v. it est — bete, h(j is erg dom.;
elle est — chic, — bate, zi is bgzonder elegant, zeer moot; Y. rosse; vgl. in denzelfden zin mince, 2. — 2. m. (arg.) opzichter
der galeiboeven in bet bagno.

rif ou rifle, m. (arg.) vuur.

reviser, v. revider.
riffaudant, m., –e, f. (arg.) 1. m. sigaar. — 2. –e, f. vlam; brand; pup.
revision, f. = revidage.
revoir, v. a. (herzien) (pop.): — la carte,
riffaudat, m. (arg.) brand.
braken.

riffauder, (arg.) 1. v. a. in brand ste-

revolver (pr. ...ver), m. (pop.): — a deux ken, verbranden; — un cheval, een paard de
coups, het manneljke lid.

sporen geven. — 2. v. n. koken.
revue, f (monstering) (Mil.): — de detail,
riffaudeur, m. (arg.) brandsticliter: —
inspectie; b(j cavaleristen : — de ferrure, sprong a perpete, de duivel.
waarbij een paard de vier hoefijzers laat zien.
riffe (do) , adv. zonder dralen ; met ge— — de pistolet de poche, maandelUksch on- weld, gedwongen.
derzoek naar den gezondheidstoestand van een
riffer, v. a. (arg .) = riffauder.
regiment.
riffeur, m. (arg.) = riffaudeur.
revure, f. [revue] (pop.): a la —! tot
rifflard, m. (arg.) de bestolene.
weerziens ! vaarwel!
riffle, (arg.) prendre de — , met geweld
rhume, m. (verkoudheid) (pop.) druiper. nemen (= do rifle).
riaulle, = riole.
riffle, rifeur, adj. (arg.) streng.
ribis, v. ribouis.
riffoder, v. a. et v. n. (arg.) = rifribleur, m. gauwdief, schurk.
fauder.
-

^iboui(s), m. (pop.) = rebouiseur. -

riffondant, = riffaudant.

-, ook ribis, sclioen, inz.
dix-huit.
riflard, m. a) (pop.) (ouderwetsche) paribouit, m . (pop.) oog. — Aars.
raplu (naar eene rol in Picard : La petite Ville,
ribouler, v. n. (pop.) v. calot, d.
waarin Riflard altgd met een groote paraplu
ric–a–ric, adv. (met groote nauwkeurig- optreedt) . — —s, pl. oude, niet waterdichte
heid) (pop.) b(j stukjes on beetjes; payer —, schoenen. — b) bq metselaars: compagnon du
b(j kleine sommen afbetalen.
— (schop), handlanger, opperman. - c) (arg.)
riche, adj. (rijk) (lam.) moo!, goed, van rijk man ; ook = rif, b.v. la ja fe est sur le
uitstekende qualiteit: voila un — poulet, dat —, de soep staat op het vuur.
is een prachtige kip ; ce n'est pas —! dat is
riflardise, f. (pop.) domme verwaandniet moot ! dat is hoogst ongepast ! dat is alles heid, ploertige domheid.
behalve netjes! etre — en ivoire, mooie tanrifle, m. a) (pop.) coup de —, dronkenden hebben ; homme — en peinture, grootspre- scbap ; avoir son coup de —, dronken zon ; —,
ker, praalhans; —meat laid, allemachtig lee- ook: spel. — b) (arg .) = rif, b.v. coquer le
lijk. — Etre bier —, zich bedrinken.
—, in brand steken. — v. lignotte.
Richelieu, adj. [Francois, duc de , fr.
rifler, i . v. n. (pop.) — du gousset, naar
maarschalk] uiterst galant, stout, ondernemend zweet stinken. — 2. v. a. et v. n. vlak langs
tegenover vrouwen.
gaan, strijkelings passeeren. -- Wegnemen, karichommer on richonner, v. n. (arg .) pen. (arg.) = riffauder.
lachen.
rifobard, adj. (tam.) aardig, grappig.
ricivimento, m. [spaansch = receprigade, rigadin ou rigodon, m. (pop.)
tion] ontvangst, soiree.
schoen.
—

—
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rigolade, f. (fare.) gelach; scherts, pleizier, jool ; ftre a la —, pleizier hebben ; c'est
pour la —, ('t is) voor de grap ; coup de —,
vroolijk lied; en/le a la —, losbandig, zedeloos.
rigolard, = rifolard.
rigolbochade, f. (pop.) vroolijkheid, uitgelatenheid, lacben en Jansen (op de wiuze van
Rigolboche, eene beroemde cancan-danseres.
rigoiboche, (pop.) 1. s. m. [v. rigolbochade] vroolijke pleizierpartij, dans- en
kroegvermaak, lol. — 2. adj. = rigolo.
rigolbocher, v. n. (pop.) vroolijk zign,
uitgelaten pret maken, lol hebben.
rigole, f. (arg.) goede kost.
rigoler, v n. (pop.) grappen maken; flauwe
uien tappen. — Zich vroolijk maken bU zang
en dans, een vroolUken dag hebben.
rigolette, f. 1. loszinnig, lachlustig meisje,
bezoekster van openbare bats, pretmaakster. —
R—, de naam van een jong meisje in Sue,
Mysteres de Paris.

rigoleur, m., rigoleuse, f. (pop.)
pretmaker, drinkebroer, pretmaakster.
rigollot, S. m. et adj. [Rigollot, naam van
den fabrikant] mosterdpleister op dik papier,
die men voor bet gebruik slechts heeft nat te
maken.
rigolo, m. 1. (pop.) s. m. et adj. vroolijke kwant, doordraaier; grap; itre rien —,
zeer grappig of komiek zqn; — -pain-de-seigle
ou pain-de-sucre, erg komiek. — Aapje of mannetje op een stokje. — 2. (arg.) m. valsche
sleutel; breekijzer der dieven. — Nachtelijke
aanval.
rigolot, m. (pop.) i. = rigolo. — 2.
= rigollot. — 3. adj. (arg.) onnoozel, gemakkel(jk te bestelen.
rigri, m. (pop.) gortenteller, vrek.

RITE]

Se —, purgeeren. -- — qn., temand slean; se
faire — : a) doornat worden ; b) ducbtig uit-

gescholden, scherp doorgehaald worden ; c) bij
't spel geplunderd worden ; titre rincd comme
un verre a biere, geheel gerufneerd, blut zijn.
— b) (arg.) bestelen, berooven.
rincette, f. (fam.) glaasje cognac dat men
uit zijn kopje drinkt na de koffie.
rincleux, adj. (pop.) gierig.
ring, m. (engi.) in de sporttaal - weegplaats ; kring der weddende toeschouwers.
ringre, m. (arg.) brood.
ringuer, v. n. in de sporttaal: op de
weegplaats staan.
ringueur, m. in de sporttaal: weddende
toeschouwer in den ring.
riole, f. a) (pop.) plciziertje, lolletje; the
en —, eenigszins opgewonden, aangeschoten
zijn; faire —, se mettre en —, pleizier maken,
zich een kleinen verheuging aandrinken. — b)
(arg.) rivier, Beek.
ripa, m. (arg.) vagabond die op de Seineschuiten steelt, rivierroover.
ripatin, m. (pop.) ruglaars ; overschoen;

v. ripaton.
ripaton, m. (pop.): —s, pl. voeten ; oude
gelapte schoenen; jouer des —s, zich uit de
voeten maken.
ripatonner, v. a. (fam.) oplappen (ook
van kunst- en letterkundige werken).
ripatonneur, m. (fam.) slechte opknapper van schilderijen. ^tii^^Q}^ .^St ^a^.rth
riper, v. a. (pop ) t6eder omhelzen, kussen.
ripeur, m . (pop.) losbol. — (arg.) = ripa.

ripioulement, m. (arg.) kamer.
ripiouler, V. n. (arg.) slapen.
ripopee, f. (pop.) weleer: slechte won;
mengsel van wUnrestjes; thans: voorwerp zon-

rigue, f. [abr. van rigueurj (pop.) strengbeid. der waarde, prul, nest.
riquiqui, (pop.) 1. m. (slecbte) branderince–crochets, m. (Mii.) extra-rantsoen
won, foezel. — 2. s. m. et adj. bocht, slecht
goed; avoir fair --, raar toegetakeld zqn, niet
naar de laatste mode gekleed zijn.
rife, V. n. (lacben) ((am. et pop.) v. ba=
rince –pintes, m. (pop.) lid van een ge-

koffie.
rineee, f. (pop.) pak slaag.
rince-pif, m. bq matrozen : zakdoek.

zelscbap van drinkebroers.

leine ; j aurae ; (tlieat.) — du ventre, btj

rincer, v . a. et v. n. (afspoelen, wasschen): 't lachen met den bulk schudden. — — a la

calsse, bij een efectenmakelaar, enz. de winst
van een speculatie in effecten in ontvangst nemen.
risette, f. ((am.) lacbje, glimlach : faire
une — a qn , remand vriendelpk toelachen;
mes rigadins font des —s, mijn schoenen zon
drinken zonder op zijn beurt te betalen ; se — gescheurd.
rite, m., V. college.
l'oeil de qc., zijn oogen verlustigen aan lets. —

a) (pop.) se —, l' avaloir, le bec, le bocal, la
come, la cornemuse, le cornet, in dalle, la
dent, le fusil, la gargarousse, la gargoine, le
si/jlet, la trente-deuxieme [dent], drinken, een
slok nemen; se faire — la dalle, vrij mede-
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rivancher, v. a. (arg.) sexueelen omgang
met een meisje hebben.
rivarde, f. (arg.) hoer.
river, v. a. (vastklinken) : a) (pop.) v.
bee. — b) (arg.) = rivancher ; etre rive
au pieu, op een hoer verliefd zijn.
rivet, m. knapenschender.
rivette, f. (arg.) jonge hoer.
riz –pain–sel, m. (ram.) beambte bij de
militaire administratie; op onbeboorlgke wUze
rijk geworden leverancier bij bet leger, korenwoekeraar.
robau, m. (arg.) gendarm.

ROND]

ver...: voix rogomeuse = voix de rogome (z. aid)
rogomier, m. (pop.) brandewijndrinker,
borrelaar.
rogomiste, m. (pop.) drankverkooper,
sl^jter.

roi, m. (pop.) v. capitulard; — de la
mer, iemand die op kosten eener publieke

vrouw teert, souteneur (vgl . maquereau,
poisson).
rOleur, m. gezel, die om de beurt met
de andere gezellen een week lang de zaken
van de bondsherberg behartigt, de nieuwgekomenen ontvangt, hun inlichtingen geeft om
werk to krggen, de vertrekkenden uitgeleide
robaux, m. pl. (arg.) v. attrimer.
rober, v a . [derober] (arg.) berooven, naakt doet, enz.
romagnol ou romagnon, m. (arg.)
uitkleeden.
robert– maeaire, f. [v. Macaire] zekere verborgen schat.
romain, m. (Romein) (pop.) claqueur,
op den cancan geI(jkende daps.
betaald toejuicher (vgl . solitaire) . — Inrobignol, adj. (arg.) zeer amusant.
robignole, f . (arg .) = roubignole. fanterist.
romaine, f. (roomsche salade, hier =
robignoleur, m. (arg.) = roubignochicoree) flinke uitbrander, roffel. — Drank
leur.
bestaande uit rum en amandelmelk.
robin, m. (pop.) gemeente-stier.
romamichel ou romanichel, m.
robinson, m. (fam.) parapluie.
rocambolade, f. (fam.) letterkundig pro- (arg.) zigeuner, heiden.
romance, f. (pop.) V. piquer, c.
duct in den smaak van Ponson du Terrail's
Exploits de Rocambole.
rocambole, f. (fam.) ding zonder waarde;

ijdele belofte, gasconnade.

rocantin, m. (oude soldaat) ((am.): (vieux)

romancier, m., romancibre, f (romanschriver, -schr(Ester) (fam.) liedjeszanger,

-ster in een cafe-concert.
romanichel, v. romamichel.
romanigo, m. = romamichel; bij

—, oude zondaar, wellustig grtjsaard.
rochet, m. (koorhemd) (arg.) priester, uitbr. diet.
romboine, m. (arg.) geteekende sou.
bisschop.
Rome, f. [vgl . romaine] : (pop.) aller
rogate, f. (pop.) (walglq'ke) brq of pap,
die de voddenrapers bereiden van allerlei in (ou passer) a —, een uitbrander krijgen. —
(arg.) rome, kool.
de vuilnis gevonden keukenafval.

rogue, f. [v. rogner 2] (pop.) slecht
humeur ; piquer la (vraie) —, boos worden;
Otre (salement) en —, kwaad (woedend) z(jn.
rogner, v. a. (snoeien) (arg.) guillotineeren ; bon a —, ter dood veroordeeld. — 2. v. n.
(pop.) [andere vorm van grogner] brommen,
grommen, boos worden.
rogneur, m. (snoeier) (Mil.) foerier, kwartiermaker.
rognon, in. [andere vorm van rogne,
schurft] : sale —, vuil, schurftig schepsel.

rognonner, v. rogner, 2.
rognure, f. (afsnijdsel, snoeisel, afval)
((am.) (theat.) slecht acteur; v. for– blane.
rogome, m. ( pop.) brandewgn (vgl. $oler); voix de —, schorre grogstem.
rogomeux, adj. (pop.) brandewgn..., jene-

Romilly, n.pr. m., v. insurge.
rompre, V. n. (inrukken) (Mil.): rompez!
opgemarcheerd!
romsteck, m. [engl. rumpsteak] soort
biefstuk uit bet ribbe- of nierstuk.

romture, v. rousture.
ronchon, m. (pop.) grompot, brombeer.
ronchonner, V. n. (pop.) uit zUn humeur zUn, brommen.

ronchonneur, m., ronchonneuse,

f. (pop.) grompot, knorrepot, brommer; ruzie-

maker, schreeuwer, -ster.
rond, 1. adj. (rond) bq schilders: faire
—, niet krachtig schilderen. — Bij letterkundigen : etre —e bosse, brutaal, onbeschaamd
zijn. — (pop.) —, dronken; — comme balle,
comme une futaille ou comme une pomme,
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smoordronken (vgl. ook balle, c). — . s. m.
(rondte) ((am.) : — de cuir (leeren kussen),
pennelikker, bureauman, oude ambtenaar; s'endormir stir son — de cuir, niet vooruitkomen,
bet niet ver brengen. — (pop.) sou ; avoir le
—, geld bebben ; pas le —, geen roode duit;
burner —, geen geld meer hebben. — Pousser son —, kakken. — Kogel, bal; appel.
rondache, t. (arg.) ring.
rondelet, m. (adj. rondachtig) (arg.) boezem, vrouwenborst.
rondier, m. [ronde, rondgang] (arg.) oppasser in 't bagno.
rondin, m. (knuppel): (pop.) a) (stront)-

ROtTBLARDEliIE]

flauw, naar, jammerlgk; luiaard, slecht kameraad; onbruikbare vrouw; ook = rosse.
rosse, S. f. et adj. (slecht paard, knol)
stommeling; luiaard, flauwe vent; sehaamteloos vrouwspersoon : it est rien —, bet is een
misselijke vent.
rossee, t. [rosser, afranselen] ((am.) flunk
pak slaag.
rossignante, f. (arg.) fluit.
rossignol, m. (nachtegaal ; valsche sleutel): ((am.) moeilijk to verkoopen waar; boek
dat in den winkel blQft liggen. — (arg.)
hobo.
rossignoler, v, a. (arg.) met een valboop. — (arg.) = rondelet. — — jaune, schen sleutel openen.
rossignoliser, v. n. [rossignol] ((am.)
goudstuk; — jaune servi, gestolen en weggeverlegen waar, onverkoopbare dingen opruimen.
moffeld goudstuk.
rosto, m. aan de Polytechnisehe school:
rondine, f. (erg.) ring. — Wandelstok.
rondiner, v. a. et v. n.: a) (pop.) af- gaspit, brander.
roter, v. n. (boeren laten, oprispingen hebranselen. — — des yeux, met groote oogen
aankUken. — Een hoop draaien, kakken. — ben) (Mil.) (pop.) verbazen; j'en rote, ik verwonder mu daarover, dat is mij nieuw.
Geld uitgeven. — b) (arg.) toeknoopen.
roteur, m. (iemand die boeren laat) (fam.)
rondinet, m. (pop.) ring.
ronflant, (arg.) 1. adj. et s. m. (gonse) (tbeat.) lage tenor.
Rothomago, m. (pop.): monsieur —,
—, goedgekleed (persoon). — 2. s. m. kachel.
houten poppetje, dat in een balfgevulde flesch
ron$e, f. (arg.) Boer.
ronfler, v. n. (snorken): a) ((am.) de R opstijgt of zinkt en waary m waarzeggers zich
sterk laten hooren. — b) (pop.) — du (ou bedienen.
rOti, m., v. endormir. -- (arg.) brandfaire — le) bourrelet, faire — Thomas, winden laten, met luid geblaas kakken. — c) (arg.) merk.
rotin, m. (pop.) sou. — Strik.
— a cri, zich houden alsof men sliep.
rototo, m. (pop.) dracbt stokslagen : colrongeur, m. (knager, knaagdier) ((am.)
ter du — a qn., iemand afrossen. — — ! och
per uur gehuurd rijtuig; V. vor.
ronronner, v. n. (spinnen, van katten) kom ! gekheid !
rouatre, m. (arg.) spek.
eene vrouw lievigheden zeggen, minnekoozen.
rouatre, adj. (arg.) gespekt.
-- Bij letterkundigen : kleine, onbeduidende arroubignole, f. (arg.) kurkballetje, waartikelen schr(jven.
van men zich bedient voor bedrieglijk spel;
roquer, v. a. (arg.) guillotineeren.
roquet, m. (basterdmops) (fam.) nijdig v. cocanges.
roubignoleur, m. a) (pop.) geslepen
persoontje, keffer.
kerel. — b) (arg.) gauwdief, die met kurkbalroquille, f. (pop.) halve pint.
rose, f (pop.) — des vents (windroos), letjes speelt.
roubion, m. (pop.) afschuwlUk leelUke hoer.
het achterste.
roublage, m. (erg.) getuigenis; — a la
roselier, adj. rietachtig.
manque, valsch getuigenis.
rosette, f., v. chevalier.
roublard, adj. et s. m. : a) (pop.) met
roseur, f. rooskleurigheid, rose-kleur (anaroebels bespekt, rijk ; rijkaard. — Gelukkig. —
loog met blaneheur, etc.)
rosiere, f. (rozenjuffer, onscbuldig meisje) Sluw, geslepen (mensch), gewetenlooze sluwe
— de Saint-Laze, hoer. — Maakster van kunst- vos. — b) (arg.) leel jk, gebrekkig, armoedig.
rozen.
— Politie-agent.
roublarder, v. n. (pop.) een sluw en
rossaille, f. (slechte paarden) bi paardoortrapt spel spelen.
denkoopers: (een enkel) slecht paard, knol.
roublarderie, roublardise, f.: a)
rossard, m., –e, f. adj. et subst. ((am.)
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(pop.) sluwheid, geslepenheid. — b) (arg.) lee1 kheid; armoede, ellende.
roubler, v. n. (arg.) zich beklagen. —
Getuigenis afleggen ; — a la manque, valsche
getuigenis geven.
roubleur, m. (arg.) getuige ; — a la
manque, valsche getuige.
rouehi, m., —e, f. (pop.) nletswaardige
vent, schoft; vuil, walglijk individu.
roucoucou, m. (pop.) doodgeboren kongntje.
roue, f. (wiel): a) ((ain.) it toinbera une
— de votre voiture! g(j zult er de klad inbrengen ! — b) (pop.) — de derriere, vijffrankstuk
(in zilver ; vgl . degotter, refiler); — de
devant, tweefrankstuk. — c) (arg.) recbter
van instructie.
Rouen, 1. n.pr. m. [hoofdstad van Normandie] (fain.): aller a —, in zijn verderf
loopen ; bij acteurs : uitgefloten worden ; bpi
handelsbedienden: een zaakje kwUtraken; envoyer a —, in het verderf storten. — 2. rouen,
m. (arg.) officier der gendarmerie.

ROULEUR]

rougoule, f. (arg .) = rendemi.

rouillarde, f. a) (pop.) blouse, kiel. —
b) (arg.) - — ou rouille, t flesch oude, dichtgelakte wijn.
rouille, v. rouillarde, b.
rouiller (se), v. pr. (verroesten) (Tarn.)
oud worden.
rouin, m. (arg.) chef der politie; vgl.
rouen, 2.
roulance, f. (typ. et fam.) kattenmuziek
(ontzettend lawaai, dat de zetters maken door
slaan met de zethaken, de hamers, door stamen met de voeten, meestal om iemand, die
hen verveelt, to bespotten, ook wel voor de
aardigheid).
roulant, m. (adj. rollend) : a) (pop.) vigelant, flacre ; — vif, spoorweg. — Rondreizende kleerkoop. — b) (arg.) —s, pl. erwten.
roulante, f. (pop.) rijtuig (van welke
soort ook); petite —, cabriolet. — Trommel. —
— = rouleuse (v. rouleur, 3).

rouleau, m. (rol) (Mil.) —x, pl. teelballen. — (arg.) geld.
roule—en—cul, m. (pop.) scheldwoord
rouffion 9 m., rouffionne, f. (Tarn.)
jongste bediende van een modewinkel, die de uit bet woordenboek der souteneurs.
stollen weder opvouwt, boodschappen moet doen,
enz.; winkeljuflrouw, die dezelfde diensteri to
vervullen heeft.
rouffle, r. (arg.) vuistslag, stomp ; trap,
schop.

roulement, m. (het rollen) : a) (pop.)
over bq 't werk, b.v. Allons-y, mes enfants,
et du — ! nu aan 't werk, jongens, en Oink
ook! — b) (Mil.) — de la gueule, signaal
voor het eten. — c) (arg.) — de tambour,
hondengeblaf.
rouler, (rollen) 1. v. a. (pop.) v. bosse.
— Afrossen. — Grof bedriegen. — — qn. dans
la farine, iemand in de luren leggen, beetnemen, ieinand een poets bakken ; — sa viande
dans le torchon, naar bed gaan. — Bq letterkundigen: — qn., iemand overtreffen ; iemand
foppen, voor den gek houden; se faire —, onderdoen, aan 't kortste eind trekken. — 2. v. pr.
(pop.) se —, zich rondwentelen; van 't lachen
op den grond rollen ; (abs.) du haul en bas,
on se roulait, van do hoogste tot de laagste
standen wentelde alles zich in 't slijk (ZOLA.). —
3. v. n. (fain.) cela (ou ca) ruse: a) de zaak
marcheert, hot gaat zoo'n gangetje (= ca boulotte) ; b) (Mil ) dat gaat niet gel jk (van
handgrepen of manoeuvres). — Rondzwerven,
landloopen; (Mil.) — en chhernin de fer =
prendre le train (z. ald.) d'onze heures.

rouf$ee, f. [rouffle] herhaalde vuistslagen
of stompen.
rou$aquette, f. (pop.) krulletje aan de
slaap (= accroche — coeurs). — Gemeene
kerel, die zich door een hoer laat onderhouden, souteneur.
rouflee, f. (Mil.) pak slaag.
rouge, adj. et s. m.: a) (pop.) faire tomber le —, kwalijk rieken uit den mond. —
Faire — : a) de maandel(jksche regels hebben;
b) (arg.) bloed vergieten. — b) (arg.) c'est —
de boudin, het gaat slecht, de boel loopt verkeerd.
Rougemont, n.pr. m. (ar g.) : pive (ou
pivois) de —, roode w(jn; vgl. pivois.
rougeoiment, m. [rougeoyer] het roodachtige schijnsel van vuur.
rouget, m. (adj. roodacbtig): a) (pop.)
roodkop, roodbaard. --- —s, pl. maandel^jksche
rouleur, m., rouleuse, f. (pop.) 1.
regels. — b) (arg.) koper.
rougiste, m. bU letterkundigen : aanhan- subst. voddenraper, -raapster. -- 2. —, m. vager van Stendhal, den schrijver van "Rouge gabond; verdacht persoon ; gauwdief. — Onbeschaamd klaplooper. — (typ. en andere vaket Noir."
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ken:) werkman, die uit luiheid niet lang op
een werkplaats blijft, en meestal zich alleen
daar aanmeldt, waar hq zeker Is geen werk
te vinden maar wel een teerpenning ontvangt.
— Bij handwerkslieden : = rSleur. — 3.
rouleuse, f. vrouw, die allerlei beroepen
uitoefent, nu eens bloemruikers verkoopt, dan
kant maakt, dan weer zich als model verhuurt,
enz.; inz. straathoer.
roulier, m. (vrachtrijder) (arg.) = rou-

ROIL STIR j
roupiner, v. a. (arg.) stelen.
roupion, m. (Corn.) jonge bediende it

een manulactuur- of modewinkel (bet midder
boudende tusschen den bistot en den vendeur).
roupiou, m. (pop.) jong medicus in bet
ziekenhuis.
roupis, m. oude snuffer met druipneus.
rouscaillante, f. (arg.) tong, taal.
rouscailler, v. n. (arg.) spreken, zeggen ; — bigorne, de dieventaal spreken. —
lottier.
(ol)sc.) den btjslaap volbrengen.
roulis, m. (slingeren van bet schip) (Mar.):
rouscailleur, m., rouscailleuse, f.
avoir du —, dronken zijn. — (pop.): — de (arg.) losbandig mensch, hoerenlooper; hoer.
chair molles, zeer dik en vet vrouwspersoon.
rouspance, i. (arg.) politie (= rousse).
roulotage, m. (arg.): vol au —, stelen rouspant, rouspont, m. (obse.) kopvan goederen uit rot- of vrachtwagens; dief- pelaar voor paederasten.
stal in expeditie-kantoren.
rouspetance, f. (pop.) slecht humeur;
roulotin, m. (arg.) vrachtrijder, karreman. faire de la —, morren, mopperen. — Bp coroulotte, f. (arg.) wagen, rijtuig: grin- cottes : agent der zeden-politie.
chir une — en salade, van een vrachtwagen
rouspeter, v.n. (pop.) uit zijn humeur zijn.
stelen; — a tripe, omnilbus; — du grand trirouspettau, m. (arg.) leven, gedruisch,
mar, spoorwagen.
lawaai
roulo(t)tier, m. (arg.) diet van vracht- rouspetter, v. n. (arg.) zich bewegen;
goederen; — a charge (a vide), diet die een ne pas —, zich niet verroeren.
geladen (leegen) wagen steelt; — en camrousse, (pop. et arg ) 1. m. ook : roussi,
brousse, wagendief op bet land.
roussin, politie-agent, verklikker der politie;
roulure, f. (pop.) iemand die veel heeft — a l'arnac(he), stille verklikker die gratificarondgezwalkt, die van alles heeft aan de band ties krijgt (zonder vaste aanstelling; vgl. 2).
gehad : » Cette — de Fauchery", dat mispunt — Inspecteur van een eenigszins groote invan een Fauchery (ZOLA) ; van vrouwen : _ dustrieele onderneming. — 2. f. politie ; — 4
rouleuse (v. rouleur, 3).
l'arnac(he) ou 4 la renache, geheime, niet vast
roumard, m. (arg.) voorname losbol (_ aangestelde politie (vgl. 1); v. daron, mec.
roue).
roussi, m. (arg ) spion, oppasser in de
roumi, m. [arab. Christen, Europeaan] gevangenis.
(Mil.) pas NJ bet leger in Afrika aangekomen
roussin, m. 1. = rousso, 1. — 2. (typ.)
soldaat, nieuweling, baar.
[naam van den eersten fabrikant van drukperroumichipoteuse, f (pop.) = chipie. sen] slechte, oude drukpers. — 3. (sterke, inroumie, f. (pop.) bij de voddenrapers: eengedrongen hengst) (dikwijls winden latend)
broodkorst.
karrepaard.
roupane, adj. (pop.) bU straatjongens: roussiner, v. n. (pop.) dikwUls winden
blut (bq alle spelen met een inzet) .
laten. — v. a. door de politie laten vatten.
roupie, f. (neusdroppel bij snuivers): a)
roussir, v. n. (rossig worden) bij val(pop.) weegluis. — De la — de sansonnet, sche spelers : etre roussi, ontdekt, ontmaskerd
dunne, zeer slappe koffle, gootwater. — b) worden.
(arg.) — de singe, niets.
roussure, f. (pop.) vlek in 't gezicht.
roupillade, f. (pop.): battre la —, zich roustamponne, f. (pop.) politie.
houden alsof men slaapt.
roustempoigne, f. (arg.) : etre de la
roupiller, v. n. (pop.) slapen ; — dans —, moeilijk te bestelen zijn.
le grand, dood zqn.
rousti, v. a. (gebraden, variant van cuit,
roupilleur, m., roupilleuse, f. (pop.) v. cuire) geruIneerd, verloren; gevangen.
slaper, slaapster; slaapmuts.
roustir, v a. (arg.) naar zich toe halen
roupillon, m. (pop.) = roupilleur; of trekken. — Bedriegen, beetnernen. — Uitv. chatouivage en chatouiller.
plunderen.
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ruelle, f. (steegje) (pop.) : — aux fesses,
roustisseur, m., roustisseuse, 1.
(arg. et pop.) 1. m. bedrieger; dief; onbe- bet achterste.
scliaamd kiaplooper; diefachtig opsnijder. —
riser, v. n.: — a la botte (naar de sporen
roustisseuse, f. klaploopster, vrou'wspersoon dat op kosten barer vriendinnen leeft.
roustissure, f. (fam.) flauwe aardigheid.
— Voorwerp zonder waarde, prul ; bij acteurs:
kleine, onbeduidende rol. — (arg.) diefstal, oplichterij.
roustons, m. pl. (pop.) klootzak.
rousture, f. (arg.) iemand die onder toezicht der politic staat.
routiere, f. (pop.) straathoer.
routonner, v. n. (arg.) op den straatweg de kotTers achter van bet rijtuig stelen.
routonnier, m. (arg.) kofferdief.
routtier, m. (arg .) = routonnier.
roveau, m. (arg.) gendarm.
i ewingman, m. ( engl.) roeier.
royal – gommeux, royal – grelotteux, m. modeheer van de voornaannste soort.
royaume, m. (koninkr(jk) ((am.): partir
pour le — des taupes (der mollen), sterven.
ru, m. (arg.) Beek; straatgoot.
rub, m. [abr. van ruban] — de rif, ook
ruban de feu, spoorweg.

slaan, van paarden), zeer lichtgeraakt zqn.
ruette, f. (tsteegje) (pop.) keel.
ruf, m. (arg.) cipier, gevangenbewaarder.

rufe, m. (arg.) vuur (= rif).

rufer, v. n. (arg.) vuurrood zijn : tout rufait autour de moi, alles om mu been had een
rooden weerschijn.
ruffante, adj. f. (arg.) v. abbaye.
ruine, t. (pop.) : madame la Ruine, de
mond.

ruine–maison, m. (pop.) verkwister.
ruisselant, adj. (druipend) (fam.) v.

inouisme.
\ Rumford, n.pr. m. (uitvinder der spaar-

kachels, der goedkoope, naar hem genoemde
soep): voyage a la —, reis, die men met spaarzame inzichten onderneemt, inz. om de nieuwjaarsgeschenken te ontloopen.
\ ruolz, m. [Henri, co7nte de Ruolz, uitvinder der galvanische verzilvering en vergulding]
nieuw-zilver; procidd —, galvanische verzilvering of vergulding; du —, onechte waar, mis^ leiding. — (fam.) prince en —, pseudo-prins.
ruban, m. (lint) ((am.) v. rub ; de ' ruolze-, adj. (galvanisch verziiverd of verqueue, onafzienbaar eind weegs. — Faire le -- guld) ((am.) van buiten blinkend, maar zonder
a qn. = faire la queue (z. aid.) — Le — vert, innerlijke waarde, verguld, pleet.
de vrouwengevangenis Saint-Lazare.
rup, rupart, rupin, rupine, adj.
rubanier (lintwerker), 1. m. (fam.) ge- et s. m. (pop.)
dine; defti g e
g^ U ^• dine;
p fijn,^ deftig,
decoreerde met bet roode lint, ridder van bet beer, groote bans.
Legioen van Eer. — 2. adj.: question rubarupin, m., –e, f. 1. adj. et s. m. = rup.
nitre, eene ridderorde betreffende aangele- — Schelmachtig, slim ; slimme kerel. — 2. –e,
genheid.
f. piekfijne dame.
rubis, m. (robijn) (pop.) adv.: — sun pieu,
rupinskoff, adj. (pop.) gegoed, rijk.
geld bq de visch.
rural, m. (hoer, landelijk afgevaardigde)
rubriciste, m. letterknecht (in kerke- (pop.) btj de communards in 1871: les ruraux,
lUke kringen iemand, die met at te nauwge- de te Versailles vergaderde afgevaardigden, de
zette angstvalligheid alles wil afgeschaft heb- behoudende parttj.
ben, wat niet letterlijk overeenkomt met de
rusquin, m. (arg.) daalder.
voorschriften van bet ritueel).
rusquiner, v. n. (arg.) geld stolen.
rue, f. (straat) (fam.) : — barrde, — oic
rusticateur, m . kunsthandwerker, die de
Von pave, straat waarin liet niet pluis is (we- natuur nabootst, kunstmatige grotten aanlegt,
gens de daarin wonende schuldeischers). — kleine meubels enz. uit onbewerkt bout ver(pop.) — the bee ddpavde, tandelooze mond vaardigt.
(vgl. bee, 1 a) ; se faire repaver la — du
rustique, 1. m. (theat.) landeljke decobee, zich een nieuw gebit laten inzetten; — ratio. — (arg.) griffie.
au pain, keel ; — de Rivoli, de zes in 't kaartrustu, m. (arg.) bureau, kanselarU, grime.
spel. — (theat.) ruimte tusschen twee coulisrutiere, f. (arg.) losbandige en te geldk
sen. — a la — de la Lappe, naar den duivel. diefachtige meld.
—
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m. (pop.) schoenlapper. — Slecht werkman,
sabache, adj. (pop.) onnoozel, dom.
sable, m. (zand): a) (ram.) it y a du — knoeier.
sabrenasser, sa(1)brenauder, v. n.
dans les yeux, le marchand de — a passe,

Klaas Vaak komt, het zandmannetje komt (het
kind wrijft de oogen van slaap). — b) (fr. mac.)
— blanc, zout; — jaune, peper. — c) b de
bezoldigde minnaars of souteneurs der publieke
vrouwen : etre sur to —, op zwart zaad zitten, geen bestaan hebben. — d) (pop.) v.
calandriner. — e) (pop.) maag ; brandhout; suiker; —s, pl. afzonderlijke eel.
sablenaut, in. = sabrenas.
sabler, v. a. (arg.) — qn., iemand door
middel van een met zand gevuld palingvel
doodslaan of bedwelmen.
sablon, m. (lijn zand) (pop.) gemalen
melissuiker, meelsuiker.
saboche, f. (pop.) onhandig persoon,
slecht werkman.
sabocher, V. a. et v. n. (pop.) slecht en
slordig werken, broddelen, knoeien.
sabord, m. (Mar. geschutpoort) bu opticiens : jeter un coup de —, de juistheid van
een stuk werk beproeven, controleeren.
sabot, m. (klomp, holsblok; drijftol)
schuitje. — Slechte viool. — Oud rijtuig, rammelkast. — Slechte biljart; oud gereedschap.
— (typ.) kast voor versleten letters. — Neus.
— Slaperig mensch, echte slaapmuts. — Onbandig, slecht werkman.
saboter, v. a. (pop.) 1. zonder smaak en
slecht werken, in der haast afknoeien. — 2.
Met volle teugen drinken.
saboteur, m. (pop.) slecht werkman,
knoeier.
sabouler, .v. a. (pop.) = saboter, 1.
— Slaan, stooten, duwen, mishandelen. —
(Schoenen) poetsen; (obsc.) se — le chinois,
onaneeren.
sabouleur, m. (pop.) schoenpoetser.
sabouleux, m., sabouleuse, t. (pop.)
bedelaar(ster), die doet alsof hq aan toevallen lijdt.
sabourin, m. (pop.) onhandig, slecht
workman.
sabre, m. (sabel): a) (pop.) avoir un —,
dronken zijn, een stuk in zqn kraag hebben;
joli coup de —, groote mond; avoir un coup
de — sur le venire, een officier tot minnaar
hebben. — (arg.) ±stole.
sabrenas, sabrenot ou salbrenaud,

et v. a. (pop.) knoeien, verknoeien.
sabrer, v. a. [sabre, stole] (arg.) met de
el meten.
sabreur, m. (vechtersbaas) (fam.) grootspreker. — Iemand die zijn werk to haastig
afbroddelt, knoeier.
-i-sabri, m. (arg.) boscb, woud.
sabrieux, m. (arg.) houtdief.
sac, m. (zak): (pop.) un —, duizend franken ; avoir le —, ook : etre au —, geld hebben, rijk zijn; homme an —, iemand die pas
geerfd heeit. — Avoir dans son —, bezitten,
hebben; n'avoir rien dans son —, geen geest
of talent hebben ; quel — ! welk een dichterlgke gloed ! it a une mauvaise pierre dans son
—, hij steekt in een slecht vel, het gnat slecht
met z;ju gezondheid. — Etre (n'etre pas) dons
le —: a) leelgk (niooi) zun; b) b(j 't spel verloren hebben ; ongelukkig gespeculeerd hebben;
l' a jfaire est dons le —, de zaak is afgedaan.
— Donner a qn son — ( ransel), iemand den
bons geven, iemand ontslaan, wegsturen (avec
une forte paire de bretelles, hall over kop) ;
avoir son —, ontslagen zijn ; van den kant
van den werkman : donner son —, zijn dienst
opzeggen — LU(, buik; avoir le — plein: a)
zun buik vol gegeten of gedronken hebben;
b) zwanger zijn ; ,e'en ai mon —, ik kan hem
(haar) niet uitstaan, hij (zij) hangt mu de keel
uit. — V. cracher, eternuer. — — au
lard, hemd; (Mil.) — 4 malices, zak met poetsgerei; — a os, wandelend geraamte (zeer mager mensch); — a paces, bond ; — a vin, zuiper, dronkaard.
sac papier ! interj. (pop.) de drommel
hale je! verduiveld!
sacard, adj. et s. m. (pop.) gegoed, rijk
(man) .
saccagne, m. (arg.) zeer puntig en scherp
pennemes.
sacdos, m. [sac dos] (pop.) = sac (z.
ald.) a os.
sacdoser, v. a. (pop.) mager maken.
sachet, m. (reukzakje) (pop.) kous.
sacque, 1 adj. (pop ) etre —, rqk zijn,
geld hebben. — 2. s. m. voddenraper, die in
plaats van een mind eels zak draagt.
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saequer, v. a. (pop.) ontslaan; met ont- '
slag dreigen; wegwerpen; bij kleermakers: —
un boeuf, een werkman den dienst opzeggen.
sacra, m. (soort valk) (arg.) politie-agent.
sacre, adj , v. Chien.
sacrement, m. (sacrament van bet) huwelgk; it m'olrit le ---, hij bood aan mU to
trouwen.
sacrer, v. a. (arg.) beweren, staande houden.
sacristain, m. (pop.) bij cocottes: man
of minnares der hoerenwaardin.
saCristi ! interj. (pop.) sakkerloot, sapperloot !
sacristie, f. (arg.) bestekamer.
sadique, adj. et s. m. [naar den markies de Sade] buitengewoon geil en grof zinnelgk; un —, een walgl(jk geil man, in engeran zin : een sodomiet.
sadisme, m. grof zinnelgke, wulpsche
schrtjftrant, zooals in de romans van den marIdes de Sade.
saifre, m. (pop.) vraatziek en lekkerbekkig man, smulpaap.
safran, m. (saffraan[geel]) (fam.): accommoder qn. au —, echtelgke ontrouw jegens
iemand (den man of de vrouw) plegen. —
Alter au —, zqn vermogen verkwisten, zich
arm maken.
saignement, m. (bloeding) (arg.): — de
nez, verhoor.
saigner, 1. v. n. (bloeden) (arg.) : faire
- qn. du nez, iemand in 't verhoor nemen.
— 2. V. a. vermoorden.
saindhomme, [cor. van Saint-D6me] v.
pistolet. — (arg.) tabak ; re filer un — a'
qn., iemand afrossen ; vgl. tabae en Saint—
Dome.
saint—ciboire, m. (monstrans) (pop.)

hart.

Saint—Difcile, m. (pop.) iemand die
bij 't eten kieskeurig en moeilijk to voldoen is.
Saint-Dome, m. [abr. van Saint-Dominflue] ( pop.) tabak.

Sainte—Esperanee, f. ((am.) laatste
dag voor den dag, waarop bet loon wordt
uitbetaald (vgl. Sainte-Touche).
Sainte-Longie, f. (pop.) v. longie.
Sainte—Mousseline,f ((am.) v. moue-

reline.
Sainte—Nitouche, f. (pop.) nuffige

vrouw, (pop.) hemdje-raak-me-gatje-niet.
Saint—Etienne : miche de —, v. miche.
Sainte—Touche, f. [toucher de t'argent, i
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geld beuren] ((am.) de laatste dag der maand
of der week, de betaaldag van bet loon (vgl.

Sainte-Esperanee).
Saint—Hubert, n. pr. m. (lam.): me-

daille de —, zilveren 5frankstuk.
in. (fam.) (typ.): alter
a —, lets overslaan, weglaten; prendre son —,

Saint—Jacques,

van de werkplaats weggaan.
§Saint—Jean, 1. m. gereedscbap ; tout son
—, zijn heele boeltje. — Faire son petit —,
den onschuldige spelen, zich dam houden. —
— -Baptiste (de Dooper), herbergier (die den
wijn doopt); (arg.) jour de la — -Baptiste, dag
der executie. -- (pop.) -- Bouche d'or, onbescheiden babbelaar, kletser. — — le Bond, bet
achterste. — (arg.) sein, signaal; faire le —,
den wijsvinger en den middelvinger opsteken
am een medeplichtige to waarschuwen; ook:
het hoofddeksel afnemen, als sein dat alles
voor den aanslag in orde is. — 2. f. de la
saint jean, slecht goad, voorwerp zonder waarde;
verwarde, zinlooze rede.

Saint—LAche, m. (pop.) v. Niche.
Saint—Lago, Saint—Laze ou SaintLazo, m. (pop.) voor Saint-Lazare, de
vrouwengevangenis to Parijs; la confrdrie de
—, de ontuchtige vrouwenwereld.

Saint-Longin, m. (pop.) v. longin.
Saint—Lundi, f. blauwe Maandag; feter
la —, Maandag houden.

saint—pore, m. (pop.) tabak ; vgl. semper.
Saint-Pierre, m. (pop.) v. abbaye.
Saint-Pierre-aux-Boeufs, m.: paroissien de —, domkop.
Saint—Pris, m. [ pris (au piege)]: entrer
dans le con frd ie de —, trouwen.

saisissement, m. (arg.) touwen, waarmode de armen en beenen der delinquenten
vObr de terechtstelling geboeid worden.
salade, 1.: a) (pop.) warboel; twist, ruzie. — tZweep, geese!; donner la — a qn.,
iemand afrossen. — t — de Gascon, touw. —
Bq 't spel: faire la —, de kaarten als dominosteenen op talel door elkander roeren. -- Over
een touw springen. — Panier a —, v. panier. — b) (arg.) (woordspeling met raiponce,
raponsje en rdponse) antwoord. — Mettre en
—, verstoppen, begraven.
salader, v. a. (Mil ) to Saint-Cyr : — les
godillots, de schoenen van een nieuweling door
elkander goolen.
saladeur, m. bo valsche spelers : speler
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die een van te voren gereedgemaakt spel kaarsaliver(g)ne, f. (arg.) kopje, nap ; bord,
ten doorschudt.
schotel.
saladier, m. (saladeschotel) (pop.) bowl
salle, f. (zaal, kamer) (pop.):
manger,
zoete, warme wijn. — (arg.) waschkom.
j mond; n'avoir plus que trois chaises dans sa
salaire. m. fcor. van soulierl (arr. l — manger_ no slechts drie tanden in den
mood hebben; sa — a manger se ddmeuble,
schoen.
zij verliest Naar tanden. — (tbdat.) — de pasalbin, m. (arg.) eed.
pier, schouwburg, die bijna enkel gevuld is met
salbiner, v. n. (arg.) een eed doen.
salbinet! interj. [salle, cabinet] aan de houders van vrgkaarten. — B(j souteneurs : —
Polytechnische school: toeroep van een tam- de danse, bet aebterste (wegens de vele scbophoer bU bet openen van een deur van een pen, die daar terechtkomen; vgl. danse).
saloirs, m. pi. (zoutvaten) (arg.) schoenen
leerkamer (salle) aan den sergent de la salle:
ga naar bet kabinet van den dienstdoenden en laarzen.
officier, om eene mededeeling van den comSalomon, n. pr. m.: enfant de —, v.
enfant.
mandant der school te ontvangen.
salonni.er, m. [salon, schilderij-tentoonsalbrenaud, m. (arg.) v. sabrenas.
sale, adj. (smerig) (pop.) grijs; — coup stelling] versiaggever (aan couranten) over de
pour la fanfare, slecbte toestand, beroerde boel. kunst-tentoonstelling. — Heerenkapper.
Salop, m. [m. van salope] (pop.) vuilik,
sale, 1. adj. (gezouten) bgtend, heftig,
scherp, gepeperd. — 2. s. m. (pekelvleesch) smeerlap.
saloper, v. a. (pop.) bezoedelen, vuilma(fam.) (typ.) vooruitbetaald werk ; morceau de
—: a) betaling op voorschot ; b) (pop.) klein ken. — In elkander knoeien, morrelen.
kind, inz. reeds voOr den trouwdag geboren
salopbte, f. (pop.) soort vuile vrouwenkind; c) dikke vrouw; morceau de — trichi- rok van grof vaatdoeklinnen, welke de sloepneux, leelijk, ongezond kind. — Le grand —, roeiers dragen.
salopiat ou salopiaud, m., salode zee. — (Mar.) kennis, liefje.
salement, adv. (smerig) (pop.) zeer, bui- piaude, f. (pop.) vuilik, smeerpoets. (ger.
salsifs, m. (boksbaard, debloem) (pop.) vintengewoon ; it est — rupin, hij is allemachtig
saltimbe, m. [abr. van saltimbanque]
chique ; V. rogue.
saler, v. a. (zouten) ([am.): — qn., iemand (pop.) kermisgoochelaar, kunstenmaker, koordehevige verwijtingen doen. — Te duur laten be- danser.
saluer, v. a. et v. n. (groeten) (pop.) ontalen, bet vel over den neus halen; — une
note, met dubbel krijt scbrijven. — Vatten, der een kogelregen bet hoofd buigen. — Bij
pakken, betrappen (= figer, choper). — acteurs: — le public, sterven. — v. poliehiSe faire —, door venerische ziekte besmet nelle, e.
salutation, I. (pop.) —s cul ouvert,
worden.
salete, f. (vuilheid) (fam.) gemeene streek, dikwijls herhaalde, plechtige strijkages.
sandwich, m., v. homme-sandsmerige daad.
saliore, f. (zoutvat; groef boven de oogen wich.
sang, m. (bloed) : ( pop.) avoir qn. dans
van oude paarden) : a) (fam.) rdpandre la —
dessus = saler (z. aid.) une note. — b) (pop.) le —, van iemand veel houden; se faire du
holte aan bet sleutelbeen bij magere personen; (mauvais) —, driftig worden, verdriet hebben;
van een zeer mager menscb : montrer ses —s, se manger les —s, ongeduldig worden, zich boos
fourrer le poing, zoo ge- maken. — Un — impur (woorden uit de Maravoir des —s
decolleteerd zijn, dat de borstholten te zien seillaise), brullend zingende arbeider, roode rezijn ; elle a deux —s et cinq plats (sein plat), publikein ; bon —, de (bon) —! sakkerloot ! —
zij heeft twee holten aan bet sleutelbeen en v. prince. — (pop. et arg.) — de Poisson,
olie.
een platte borst.
sangle, adj. (pop.) met ledigen buidel, blut.
salin, adj. (arg.) geel.
sangler, v. a et v. pr. (met een gordelsalir (se), v. pr. (vuilmaken) : se — le
riem vastr(jgen) : (fam.) — qn., iemand een
nez,, zich bedrinken.
salive, f. (speeksel): dipenser sa —, pra- duchtig standje geven, iemand flunk onderbanden nemen, afrossen. — Se —, zich beknibbeten ; perdre sa —, te vergeefs praten.
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len voor iemand; kromliggen voor iemand. —
(obsc.) den bijslaap volbrengen.
sanglier, 1. m. (wild zwijn) : a) (pop.)
flinbe, kracbtige kerel, die voor geen klein gerucbtje vervaard is. — b) (arg.) priester, paap.
— 2. adj. — m., sangliere, f.: barbe sangliere, borstelige baard (als de borstels van
een wild zwgn).
sangsue, f. (bloedzuiger): a) (typ.) poser
une —, voor een afwezigen confrater corrigeeren. — b) (arg.) manneljke roede.
sangsurer, v. a. et v. pr. [sangsue] (lam.)
— qn., lemand geld aftroggelen, voortdurend
bU iemand leenen; se —, zich zelf ontberingen getroosten.
sans—beurre, m. (pop.) voornaam voddenraper.
sans —bout, m. (arg.) boepel.
sans—camelotte, m. (arg.) gauwdief die
zich geld laat voorscbieten op denkbeeldige
waren.
sans—chagrin, m. (arg.) diet.
sans— eha,sses, m. (arg.) blinde.
sans—coeur,m. (lafaard; harteloos mensch)
((am.) woekeraar..
sans— eonde, adv. heimelijk, zonder verlof.
sans—darbe, m. (arg.) weeskind.
sans—dos, m. (pop.) taboeret.
sans—fade, adv. (arg. et pop.) ongedeeld.
tsans— feuille, m. [arbre sans feuilles]
(arg.) galg.
sans—le—sou, m. ((am.) arme drommel.
— Bij cocottes : artiste, letterkundige.
sans— loches, adj. (arg.) [v. loehe, 2]
doof.
sans—mirettes, adj. et s. m. (pop.) blind,
blinde.
sansonnet, m. (spreeuw) (pop.) mannelu ke roede.
santache ou santu, f. (pop.) gezondheid.
Santaille, f. (pop.) gevangenis la Sante.
santarelle, f. bij valsche spelers : faire
une —, zqn partner de kaarten zoo hoog mogelijk toewerpen, om hem in staat te stellen
er van onderen een kijkje in te nemen.
saoulle, f. (arg.) schoft, smeerlap, schoelje.
sap, m. [abr. van sapin] (pop.) (grenen)
doodkist ; taper dans le —, dood en begraven
zijn; V. sapin.
sapajou, m. (soort aap) (pop.): vieux —,
oude wellusteling, grijze meisjesjager.
gape, f. (het sappeeren) (Mil.) aan de Polytechnische school: de genie.

SATOU]

sapement, m. (arg.) veroordeeling; — a
cinq longes de dure, veroordeeling tot 5 jaar

dwangarbeid.
saper, v. a. (arg.): — (au glaive, ter dood)
veroordeelen.
saperlipopette ! interj. sapperloot !
sapeur, m. a) (pop.) eene nog bijna
heele sigaar; barbe de —, v. barbe, b. —
b) (arg.) rechter, president der rechtbank.
sapin, m. (denneboom) : a) ((am.) buurrijtuig, vigelant, fiacre. — b) (pop.) (redingote
de) —, doodkist; v. habiller; sonner (ou
sentir) le —, in zun laatste scboenen loopen,
geconfisqueerd zijn. — c) (arg.) vloer, deel ;
— des cornants [= plancher des vaches], aardbodem, land, weide, veld; vloer, zolder, pakhuis; — de muron, zoutpakhuis. — Soldaat.
sapiniere, f. (dennenbosch) (pop.) gemeenschappelijk graf der armen.
saque, v. sacque.
saquet, m. (pop.) stoot, schok.
sardine, f. (sardijn) (Mil.) streep aan de
mouw der uniform van korporaals en sergeants;
—s blanches, strepen der gendarmes en ziekenoppassers. — (pop.) vinger: serrer les cinq —s,
de hand drukken.
sardine, m. [sardine] (Mil.) strependrager, onderofficier, sergeant of korporaal.
sarrasin, m. (Sarraceen = infidele)
(typ.) beunliaas, brooddief (zetter, die bU eene
werkstaking doorwerkt, of wel werkt voor loon
onder tarief, of in 't algemeen die werkt in
een maison a l'index (vgl. ald.), bij uitbr.
ieder niet-lid der Socidtd typographique.
Sartanier, m. lid van den Provencaalschen dichterbond 'la Sartane" (de braadpan)
te Parijs; vgl. cigalier; verder als adj. —,
m., sartaniere, f. op de Sartane betrekking hebbende.
satin, f. (pop.) = lesbienne (naar den
naam van iemand uit Zola's Nana).
satisfaire (se), v. pr. (zijn wenschen
bevredigen) ((am.): a) zijn behoefte doen; b)
zijn vleescheltjke lusten bevredigen.
satisfait, m. (adj. voldaan) ((am.) lid der
regeerende partij of afgevaardigde die zich op
openbare kosten verrijkt of eene positie verkregen heeft en daarom den bestaanden toestand voortreffelijk vindt en Bien met able
macht wit doen voortduren.
satou, m. (arg.) gellakt bout ; stok ; V.
guibe. — Kunstenmakers- en koordedansersgereedschap (planken, decoraties, enz.)
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satousier, m, (arg.) echrijnwerker.
deplicbtigen hun aandeel in een diefstal arnansatte, f. (arg.) = satou; v. dossiers. dig maken , - d la capahut = oapahuter,
sauterelle, t. (sprlnkhaan): a) bij lettersauce, f. (saus): a) ((am.) a cette - ·la,
on mangerait son pere, dat is een heerlijk
sausle, - - -(poivrade, duchtig) standje,
(scnerp) verwijt; v. accommoder; gare a
la - ! pas op, of je kl'ijgt klappen! gober la
-~ klappen krijgen voor een ander, voor een
anders fouten boeten. - It va tomber de la
-, net zal gaan sauzen (hard regenen). - b}
(pop.) - tomate, maandelijksche regels, - [d. 1.
societe], kliek, coterie, bende.
SaUCe, part. passe (besausd) ({am.) ~tre-,
doornat (van regen).
sa ueee, f. (pop_) regenbul,
saucisse, t. (hraadworst) : a) ((am.) municipale, vergiftigd vleesch, dat in de straten den zonder mutlkort loopenden honden
wordt voorgeworpen. - b) (pop.) hoer; faire
sa - de qn., lemand tot maitres nemen. Pressement de -, handdruk. - Moi - [moi
s'aussi, moi aussiJ, ik ook,
saucisson, m. (beunng) ((am.): - de
Boulogne, - it pattes, kort en dik ventje, ficele, remand zonder nette vormen.
saumon, m. (zalm) (pop.) bij lijkdragers:
lijk van een rijke; vgl, eperlan, hareng,

merlan.
saumurien, m.

((am.) leerling del' oID-

cters-ruscneol te Saumure

saut,

m. (sprong) ((am.): (aire le -

sauter (z. ald.)

te pas; v. ook sauter,

=
b.

saut-de-lit, m. ochtendjapon.
saute-dessus, m.: chantage au -, geld-

kundigen: hoer. - b) (Com.) bijwtnkelnedlenden: executer une -, zich van een klant afmaken, die zich twintigerlei dingen laat voorleggen en nlets koopt. - c) (typ.) v. gui-

tare. - d) (arg.) vloo,
sauterie, t. (pop.) dansje, danspartijtje.
sauterolle, sauteron, sauterondolles, m (arg.) hankler, wlsselaar, etrectenmakelaar,

saute-ruisseau, m. ((am.) aankomend
klerkje bij een netarts, of leerling diede klelne
boodschappen doen moet, loopjongen.
sauteur, m., sauteuse, r. (springer,
-ster) 1. ((am.) m. politicus, dienaar zijn elgen
voordeel van meening verandert, polltleke weerhaan; iemand op .wlen men met aan kan,
scnavuit zonder eel'lijkheid eo trouw. - 2.
(pop.) sauteuse, f. zedeloos en diefacbtig
vrouwspersoon. - Vloo.
sauvage, ID. (wilde): a) habille en -,
in 't geheel niet gekleed, naakt (vgl. habiller). - b) nattonale garde uit de banlieue.
sauver, v. a. et v. pro (redden; se..:-, zich
haastlg verwijderen): a) ((am.) -la cause, met
de kas op den loop gaan. - b) (pop.) V. lard;
- la mise a qn., iemand eenvernedering, een
onaangenaamheid besparen (door tijdige hulp).
- c) bij paardenkoopers: 8e - bien, geed100pen. - d) bij bet hazardspel: zijn inzette laat
neerwerpen,
sauvette, r. 1. ook sauvinette, t.
krijgertje (ktnderspel). - 2. (pop.) kleine draagkort del' voddenrapers. - Geld.
savate, r. (afgedragen schoen, slot) (pop.):
a) v. tratner. - leu de -, soort van boksen met de "oeten. - b) (Mit) pantotfelstraf
(kastijding van een soldaat door zijne kameraden voor niet aangegeven kleinen diefstal).
- c) slecht werk, knoeierij. - onbekwaam,
onhandig werkman; slecht speIer; jouer comme
'111M - ou comme une paire de -8, zeerslecht
spelen.
savater on saveter, v. a. (pop.) slecht
werken, knoeien.
ssvetier, m. (schoenlapper) (pop.) onbekwaam werkman, knoeier; v. olive,oran-

afpersing van sodomleten door onmiddellijke bedreiging en uttplunderlng van net slacntonor.
saute-mouton, m. «(am.) bok·sta-vast
del' jongens.
sauter, v. n. et v. a. (springen): a) ((am.
et pop.) v. fossa; - a la perche (z. ald.);
(aire -: a) laten springen; b) wegkapen;
faire - la coupe, de volte slaan. - Se faire
- la cervelle au plafond, onaneeren. - - le
pas (ou (aire le saut): .a) bankroet gaan; b)
er van doorgaan, ztch uit de voeten maken;
c) sterven; d) den kogel door de kerk jagen,
eindelijk een besluit nemen zonder op de gevolgen te letten; e) van een jong meisje: (ook
la -), voor de verleiding bezwijken. - Bij
cavaleristen: - le bas·/lanc, over den muur ger, truffe.
8avoir, v. a. (arg.): tu ne veum plus rien
der kazerne springen om den nacht daarbulten
door te brengen. - (obsc.) beslapen. - b) -, je doet net of je niet meer kunt.
savon, m. (zeep) (pop.)berisping, standje,
(arg.) stinken; - (0'111 faire le saul), zljn me-
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uitbrander; attraper un —, een standje krtjgen. — (arg.) honorarium van den advocaat.
savonne, adj. (arg.) 'Wit : artie —, wittebrood; v. larbin; pivois —, witte wijn; v.
oak savonner.
savonner, v. a. (met zeep wasschen): a)
(ram.) bij zangers: de tonen uithalen. — b)
(pop.) — qn., lemand de ooren wasschen, lam.
een uitbrander geven, afstraffen, slaan. — c)
(arg.) stelen: — une cambuse, uit een kamer
stelen; pavilion savonnd, gestolen linnen of
waschgoed.
savoyard, m., —e, f. 1. (fam.) —, m.
(Savoyaard) onbehouwen vent; v. epee. —
2. —e, f. (arg.) reiskoffer ; faire la —e, van
het rtjtuig of op stations koffers stelen.
scarabombe, f. (arg.) verbazing, ontsteltenis.
searabomber, v. a. (arg.) verbazen,
verbluffen.
scene, f. (theat.): 41re en —, geen oogenblik uit zijn rot vallen. — Faire la — de l'absinthe, du cafe etc., met zijn confraters in de
herberg om een gigs absint, een kop koffie
enz. spelen ; ook : iemand een absintje of een
kop koffle aanbieden.
schabraque, f . (schabrak) (Mil.): vieille
—, oude, afgeleefde hoer.
schaffouse, m. (Schaffhausen, met de
chute du Rhin [rein]) (pop.) bet achterste.
schako, m. (pop.) hoofd: son — a un
renforcement, Mij heeft een slag van den molen weg.
schapps, m. (fain.) = sehnap(p)s.

SCR.ONGNEUGNTEU]
schniqueur, in. (pop.) borrelaar, bran-

dewgndrinker.

schopenhauerdant, adj. (ram.) alles
van den zwartsten kant bekijkende, pessimistIsch.
sehopenhaueriser, v. n. (fam.) alles
van den zwartsten kant bektjken, zich aan
pessimistische beschouwingen overgeven.
schpil(e), adj. (pop.) mooi, goed gelukt.
schpiler, v. a. (pop .) good uitvoeren.
schpromme, schproum, m. (arg.)
spektakel, lawaai; faire du —, leven maken,
buisbouden ; v. armoire.
schtard, m. (arg.) gevangenis (vgl.
gaule) ; — des poivrots, provoost naast de
wacht; — aux frusques, lombard; — des lascars,
gevangenis La Roquette.
schtardier, m. (arg.) gevangene.
schtoser (se), v.pr. (arg.) zich bedrinken.
schtosse, m. [hgd. Stosz] (arg.) = coup;
v. monter, b.
sciant, adj. (pop.) vervelend, hinderlgk.
seie, f. (zaag) : a) (fam.) lets vervelends,
onaangenaamheid; c'est une —, je zou uit je
vet springen ; fopper(j, plager(j ; langdurige herhaling van betzelfde rijm (tot de gefopte merkt,
dat men van hem of wit komen) ; faire (ou
monter) une — contre qn., iemand zoo lang
beetnemen of plagen, tot htj van kwaadheid
wegloopt. — b) (pop.) wettige huisvrouw : porter sa , met zijne vrouw aan den arm ult
wandelen gaan ; vgl. se promener en menuisier
(z. aid.)
scientifique, scientique, m. kwee keling der Normaalschool in de sectie der weschelingophone, m. [chelinguer] (pop.) tenschappen.
bet achterste: enlever le — a qn., iemand een
scier, v. a. (zagen) (fain.): du bois, op
schop voor zUn achterste geven.
de viool of de violoncel spelen. — — (le dos
seh(e)linguer, v. n. (pop.) = chelin- a) qn., lemand doodel(jk vervelen, door lastig
guer. — Ii schelingue, bet is slecht weer.
gebabbel of plagerijen lastig vallen, kwellen.
schlague, f. (hgd.) (pop.) slaag.
scieur, m. (zager) (fain.): de bois, vioolschlaguer, v. a. (pop.) afranselen, slaan. speler.
schlingoter ou sehlinguer, v. n. (pop. )
scion, m. (loot, twijg) (pop.) stok. — (arg.)
= chelinguer.
mes, dolk ; coup de —, messteek.
sehlof, m. (hgd.) (fam.) slaap ; faire —,
scionner, v. a. (pop.) slaan. — (arg.)
slapen, naar bed gaan.
met messteken venmoorden.
sehloffer, V. n. (fain.) = faire schlo ff
scionneur, m. (arg.) moordenaar die zqn
(z. aid.)
slachtoffer met een mes doodsteekt.
schnap(p)s on schnic(k), m. (hgd.)
serib (ed)ouillage, m. bq letterkundi(fain.) borrel, brandewUn.
gen : dramatische schr^jftrant van Scribe, naschness, m. (arg.) physionomie.
volging van Scribe's stUl.
schnic(k), m , v. schnap(p)s.
seriboltre, m . blind vereerder van Scribe.
schniquer, v. n. (pop.) zich aan branscrongneugneu, adv. [sacre nom de
dewijn bedrinken.
Dieu] (Mil.) als de bliksem.
—

—

—
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SENATEUR]

soi f, bulp tegen den dorst (als uithangbord
scrupule, m., V. idee.
scrutin, m. (geheime stemming, inz. door van een wijnhuis).
balletjes) (fam.) : assister au — de ballotage,
secousse, f. (schok, stoot) : a) (pop.)
een onbescheiden blik in bet keurslijf van een
volborstige vrouw werpen ; vgl. sondeur.
sculpsit, m. (lat. hq heeft bet gebeeldhouwd, gegraveerd) ((am.) beeldhouwer, kopergraveur.
sculptor, v. a. (beeldbouwen) (pop.) v.

gueule.
seant, m. [abr. van bienseant] (pop ) bet
achterste.

seau, m. (emmer): etre dans le —, naar
buiten gegaan z(jn wegens dringende behoefte.
— Coup dans le —, mislukte aanval of aanslag.
see, 1. adj. et s. m. (fam.) it fait —, er
is niets meer te drinken. — Bij bet ecarte :
en cinq —, in 5 punten, zonder revanche. —
(Mil ) etre — de qc., gebrek aan sets hebben,
lets niet hebben. (ec.) un — = fruit (z. aid.)
sec. — ( arg.) 9tre —, dood zijn. — (arg.) s. f.
[abr. van section] v. mouchique.
secant, m. bij studenten : arriver -- exterieur, te laat komen, achterblgven.
seccot, m. (pop.) v. seco(t).
seche, f (pop.) sigaret; v. cramer. —
(dc.) v. piquer, b. — (arg.) la —, de dood.
seeher, v. a. (uitdrogen) a) (fam.): — un litre,
une absinthe, un wermouth, etc., een liter wijn,
een glas absint of vermouth tot op den laatsten druppel uitdrinken ; etre sdch6, zqn roes
uitgeslapen hebben. — b) — qn., iemand vervelen : to me seches la tata, g(j verveelt mU
schrikkeltjk. — c) (ec.) — un devoir, werk
niet maken ; — le lycde, uit de school blijven,
sp(jbelen ; — un ellve, een leerling bij 't examen laten druipen; 4tre sdche, gedropen zijn
(vgl. fruit sec, onder fruit); l'dcole a ete
sdchde de sortie, de leeriingen mochten tot straf
niet uitgaan.
seeher, v. n. (drogen) (arg.) in de gevangenis zitten.
sechoir, m. (droogplaats) (pop.) kerkhof.
seeo(t) ou seccot, m. [sec] (pop.) droge,
magere kerel.
secouer, v. a. (schudden): a) (fam.) —
qn., iemand den mantel uitvegen, iem. ultschelden, iem. een standje maken ; — la commode, op bet draaiorgel spelen. — b) (pop.)
— le petit homme, onaneeren. — v. puce,
Velin. — ( arg.) — qn., iemand arresteeren.
— Wegnemen ; v. artiche.
secours, m. (bulp) (fam.): — contre la

la faire a' la —, lets vlug en slecht uitvoeren.
— Donner une —, zich met alle macht voor

een paar uur aan bet werk zetten (om den
verloren tijd weder in te balen). — b) (arg.)
prendre sa —, sterven; n'en pas foutre usie —
= (bet meer gebruikeligke) n'en pas foutre un
coup, onder foutre.
seigneur, m. [saigner] (arg.): — a musique, moordenaar.
seize, a.n.c. (zestien) (arg.): souliers —
(woordspeling : = treize et trois, tres dtroits)
zeer nauwe schoenen (vgl. dix—huit). —
Sur —! pas op ! (uitroep, waarmede winkelbedienden elkander waarschuwen, als de patroon komt).
Seize-Mayeux, m. scheldnaam der aanhangers van de reactionnaire politiek in Mel
1877 (naar de op 16 Mel benoemde ambtenaren).
seiziome, m. zestiende deel van een liter.
sel, m. (zout) (pop.) v. boite. — Se
donner du —, de zeebaden gebruiken ; vgl. se
dessaler.

select(ed), adj. (engl.) uitgelezen : du
monde —, voorname lieden
semaine, f. (pop.): je ne suis pas de —
(ik heb de week niet), dat gaat mU niet aan,
daarmede heb ik niet te maken ! (als men een
lastig babbelaar in de rede valt).
semainier, m. (theat.) het lid van bet
Theatre-Francais, dat gedurende de week belast is met de regie.
semelle, f., v. battre ; cheval, 2 c
;

feuillete.
semer, v. a. (zaaieri) (pop.): — qn., van
lemand tracl1ten of te komen; lemand op den
grond werpen, iemand omvergooien. — (arg.)
— la camelote, bet gestolene weggooien.
seminaire, m. (priester-seminarium) (arg.)
bagno.
semper ou semperlot, m. [cor. van
super/inas = caporal] (pop. et Mil.) tabak
(vgl. saint—pbre).
senaqui, m. (arg.) goudstuk.
senat, m. (pop.) wijnhuis dat door de
arbeiders, die tot betzelfde vak behooren, bezocht wordt (ter vervanging van de voormalige
gezellenherbergen).
senateur, m. (pop.) bezoeker van bet
vakswtjnhuis (v. senat). — Raddraaier, bel-
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bamel. — Individu, dat een jas of paletot draagt
(geen kiel); in slaapsteden der minste soort:
rijk man, iem. die voor 1 sou per nacbt een afzonderl^jke plank krijgt als ligplaats (au lieu de coucher a la corde, d. 1. in plaats van, als de rest,
op banken dicbt op elkaar zittende overnachten, met de armen steunende op een voor ben
gespannen touw), — Bij slagers: Stier, bul.
sells, m. (richting) (pop.): — devant dimanche, onderste boven, scheef en schots.
sentinelle, f. (schildwacht) (fam.) : a)
—, — perdue, drekhoop (= faetionnaire);
poser une —, ztjn behoeften doen. — b) (typ.)
—s, letters die uit een vorm, lien men oplicht,
uitvallen en b I ij v e n s t a a n (vgl. sonnettes).
sentir, v. a. et V. n. (voelen; rieken): a)
(fam.) ne pas pouvoir — qn , iemand niet kunnen uitstaan ; — le coude a gauche, se — les
coudes, met kameraads eensgezind zqn, elkander wederkeerig steunen, vertrouwen op elkander hebben. — Ne plus se —, geen sexueele
neigingen meer hebben. — b) (pop.) ca sent
mauvais, die zaak is niet pluis, daar is een
lucbtje aan, dat loopt niet goed af.
sept, m. (zeven) (fam.) hank der voddenrapers; voddenraper. — BO bloemenmaaksters :
bloemstengel van ijzerdraad.
sept-a -neuf, m. raj- costuum voor den
ochtend (van 7 tot 9 our).

SERREBOIS]

Examen-commissle voor bet doctoraat. — — de
la ville de Paris, serie of afzonderltjk deel van
het tarief voor bet bouwvak (voor ieder handwork vormt bet tarief Pen deel, la sdrie.
serieux, adj. (ernstig; waaracbtig): (fam.)
diner —, fijn diner, vergezeld van alle tafelgenietingen. — Livre —, vervelend boek. —
BO cocottes : homme —, rijk en vrijgevig beer;
femme sdrieuse, ervaren, voor de toekomst zorgende hoer.
serin, m. (kanarievogel) (fam.) onnoozele
bloed, sukkel. — Gendarm (wegens bet gele
ledergoed) .
seriner, v. a. (een vogel voorspelen op
bet orgeltje) . a) (ram.) — qn., iemand icts
goed in het geheugen prenten door hem bet
telkens voor to zeggen. — b) (arg.) ruchtbaar
maken, verklappen

serinette, f (`oaelorgeltje ) (ar g.) _
chanteur.

seringue, f. (klisteerspuit) (pop.) stoommachine; — a rallonges, telescoop — Vervelend mensch, lastiae babbelaar, zeur. — Chanter comme une —, slecht en valsch zingen.
seringuinos, m . (pop.) sukkel, uilskuiken.
seriniser, v. a. [de kleur van den serin,
den kanarievogel, is geel, de kleur die men
toeschrUft aan de bedrogen echtgenooten ; vgl.
jaune]: — qn., iemand (zijn minnaar) onseptembraillard, septembriseur, trouw worden.
m. scheldnaam voor de aanbangers der repuserpent, m. (slang): a) (fam. et ec.)
bliek van 4 September 1870.
faire un —, op de speelplaats in den ganzenseptennat, m. septennaat, zevenjarige marsch loopen. — Leerling, die bij bet admissiebeerschappij, die de maarscbalk Mac-Mahon zou examen der Polytechnische school een der 15
uitoefenen, voor men een beslult zou nemen eerste nummers behaald heeft (voor seromtrent de monarchie of de republiek.
gent). — b) (arg.) fluim.
sequencer, v.a. bU 't hazardspel de kaarserpentin, m. (arg.) matras.
ten zoo schikken, dat de bankhouder moot
serpentine, f. (Mu.): met/ne (ocher ou
winnen.
foutre) le panier dun camarade en —, de bedsequeneier, m. valsche speler, die van delakens uit bet bed van een kameraad in de
to voren de spellen kaarten schikt.
lengte samenvouwen, dan weder in bet bed
ser, m. (arg.) = sort.
leggen en dat weder dichtslaan (eene geliefserge, m. (pop.) = sergot.
koosde grap, die men nieuwelingen aandoet).

sergent, m, (pop.) : — d' hiver, soldaat Vgl. omelette, portefeuille.
van een keurkorps; — de vieux, ziekenoppasserpette, f. (snoeirrmes) (iMil.) : —s, pl.
ser. — Aan de militaire school to Saumur: kromme beenen.
— de crotin, onderofficier. — Bi schrtjnwerserpilliere, f. (paklinnen) (pop.): — (a
kers : (corr. van serre-joint) klembaak, sergeant. ratichon), priesterrok, soutane.

sergolle, f. (arg.) gordel, ceintuur.
serrante, f. [voor serrure] (arg.) slot_ -•sergo(t), m. (pop.) politie-agent.
Gordel.
serie, f. (afdeeling, reeks) (fam.) : toute
serre, adj. (fam.) in bekrompen omstanune —, lange, btjzonder onaangename reeks, digheden verkeerende, arm. — Gierig.
b.v. van gebeurtenissen, visites, uitgaven. —
serrebois, m. (arg.) sergeant.
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SIDLE]

serrepogne, m. [serrer, poignet] (pop.) ! sesiere, sesigue, sesingard, pron.
! pers. (arg.) zich ; hem s haar.
handboeien, paternosters.
SOU, m. (enf.) [abr. van second) tweede
serrer, v.a. (wegslutten; drukken): (pop.)
seul, adj. (alleen, eenig) (dc.): faire le —
— qn., lemand opslulten, in verzekerde bewaring nemen. — — le brancard, — la croupiere. ' homme, edn voor din, in een lange ru, vlak
— la cuiller, la phalange ou la pince a qn., acbter elkander staan (vgi. serpent).
severe, f. (adj. streng) ((am.): en voila
ook : la — a qn., iemand de hand drukken ;
-- les fesses, van bangheid haast lets in de une —! dat is niet om to gelooven," ongebroek doen ; — le noeud, trouwen ; — la vis hoord ! dat loopt de spiegaten uit!
Sevres, n.pr. m. [Fr. stad; Kier woord(de schroef aandraaien): a) de zaak tot een
eind brengen; b) bij machinisten op spoorwe- speling met sevrer, iemand van lets spenen] :
gen: remmen; c) (arg.) (ook — la garga- passer a —, niets van den bust krijgen.
Sege, m. (geslacht) (pop.) v. troimelle ou le quiqui a qn.) iemand worgen ; se
- la vis ou le quiqui, zich ophangen ; — d) Sibme.
shakehands, m. engl.) handdruk.
(Mil.) — la vis a qn., iemand door straffen
shampooing, m. Engelsch-Indisch] bQ
bet leven zuur maken. — Stelen.
serrure, f. (slot) (fam.) : avoir la — kappers : hoofdwassching (inwr(jven en wasbrouillde: a) slechts met moeite en onduidelijk schen van bet hoofd met eene zeepachtige
spreken; b) een beetje gek zijn. — Avoir laissd zelfstandigheid om bet Naar to reinigen).
shockiner (so), v. pr. [engl. shocking!
la clef a la —, de dear nog niet dicbt gedaan
hebben (d. 1. niet trouw blijven aan bet voor- interi. hoe onfatsoenlijk!] zich ergeren aan onnemen om geen kinderen meer ter wereld to fatsoenlgke dingen.
shooter, m. (engl.) in de sporttaal : lid
brengen) ; avoir mis un cadenas a la —, in
van een duivenschietvereeniging.
de strengste kuiscbheid leven.
shooting, m. (engi.) in de sporttaal: bet
ser(t) m. (arg.) teeken, sein (b. v. door
to spuwen); teeken van verstandhouding tus- schieten op duiven.
siamois, m. pl. les — (de siameesche
schen een kermisvertooner on ztjn kornuit;
faire le --, bt 't kaartspelen geheime wenken tweelingen), de teelballen.
siante, f. (arg.) stoel.
geven; obdir au moindre —, enkel op een
Siberie, n.pr. f. (typ.) la —, de meest
wenk geboorzamen.
service, m. (dienst): a) (typ.) v. offrir. verwtjderde, door do kachelwarmte niet be- b) — du pavage! afgesloten! (van straten, reikte plaatsen in de zettersza'al, ook de plaats
die opgebroken zijn en dus niet met rijtuigen waar de leerlingen staan.
sibiche, sibigeoise, sibije on Sikunnen worden gepasseerd). — c) (theat.)
uitdeeling van vrijkaarten van wege de admi- bijoite, f. (pop.) sigaret.
siester, v. n. een middagdutje doen.
nistratie; aan recensenten gezonden vrgkaart;
sieue, f. (arg.) goudstuk.
faire le — de la presse, aan de dagbladrecensif$e, f. (arg.) stem; mond.
senten vrUkaarten doen toekomen. — d) b(j
siflier, v. a. (fluiten; In On teug uitdrinspelers : faire le —, als kornuit achter een
speler staande zijn kameraad afgesproken tee- ken) (pop.) : — au disque (signaalschUt), den
t(jd onnut verbeuzelen; v. guindal; -- la
kens geven.
serviette, f. (servet, banddoek): (fam.) linotte (duchtig pooien), zljn beminde door een
portefeuille der advocaten, enz. — Papiertje, afgesproken teeken roepen, op de straat wachservetje op de bestekamer. — Bij slagers: bulk- ten. — Verkwisten; avoir tout siflUU, geruineerd
zijn. — Tu peux —! daar kun je naar fluiof darmvlies. — (arg.) rotting.
servir, v. a. (bedienen): a) (pop.) — les ten ! (bet verlangde krijgt ge niet).
sifflot, m. (fluitje; keel): a) (pop.) s'aJfamacons (oppermansdienst doen), voor een verliefd paar als wachter dienst doen. — Vatten, ter (ou se rincer) le —, drinken, zijn keel doorin hechtenis nemen. — b) (arg.) verraden, ver- spoelen; couper le — a qn., lemand den mond
klikken ; — de belle, valsch aanbrengen ; ar- snoeren ; v. coup; raboter. — b) (Mu.)
resteeren. — Bestelen; doodslaan; v. mar— kanon. — c) (arg.) — d'ebine, zwarte rok;
ron, 2 c ; rondin; trope. — — du potage (pop.) en —, met den rok aan.
sigle, sigolle, sigue, m. [voor cigale]
a qn., iemand bt het valseh spelen begunstigen. •
;

[SIGNE

— 257 —

(arg.) goudstuk ; double —, veertigfrankstuk ;
V.

millet.
signe, m. (teeken) (pop.): — d'argent,

menschendrek (omdat men het voor een gelukkig voorteeken houdt, als men in den drek
trapt).
signer (se), v. pr. (een kruis maken)
(pop.): se — des orteils, opgehangen worden,
zich ophangen.

sigue, v. sigle.
silence, m. [—! stilte !] (pop.) diender. —
v. conspiration.
silo(s), m. (graankuil) (Mil.) straf, die bij
do strafcompagnies in Algerie in gebruik is,
waarbij de delinquent in een nauw gat gestopt
wordt.
lime, f. (arg.) patrouille.
Simon, n.pr. m. bi rioolruimers : de eigenaar van het huis, waarin de riolen geleegd
worden. — ((am.) aller chez —, naar de bestekamer, naar n ° . 100 gaan.
simonner, v. n. (arg.) bedelen. — Door
bedrog geld afzetten.
simonneur, m. (arg.) bedelaar. — Gauwdief, bedrieger.
simple, m. (arg.) = sine, inz. bet
individu, dat men bestelen wil.
simpliste, m. eenzljdig politicus.
singe, m. (aap): a) ((am.) — botte, grappenmaker. — (typ.) zetter (scbeldnaam, Bien
de drukkers aan de zetters geven ; vgl. ours,
c). — b) (pop.) baas, meester, patroon, de
oude ; le grand —, het hoofd van den Staat,
de president der republiek. — Reiziger, die op
de imperiale van een diligence plaats genoinen
lieeft. — v. boussole. — c) (arg.) — a rabat, priester ; — de la rousse, ambtenaar der
politic; faire le —, te pronk staan; V. par-

loir.
singeries, f. pl. (apengrimassen) ((am.)

SMALA(H)]

sinvre, m. (arg.) = sine.
sionner, v. scionner.
sirop, m. (siroop) (pop.) wijn; avoir un
coup de — de trop, dronken zijn ; — de l'ai-

guilre ou de grenouilles, water, ganzenwon ;
— de barometre, kwik ; Otre au — de baromitre, venerisch zijn.
sirop-de-crapule, m. (arg.) roode brandewgn.
siroter, V. a. (langzaam opslurpen): a)
(fain.) — le bonheur, in de wittebroodsweken
zijn ; oak : met het grootst mogelijke genot
geld, fortuin doerbrengen. — b) bq kappers:
iemands hoofd zorgvuldig friseeren en pomadeeren.
siroteur, m,, siroteuse, f. ((am.) drinker, drinkster, die wijn langzaam en met smaak
opslurpt.
sitrin, adj. (arg.) zwart.
sitron, adj. [citron] (arg.) zuur.
sivage, m. (arg.) voleur au —, ook:
siVeur, in. kippendief.
sine, f. (arg.) kip.
six, adj. n.c. et s. (zes) v. double. —
(fam.) bruler des -- ou du —, kaarsen van 6
op een pond (zessenkaarsen) branden. — (pop.)
un — et trois font neuf, een lamine of kreupele ; vgl. oinq. — v. sixieme.
sixain, m. (pak van 6 stuks) pak van 6
spel kaarten.
six–francs, m. (pop.) strgkplank der
kleermakers.
sixieme ou bonnet six etages,
m. (pop.) zoer booge zwartztden pet.
six–quatre–deux, m. ((am.) mankpoot.
— A la —, in een ommezien, zonder eenige
zorgvuldigheid, erbarmelijk sleclit.
skateur, m., skateuse, f. schaatsenrUder (-ster) op rolletjes.
skatinage, m. bet schaatsenrgden op
rolletjes.
skatineur, nm., -euse, f. = skateur,

a

liuichelachtige gebaren.
singesse, f. (pop.) = guenon. — Bij
skateuse.
voornanne dames: hoer.
skating, m. (engl.) = skatinage.
sinistre, m. slachtoffer van brand of
overstrooming.
skating–ring, m. (engl.) baan om op
rolschaatsen te rijden.
sinqui, pron. (arg.) dat (= cela).
sieve, m. (arg.) domoor, gemakkelijk te
slasse ou slaze, adj. et s. m. (pop.) dronbedotten onnoozele pals; affranchir un —, een ken; dronkaard.
leeglooper tot dief maken; faire le —, bang zun.
slasser, v. a. (pop.) dronken maken.
slassique, adj. (pop.) = slasse.
sinverie ou sinvinerie, f. (arg.) onnoozelheid.
slassiquer, v. n. (pop.) zich bedrinken.
slaze, adj. (pop.) v. slasse.
sinvine, f. (arg.) onnoozel meisje, dom
gansje.
smala(h), f. [tentendorp der Arabieren,

4
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SO(L)LIR]

het geheele gevolg van een stamhoofd] familie, juiching werkzaam z(n. — b) — qn., iemand
flunk afrossen.
liuishouden.
Soir, m. (avond; bier voor journal du soir)
snob, 1. s. m. (engl.) ploert, ploertige
fat. — 2. adj (pop.) = snoboye. (righeid. (fam.) avondblad.
soireiste ou soiriste, m. berichtgever
snobisme, m. ploertigheid, ploertige fattesnoboye, adj. (pop.) prachtig, uitstekend aan couranten over soirees, bals, enz.
soireriste, m. berichtgever in couranten
(= choonosoff).
soc, m. (pop.) [abr. van socialiste] ; V. omtrent tooneelvoorstellingen.
soireux, m. minachtend voor soire'iste.
democ.
soirisant, adj.: la chronique —e, bericht
soee, f. [abr. van socidtd] (pop.) gezelomtrent de avondvermakelijkheden.
schap, vereeniging.
soiriste, v. soireiste.
soeiale, f. (pop.) de socialistische republiek.
soissonnais ou soissonne, m. [de
societe, f. a) (fam.) — du doigt dans
l'oeil, V. doigt; — du faux cot ou du ra- stad Soissons] (arg.) boon.
soixante–six, m. (pop.) soort van soutechat des captifs, vereeniging van komedianten
tot wederzjjdsche ondersteuning, ten einde van neur of bezoldigde minnaar eerier publieke vrouw.
soldat, m. a) (pop.) — the pape, siechte,
lastige personen of to komen. — b) (pop.) v.
laffe soldaat. — Drank bestaande uit bessengels.
soeur, f. (zuster) : a) (fr. mac.) zuster sap, wUn en selterswater, inz. gaarne gebruikt
(vrouw of docbter van een vr(metselaar). — bij katterigheid. — b) des —s, geld.
solde, m. (saldo) (Com.) lap, Coupon; alb) maitres, liefje ; — de lit, opvolgster In het
hart van een (gehuwd) man ; vgl. frere (z aid.) lerlei mode-artikelen, die aan bet einde van
de lit. — Als spottend antwoord : et to —? bet seizoen goedkooper warden verkocht. —
ja w el, morgen brengen ! ocb, loop been ! (om (fam.) voorwerp van weinig waarde, prul;
to kennen to geven dat het gezegde van den cigare (diner) de —, slechte sigaar, beroerd eten.
solder, v. a. (Coin.) waren in prijs vervorigen spreker geen antwoord waardig is). —
v. deux. — c) (arg.) les —s blanches, de minderen.
soldeur, m. (Com.) koopman, die in prijs
tanden ; — de charitd, dievegge die zich toegang tot de woningen verscbaft onder bet mas- verminderde of gestolen of uit vrees voor eel
ker van eene inzamelaarster van aalmoezen bankroet van do hand gedane waren opkoopt.
soleil, m. kzon) (fa-m.) : coup de —, v.
(= surfine).
soie, f. (pap.) v. habille. — ( arg.) Ill coup.
solir, v. a. (arg.) v. sollir.
de —, diet.
solitaire, m. (thdat.) (fam.) bevoorrechte
soil, f. (dorst): it fait —, ik krijg dorst;
soiffer jusqu'a plus —, drinken totdat men claqueur, die niet gedwongen is bU de andere
claqueurs to zitten, maar die z(jne plaats mag
geen dorst meer heeft.
soiffard, m., –e, t. (pop.) zuiper, -ster, kiezen tusschen bet overige publiek, zoodat hU
het voorkomen heeft van iemand, die z(jn plaats
iemand die op eens anders kosten drinkt.
soiffer, v. n. (pop.) zulpen (onder voor- betaald heeft. -- (arg.) misdadiger, die alleen
wendsel van dorst); gebruik maken van tedere werkt, zonder medebelper.
sollicage, m. (arg.) verkoop.
gelegenheid om to drinken ; V. soif.
sollicer, v. a. (arg.) (bedrieglijk) verkoosoifferie, f. (pop.) zuiperij, dronkenscbap.
soiffeur, m., soiffeuse, f. (pop.) _ pen ; stelen.
solliceur, m., solliceuse, f. (arg.)
soiffard.
soigne, m., –e, f. 1. ((am.) du —, iets verkooper, verkoopster; — a la gourre, beuitgezocbts, iets bgzonders; (iron.) c'est du —, driegl(jk handelaar; — de lacets, gendarm ; —
dat is wat moois (slechts). — 2. –e, f. grap- de loftudes, journalist, letterkundige; — de
pige, zonderlinge geschiedenis. — Flink pak slaag. pognon, bankier; — a la pogne, -- au trimard
soigner, v. a. (zorgen voor): (fam. et pop.) ou a la trime, marskramer; — de zif = sansa) (thdat.) — un acteur, — les entrees dun acteur, camelotte.
solliciteuse, f. straathoer.
een tooneelspeler bq z(jn optreden toejuichen; —
so(l)lir, v. a. (arg.) verkoopen ; — sur le
l'enfant, voor het succes van een stuk op den
avond der eerste opvoering door (jverige toe- verbe, op krediet koopen.
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soque, m. (pop.) workman, die uit gesombre, f. (arg.) : la —, de prefectuur
brek het voddenrapen als bgzaakje uitoefent.
van politie.
sombriolle, f. (arg.) zeer donkere nacht.
sorbonne, f. (Sorbonne, universiteitsgesommier, m. (matras) (pop.): — de ca- bouw to Parijs) (pop. et arg.) hoofd (vgl.
paumer) .
serne, soldatenhoer.
sorbonner, v .n. (arg.) denken, redeneeren.
somno, m. (arg.) slaapkamer.
son, m. (zemelen): a) (pop.) V. boule.
sorgabon, interj. [sorgue] Barg.) goeden
— Zomersproeten. — b) (arg.) v. eternuer . avond! goeden nacbt!
sorgue, f. (arg.) nacht; avond; v. passonde, f. (arg.) dokter. — Etre a la —,
slim, uitgeslapen z(jn.
ser, b; refaire de —, soupeeren; v. dousonder, v. a. (looden, met de sonde pei- bleur, gaffe. — Straat.
sorguer, v. n. (arg .) den nacht doorbrenlen) (pop.) bespieden, trachten to weten to
gen, slapen.
komen.
sorgueur, m. (arg.) nacht^lief.
sondeur, adj. et s. m. (onderzoeker): a)
(fam. et pop.) sluw, doortrapt (mensch), sly (me
sorio, m. aan de Polytechnische school:
vogel) ;. aller en —, eerst informaties inwinnen, nachtpot.
voordat men lets onderneemt; pore —, sclhijnsorlot, m. (arg.) schoen.
baar eerlijk man, die alien bij den neus neemt.
some, 1. s. m. (arg.) = sorgue. — 2.
— Onbeschaamd persoon, die op bals enz. eon adj. zwart.
onbescheiden blik werpt in de laag uitgesnesort, m. (lot) (pop.): sacrd bon —, de bon
den lijfjes der dames; vgl. scrutin. — b) — ! allemachtig ! dat is bitter ! — Faire un —
(arg.) ambtenaar der acc(jnzen. — Spion. — a chaque syllabe, zich afsloven om elk woord,
Ondervrager, advocaat ; avocat —, ambtenaar zelfs iedere lettergreep met nadruk uit to spreken.
van 't Openbaar Ministerie ; pore —, reciter
sorte, f. (hoeveelheid letters van dezeltde
van instructie ; les —s, de politie.
soort) (typ.) flauwe, ongeloofelijke geschiedenis,
sondier, m. (arg.) kommies der belas- praatje, voorwendsel, fopperq ; conter une —,
tinben.
Ilouzen maken ; faire une — a qn., iemand
sonne, f. (arg.) politie.
eon poets spelen.
sonner, v. n , v. a. et v. pr. (schellen,

luiden) 1. (pop.) : a) avoir de ce qui sonne,
klinkende munt liebben, geld hehben, rijk zijn.
— b) bij ziekenoppassers : reutelen, op sterven
liggen. — c) — un Bosse, onaneeren. — d) —
qn., iemand b(j de ooren of de Karen vatten
en zUn hoofd tegen den muur of de straatsteenen bonzen. — 2. (arg.) se la —, eon good
middagmaal gebruiken.

sortie, f. (uitgang ; uitval) (fam. et pop.):
a) — d'hOpital, Iange op eon kamerjapon €elijkende overjas. — b) ultval, uitbrander : faire
une —, eon uitbrander geven, ook : toornig

worden.

sortir, V. n. (uitgaan, uitkomen) : a) (fans.)
avoir lair de — dune bolte, als door eon ringetje gehaald zijn ; — les pieds devant, als lijk
uit het huis gedragen worden. — Je sors den
sonnette, f. (schel): a) (fain.) de bois, prendre, dat hangt me do keel uit, daar heb
omwonden on daardoor onhoorbare bel; ddmd- ik genoeg van. — Etre sorti, absent zUn met
—

nager a la — de bois = a la cloche de bois
(v . demenager) ; — de nuit, witz(jden
kwasten aan eon dames-capuchon. — —s, pl.
(in glen zak rammelend) geld (vgl. moo) . —
(Chas.) slijkklonters in het haar van honden.
— Dienstbode in dienst der in de vrouwengevangenis Saint-Lazare aangestelde vrouwen.
— (typ.) —s, letters, die uit een vorm, welken men oplicht, vallen en die blijven liggen
(vgl. sentinelles). — (pop.) sodomiet.
Sophie, n. d. b. f. (pop.) : faire sa —,
preutsch z(jn, de deugdzame vrouw ulthangen.
Voir —, de maandelijksche regels hebben. — —
de carton, hoer die voor deugdzaam wil doorgaan.

den geest, zeer verstrooid z(jn. — v. fruit.
— b) (pop.) it me sort (par le Cu!), h(j hangt

mij de keel uit, ik kan hem niet luchten of zien.
sotonnade, f. (arg.) stokslagen.
sou, m. (stuiver == 5 centimes): avoir des
—s, duiten, d. i. geld hebben; —s de poche,
zakgeld.
Soubise, n. pr. m.: enfant du pore, —, v.

enfant.
soubrette, f., v. chariot.
souche, f. (boomstomp) (pop.) : fumer
une —, begraven zijn.

soudard, m. (Mil. et pop.) : vieux --,
oud soldaat.
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soudrillard, adj. et s. m. (arg.) losbandig; losbol.

SOUR,DINE]

soulotteur, m. (pop.) = soulographe.
soulouque, m. [de naam van een neger-

soudrille, f. (Mil.) woest soldaat.
keizer] (fam.) de vgf en zes in het dominosouef, adj. [oud woord van Villon, dat spel ; vgl. Toussaint Louverture.
thans weer zeer in twang is] liefelijk, zoet.
soumis, adj. (onderworpen): feuille —e,
soufant, m. (arg.) trompet. — ±Pistool. officious, regeeringsgezind blad; v. $lle, b.
souffler, V. a. et v. n. (blazen ; voor den
soupape, f. (veiligheidsklep) (pop.) bij
neus wegsnappen): a) (jam.) — des pois: a)
in den slaap met opgeblazen wangen proesten;
b) een hooge borst zetten, zich opblazen ; —
dans des vessies troudes, monnikenwerk doen,
zich vergeefs afsloven. — b) bU ziekenoppassers : — sa veilleuse, sterven. — c) bij schrUnwerk ers : — son copeau, werken. — d) (pop.)
— qn., lemand arresteeren, opslulten. — v.
chandelle, 2 a. — (obsc.) — dans le poireau, uitzuigen (lat. fellare). — e) (arg.) —
mal, booze plannen hebben. — v. Clair.
soufflet, m. (blaasbalg; oorv(jg) (pop.) het
achterste. — .4voir donne un — a sa peiure,
een gekeerd kleedingstuk dragen.
soufll.eur, m. a) (theat.) prendre du —,
zijn rol, wanneer men die vergeten of niet geleerd heeft, den soudleur woord voor woord
nazeggen. -- b) (pop.) — de boudin, lemand
met hoogrood gezicht; — de poireau, musicus.

trou.
soufrante, f. [soufre, zwavel] zwavelstokje.
souillot, m. (pop.) = arsouille ; in

-- V.

engeren zin : zuiplap.
soul, adj. (dronken) (pop.): compartiment
des femmes —es [voor seules], dames-coupd.
soulager, v. a. (verlichten) (arg.): — qn.,
lemands horloge of beurs rollen, iem. bestelen.
soulageuse, f.: — cuirassde = euirasse, 1.
soulasse, f. (m.) (arg.) verrader, bedrieger. — La grande —, sluipmoord; maquiller
la grande — sur le trimar, op den openbaren
weg vermoorden.
soulever, V. a. (oplichten, in de hoogte
beuren) (pop.) behendig ontfutselen, wegkapen.
soulier, m. (schoen) v. musique, seize.
souligner, v. a. (onderstrepen) te stork
den klemtoon leggen, bet theatraal effect overdrUven.
soulographe, m. (pop.) zuiplap.
soulographie, f. (pop.) dronkenschap,
verwoede drankzucht.
soulographier (se), v. pr. (pop.) zich
sterk bedrinken.
souloir, m. (arg.) drinkglas ; — des ratichons, altaar.

ijzerwerkers : serrer la — a qn., iemand trachten te worgen ; faire cracher ses —s, zich bedrinken ; v. gueuler. — ( arg.) v. caler.
soupe, f. (soep ; sneetje brood): (fam. et
pop.) — au lait, iemand die zeer opvliegend
is. — — de perroquet, sneetje brood in wijn
gedoopt. — Faire manger a qn. la — au poireau, iemand laten wachten (vgl poireau);
manger une — aux herbes, onder den blooteii
bemel slapen. — Tremper une — a qn., iem.
afrossen, (Mil.) den vUand verslaan. — v.
hardi. — La — - et-le-boeuf, eclteltjk geluk.
— b) fin de la —, guillotine.
soupente, f. (hangkamer) (pop.) buik. —
Als seheldwoord: vieille —! oud wijf!
souper, v. n. (pop.): avoir soupe, oververzadigd, geblaseerd zijn ; j'ai soupe de to
/Iole ou de to tranche, v. tranehe; (abs.)
soupe! ook j' en ai soupd, dat hangt me de
keel uit, ik ben er beu van.
soupe–sept–heures, m. (pop.) man,
die zun maaltgden op zeer bepaalde tUden
houdt, (hg.) bekrompen man, die aan vaste
gewoonten gehecht is.
soupeser, v. a. (op de hand wegen)
(Com.) bij winkelbedienden : se faire —, een
berisping van den patroon krigen.
soupeur, m., soupeuse, f. —, m.
vrool(jke Frans, losbol, die geheele nachten
aan den zwier is; soupeuse, f. liederlijk
vrouwspersoon, dat zich door beeren tot een
souper laat noodigen en voor iederen soupeur,
lien ztj in het restaurant brengt, een tantieme
kr(jgt.
soupir, m. (zucht) (fam.) wind, veest
— de Bacchus, oprisping, hoer.
soupirer, v. n. (zuchten) (fam.) een windje
laten.
couple, adj. (buigzaam) (arg.) blauw.
souquer, v. a. (pop.) ruw aanspreken,
afsnauwen ; stooten ; slaan.
sourde, f. [sourd, adj. dot; doof] (arg.)
gevangenis.
sourdelle, f. (arg.) galg.
sourdine, f. (demper; a' la —, in 't geheim): a) (pop.) v. grelot. — b) voler a la
;

[SOURICIERE
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—, stelen nadat men ztjn slachtoffer door een
slaapmiddel, inzonderheid datura, weerloos gomaakt heeft.
souricère, f. (muizenval, fig, strik, val)
door de politie in 't oog gehouden dievenherberg. — Voorloopige politie-gevangenis, waaruit de gevangenen voor den rechter gebracht
worden. — (fam.) overdreven groote crinoline.
souris, f. (muis) (pop.) kus op een oog.
— Bij cocottes: faire la —, iemands zakken
behendig doorzoeken en leegmaken. — Faire
a qn. la — le long de la jambe, aan het been
eener vrouw met de vingers kittelen. — (arg.)
kleine winkeldievegge.
sous–dern, m. [sous- ou avant-dernier]
(dc.) op een na laatste.
sous–enveloppe, f. (Com.) (binnenste
verpakking) hemd.
sous–lieutenant, m. (pop.) drekhoop,
schildwacht (= factionnaire, senti-

nelle).
sous–maltresse, f. (ondermeesteres)

STICK]

soutenir, v. pr. (steunen) : soutiens-toi,
Chatillon ! hood je roer recht, sta vast op je
beenen (tot een dronken man).
soutirer, v. a. (aftappen) (fam.): — au
caramel, op zachte manier iemand geld aftroggelen.
souvent, adv. (dikwtjls) (pop.): plus —,
nooit, van zijn leven niet, b. v. plus — que je
lui prOterais de l'argent, dat moest er nog bU
komen, dat ik hem geld leende. — Plus —,
S. m. wind, veest.
soyeux, in. (Com.): — ( chef), de bediende, die in een modezaak de afdeeling zijdeartikelen bebeert (vgl. ehalier, fantai-

siste).
tspade, f. degen.
speck, m. (arg.) spek.
spectre, m. bij spelers : — de banco
(Banko's geest), geruineerd speler, die achter
een baccarat- of ander speeltafeltje staat zonder mede te spelen. — Oude, vergeten, plotseling weder opduikende schuld.
sper, m. (pop.) bij kleermakers : reeds
gebruikt, nog warm strijkijzer.
spickel, m. [naar den naam van den
verkooper] bIj de leerlingen der Polytechnische
school: salondegen
spispouf, m. (pop.) spitsboef.
sportif, in. (als adj. op sport betrekking
hebbende) berichtgever omtrent sportzaken (_

(pop.) huishoudster in een hoerenhuis.
sous–marin, adj. (onderzeesch) : genti.lhomme —, man die op kosten eener publieke
vrouw leeft, souteneur; vgl. Poisson.
sous-merde, m. (pop.) erbarmelijk prulwerk; akelige kerel.
sous–off, in. [abr. van sous-o icier] (Mil.)
onderoficier.
sous–pied, m. bij cavaleristen: taai reporter) .
sportswoman, f. (engl.) liefhebster van
vleesch, leeren lap. — — de dragon, verachsport, inz. rUderes.
telUk voor infanterist.
stafer, v. a. (arg.) zeggen.
soussouille, adj. et subst. (pop.) _
stalle, f. (klapstoel) (fr. mac.) stoel, zetel.
arsouille.
stand, m. (engi.) in de sporttaal: schietsous–ventriere, f. (buikriem van een
paard) (pop.) sjerp van een maize of coinmis- plaats, terrein voor de deelnemers aan een
saris van politie. — Tu ten ferais peter la schietwedstrijd.
starter, m. (engl ) in de sporttaal. de—, dat zou je al te dartel maken.
sous–verge, m (handpaard) bij cavale- gene die het teeken geeft tot bet afrijden der
risten: en —, in de tweede plaats comman- renpaarden, starter.
statu$er, v. a. voor iemand een standdeerende.
sous-veterinaire, m. (onder-paarden- beeld oprichten.
stentorique, adj.: voi.x —, stentorstem.
arts) afgevaardigde.
stoppage, m. in de sporttaal: dressuur
soutados, m. (arg.) sou , sigaar van een
als renpaard.
sou per stuk.
stepper ou steppeur, m. in de sportsoute, f. (Mar. kamer in 't scheepsruim)
taal: renpaard.
(pop.). — au pain, maag.
sterling, adj. [livre —, pond sterling]
soutellas, m. (pop.) sigaar, die maar
(pop.) echt, zuiver, onvervalscht, prachtig, rik,
eon sou kost, stinkstok.
aanzienlijk.
soutenante, f. (arg.) stok.
sti, (pop.) voor celui.
souteneur, m. man, die op kosten der
stick, m. in de sporttaal: rotting, badine.
publieke vrouwen leeft, haar beschermt, enz.

[STOCKFISH
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subtil, adj. (arg.) bard.
stockfish, m. (pop.) Engelschman.
sto(p)per, V. n. [engl. stop ! houdt stil!]
subtiliser, v. a. (veriijnen, verdunnen)
stilbouden, stoppen.
(pop.) kleinigheden stelen, laten verdwijnen,
store, m. (jaloezie) ((am.) ooglid, oog; wegmoffelen. — — tine femme, eene vrouw zich
ter wille doen zijn, verleiden.
baisser les —s, de oogen neerslaan.
strapontin, m. (vouwstoeltje) ((am.)
sucage, m. (pop.): — de pomme, kussen,
kleine vlakke en smalle matras; overdreven omarming.
suce larbin, m. (arg.) verhuurkantoor
dames-tournure.
streux, m. in bordeelen : it y a du —! voor dienstboden.
daar komt voorname, royale klandizie.
sucer, v. a. et v. pr. (uitzuigen, zulgen):
stroc, m. wtjnmaat van ongeveer 2 liter. — la fine cGtelette, een ddjeuner a la fourstrogoff, adj [Michel Strogoff, drama naar chette gebruiken; — un verre, een glas uiteen roman van Jules Verne, dat buitengewo- drinken. — Se — le caillou, la pomme ou le
nen bgval vond] prachtig, heerlijk, allerliefst. trognon, trekkebekken, elkander dikwtls kussen.
suceur, m. (zuiger) bij acteurs : klaploostron, m. (arg.) voetpad.
per, tafelschuimer. — (pop.) — de pomme,
stropiat, m. (pop.) kreupele bedelaar.
struggleforlifeur, m. [engl. struggle Jan-zoen.
sucon, m. (zuigplekje) ((am.) zuigkus. —
for life, strtjd om 't bestaan] blokker, die tot
elken pros een goed examen wil does; avon- P^jp gerstesuiker. — Bij kleermakers: plooi in
't laken om een pof to krggen.
turier, die tot hooger positie komen wil.
sucre, m. (suiker): a) ((am. et pop.) c'est
stuc, m. (arg.) aandeel in een diefstal.
stucquer, v. a. et v. n. (pop.) inlichtin- un —, dat is uitstekend, lekker; v. brL ler,
b ; manger du — = boire (z. ald.) du lait. —
gen geven, instructies geven.
Als interj. —! euphemistisch voor bet onfatstuquer, v. a. [stuc] (arg.) deelen.
style, m. (stiji) (pop.): avoir du —, net- soenlijke merde (z. ald.); allez vous faire —!
jes gekleed ztn, er deftig uitzien. — Bij de de duivel hale je ! — v. gasser, 1 a. —
zephyrs of Afrikaansche jagers : geld, b.v. nos — a cochon, zout. — b) (arg.) — de pomme,
profondes auront le — qui leur manque, onze keizer, breekijzer der dieven.
sucrer, v. a. (besuikeren): a) (pop.) miszakken zullen gevuld worden met de duiten,
handelen. — b) bij valsche spelers : — qn.,
waaraan wtj gebrek hebben.
lemand bet geld met spelen afwinnen en hem
style, adj. goed gekleed.
sunder, v. a. [abr. van persuader] aan- uitlachen. — c) (arg.) v. mal, b.
sudiste, m. aanhanger der parttj van de
raden.
swage, m. (arg.) bet voetenbranden van Zuidelijke Staten.
suee, f. (bet zweeten) berisping, standje;
den kant der chauffeurs; pgniging; moord; V.
kastijding. — Angst; donner la — a qn., iem.
maquiller.
suageur, m. (arg.) voetenbrander (= benauwd maken. — — de monde, een menigte
menscben.
cha/feur de pieds); moordenaar.
–

subigatrice, f. (pop.) = lesbienne.
sublime, m. (pop.) 1. = sublimisme.

sue-meches, m (dc.) = pisse-huile.

— 2. —, ook sublime, lui, verloopen, verliederlgkt werkman.
sublimer, v. n. et v. pr. a) bq de leerlingen der Polytechnische school: —, inz. gedurende den nacht onophoudelijk werken, blokken. — b) (pop.) se —, verloopen, aan lager
wal raken; inz. van vrouwen: in de zedeloosheid vorderingen maken, tot geheele verdorvenheid vervallen.
sublimeur, m. (dc.) flunk leerling, blokker.
sublimisme, in (pop.) luiheid, verloopenheid, liederltjkheid onder den arbeidenden
stand.

in bet zweet zijns aanschijns een dans uitvoeren. — Faire — qn.: a) ((am.) iemand bet
angstzweet doen uitbreken, lemand vreeselgk
vervelen of ergeren ; veiachtelgk : to me Pais
—, ik heb medelUden met je, ik haal me schouders voor je op ; b) (arg.) iemand geld afpersen, iemand vermoorden ; v. chene ; faire —
sur le grand trimar, op den publieken weg
bestelen. — ((am.) faire — son argent, hooge
rente met ztjn geld maken; faire — le bonhomme, van de boeren geld afpersen; v. Madeleine ; faire — les cordes (les cuivres), op
een snaar- (koperen) instrument spelen; (theat.)

suer, v. n. et v. a. (zweeten): en — une,
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faire — le lustre, zoo slecht spelen, dat zelfs koetsiers met een lessenaar] paardentram.
surbin, m. (arg.) oppasser, wachter.
de claque er verlegen mede wordt faire —
surbine, f. (arg.) politie-toezicht.
Themis, het zoo aanleggen, dat men door de
surbiner, v. n. (arg.) bet toezichf hebmazen der wet heenkruipt. — (fam.) v. a. verben, surveilleeren.
moorden (= faire —) .
surclouer, v. a. [clouer] (pop.) opnieuw
sueur, I. (zweet) ((am.): — de cantonnzer,
;

verpanden in den lombard.
surcroIt, m (overmaat): avoir un — de
bagage, zwanger zUn.
sa —, zijn genoegen gedronken hebben.
sQ.rete, f. [police de —], veiligheidssuggestionne, m. iem. die door hypnopolitie.
tiseering tot misdaden Is aangezet.

jets heel zeldzaams.

suffisance, f. (bekomst) (fam.) : avoir

Buie, f. (roet) (pop.) V. Jean.
suif, 1. m. (talk) (pop.): a) vet aan bet
menschelUk lichaam; etre tout en —, zeer vet
zijn ; gober son —, een standje oploopen; —
b) geld (vgl . beurre) . — c) bU spelers:
faire en —, btj 't spel bedriegen, smokkelen;
le —, 00k: = la Grece (woordspeling met
graisse; le — est une graisse). — 2. adj =

Burette, f. [suret, adj. zuuracbtig] (arg.)
appel.

surfine, f. (arg.) = soeur (z. ald.) de
charitd.

surgerbement, m. (arg.) verwerping
van bet apphl.

surge(r)ber, v. a. [gerber] (arg.) in laatster instantie veroordeelen.
Burin, m. (arg.) mes (= chourin);

suiffe.

suiffard, (pop.) 1. adj. = auiffe. — double —, degen; — muet, stok met looden
2. s. m. elegant gekleed mensch. — R^jkaard. knop, ploertendooder.
— Valscbe speler.
suriner, v. a. (arg.) met bet mes versuifi8, adj. (pop.) net, moos, uitstekend; moorden, doodsteken (= chouriner) ; snijden.
femme —e, zeer mooie of netjes gekleede vrouw;
surineur, m. (arg.) iemand, die altijd

V. macs.

bet mes klaar heeft, doodsteker (= ehourisuiffee, f. (pop.) pak slaag.
neur).
suifferie, f. (pop.) speelhol.
surjuin, m. [cor. van insurgd de ruin]
Suisse, m. (Zwitser) bij soldaten : boire (pop.) iemand, die deel genomen heeft aan den

avec son —, in zUneentje drinken; faire —, opstand van Juni 1848.
surmenage, m. van personen : lichame-

alleen, zonder kameraadscbappelijken omgang,
schriel en in zich zelf gekeerd leven en daarom
in kwaden naam zUn.
suissesse, f. (pop.) glas absint met anUslikeur.
suiveur, m. ((am.) iemand die de dames
op straat naloopt (vgl. pisteur) .

suivez-moi, gendarme, m. (pop

.)

= trois-pont.

suivez-moi, jeune homme, m. volgens de mode van 1869/72: lange fladderende
zijden of fluweelen linten aan bet achterhoofd
der dames.
suivre, v. a. (volgen) (pop.) bij kleermakers: — le soleil, tegen dagloon buitenshuis
werken.
sultan, m. bij tooneelspelers: het publiek.

super(li$)coquentieux on super-

lUke of geestelgke overlading, afbeulen.
surmouleur, m. ((am.) btj letterkundigen : scbrijver, die de slechte eigenschappen
van anderen nabootst en nog overdrUft.

surrincette, f. [rincette] ((am.) tweede,
derde of vierde glas cognac na de kofe ; een
verdere trap is surrinrincette, vijide glas
cognac na de koffle.
Surge, I. [sur seize, z. ald.] ((am.) bU
winkelbedienden : faire la —, op den uitktjk
staan en bij naderend gevaar (b. v. de komst
van den patroon) een teeken • geven.
surtaille, t. (arg.) politie-agent ; la —,
de politie.
suspendeur, m. (arg.) diet, die zUn
slacbtoffer door middel van een hem omgeworpen strik in de hoogte boudt, terwUl zone helpster (la (ouilleuse) de zakken ledigt.

(lifi)coquentiel, adj. prachtig, lsolossaal,
nooit vertoond.
+susurreur, m. — de conseils per/Ides,
lupin, m. (arg.) soldaat.
toeluisteraar van verraderlUke raadgevingen.
supitre, m. [cor. van pupitre en zoo geSydonie, f. houten kop om coiffures op
noemd wegens de gelijkenis van den bok des to passen, mutsebol.

[SYLPHIDER (SE)

— 264 —

sylphider (so), V. p. (pop.) zich stilletjes uit de voeten waken.
symbols, m . (pop.) hoofd; hoed. — (typ.)
[— deb apOtres = credo, credit] krediet
bq den w^jnhuishouder.

symbolisme, m. nieuw genre in kunst
en letterkunde, welks aesthetische formule atdus luidt : bet is de taak der kunst, een dogma
in een menschelUk symbool voor te stellen en
dat door bestendiae, harmonische veranderingen
to ontwikkelen.
symbolists, s. m. et adj. symbolist, aanhanger van het symbolisme; symbolistisch.
symphoneries, f. p1. (pop.) onzin, mallepraat.
synagogue, adj ((am. et burl.) c'est —
[voor synonyme], dat beteekent hetzelfde.
systhme, m.: a) (pop.) bezamenlijke ver-

TACONNET]

richtingen des licheams, inz. het zenuwstelsel;
ayacer le —, vervelen ; rompre (ou taper sur)
le —, de zenuwen aandoen ; se faire sauter le
—, zich een kogel door bet hoofd jagen; s'en
faire pdter le —, lets ondernemen, dat boven
zUn krachten gaat. — Met volgend subst. : in
den trant van ..., naar den smaak van ... ;
— ballon, zwangerschap; — Jardiniere, coinpleet costuum; — Pinaud, hooge hoed, cylinderhoed. — b) aan de school to Saint-Cyr:
pare —, de eerste onder degenen die te gelijk
eindexamen doen, n ° . 1 van eene promotie
(vgl. major [z. aid.] de queue).
systemier, m. speler die volgens een
door hem bedacht systeem de bank van Monte
Carlo wit laten springen en aandeelhouders
zoekt voor zIjn plan.

T
tabac, m. (tabak) (pop.): -- de democ,
tabak ult opgeraapte eindjes sigaar; — a trois
sous la brouette, knaster, zeer slechte tabak.
— Narigheid, ellende ; etre dans le —, in de
pekel zitten ; fourrer dans le —, in verlegenheid brengen ; foutre (Itches-, donner ou toner)
the — a qn., iemand slaan, afrossen ; bq de
politie: passer au —, een gevangene mishandelen, afranselen, door samensnoeren der banden pijnigen, ten einde eene bekentenis of te
persen; passage au —, mishandeling en pijniging der gevangenen. — Oude student. — Manufacture de —, kazerne; V. blague (aan
bet eind).

tabar, tabarin, m. (arg.) mantel.
tabatibre, I. (snuifdoos) (pop.) achterste:
ouvrir la —, een wind laten. — Drekhoop,
stronthoop; V. fabricant.
tabernacle, m. (tabernakel; sacramentshuisje) (pop.) bet achterste; b. V. je te vas
defoncer le —, ik zal je een scoop voor je
achterste geven ; ouvrir le — = ouvrir la tabatiere (z. aid.)
table, 1. (tafel): a) ((am.) mettre les pieds
sous la —, aan tafel zitten, eten ; faire le tour
de in —, van alle opgedischte gerechten eten;
avoir une — d'h6te dans l'estomac, gulzig eten,
verslinden. -- b) (arg.) mettre qn. a —, iem.
zijn aandeel afgeven; se mettre a —, een me-

deplichtige aangeven; V. moister, c (aan
bet einde).
tableau, m. (schilderij, levend beeld)
(inz. Typ.): —! als uitroep van verrassing of
boosaardige vreugde bU bet zien van een belachelgk ongeval, dat een kameraad overkomt.
— V . decroeher . — Oude geblankette vrouw.
tableau —radis, m. (fam.) bij artisten:
schilderij dat onverkocht terugkomt.

tableautin, m.

(fam.) schilderij zonder

waarde.
tablette, f. (arg.) baksteen.

tablier, m. (voorschoot) : (pop.) rendre
son —, zijn ontslag nemen; le — leve, haar
tattle rondt zich af, z(j is zwanger ; lever le —,
zich laten beslapen ; faire lever le — a une
femme, een vrouw bezwangeren, met kind maken. — — blanc, kindermeisje. — v. Coup.
— de cuir, cabriolet. — Droit de —, intreemaal dat de drukkers- enz. leerlingen Mi bun

aankomst geven.
tat., m. (arg.) meerderheid, grooter voortreffelijkheid, voorrecht.
tache, i. (vlek): — d' huile, onultwischbare
schandvlek, gemeene streek jegens een vriend.

tachiste, m. big artisten : = impressioniste.
taconnet, m. de kepi der Chasseurs
d'Afrique.
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taf, taffe, taftaf, taf(fe)tas, m. (arg.
et pop.) bangheid, vrees, angst : avoir le --,
bang zqn ; coller (ou coquer) le —, bang maken.
taffer, v. n. (pop.) = avoir le taf (z. ald.)
taffetas, nn. (pop.) v. habiller.
taffeur, m., taffeuse, f. (arg. et pop.)
lafaard.
ta(f)fouilleux, m. (pop.) lompenvisscher,
iemand die aan de oevers der Seine de aangedreven voorwerpen opzamelt.
tagnard, ni. [abr. van montagnard; naar
het koor in de Dame blanche : Sonnez, sonnez,
tors et musettes, Les mon-tagnards sont rdunis]:
je faisais —, ik zong alleen mede in 't koor.

tailbin, m. (arg.) v. talbin, 1.

taillage, m. (pop.) bij leerlingen, uitdrukking

TAPABLE]

talocher, v. a. [taloche, oorvijg, stomp]
oorvtjgen, stompen geven (= repasser une
taloche).

taloehon, m.

[din. van taloche]

(pop.)

oorvijgje, stouapje.

talon, m. (hiel) (fare.) van vrouwen : avoir
les —s trop courts, bip den eersten aanval op
Naar deugd dadelUk bet onderspit deiven. —
— rouge (weleer: voornaam heer van 't hot)
aristocraat; titre — rouge, buitengewoon onbeschaamd zijn. -- (Mil.) Bros -- = Bros lolo
(z. aid.)

tambouille, f. (pop.) burgerpot, hutsmanskost ; faire sa —, zqn potje koken.
tambour, m. (trommel): a) bq cavaleristen: korporaal ; foutre qn. au clou corvine
un —, iemand zonder eenige consideratie in
de kast zetten. -- b) (arg.) hand: roulement
de —, geblaf; battre du —, blafen (vgl.

ontleend aan bet argot der scholieren: eon of
twee dagen wegbl(jven van het atelier, spijbelen.
taille, f. (kerfstok) (fam.) fournir les —s
de bavettes, gelegenheid tot gebabbel, aanleiding battre).
tot praatjes geven.
tambourinaire, m. (tamboerijnspeler)
tailler, v. a. (snUden) (pop.) v. basane. uitbazuiner.
— Bij scholieren: — le college ou l'deole, uit
tambourines, v. a. (trommelen; uitbade school wegblgven, spijbelen. -- (obsc.) V. zuinen) v. poire.
plume.
tampon, m. (buffer aan spoorwagens)
tailleuse, i. (pop ) de kleermakers, het (pop.) V. Coup.
kleermakers-gilde. — (obsc.) --- de plumes =
tamponner, v. a. et v. pr. (se, elkander)
avale-tout, fallophage (vgi. plume).
op vuistslagen trakteeren; ruw behandelen. —
taillis, m. (kreupelhout) (pop.) v. happer. Se — be coquillard, spotters ; s'en -- be coquard
taire, V. a. (se —, zwijgen) (pop.) v. bee. = s'en battre (z. ald.) l'oeil.
tal, m. ( pop.) het achterste; (obsc.) taper
tamtam, m. (pop.) levee, gedruisch; rudans be —, aan paederastie doen.
zie en gektjf.
talc, m. (fam.) leerling der Normaalschool
tandem (pr. —dim'), open cabriolet met
met godsdienstige grondbeginselen en kerkel(jke twee achter elkander gespannen paarden.
gezindheid.
tangente, f. (fam) bij de leerlingen der
talbin, m. (arg.) 1. (ook tailbin) porte- Polytechnische school: —, ook : — au point Q,
feuille; eigen (droge) wissel; beleefdheidswis- degen. — Surveillant in scholen.
sel; — d'altlque ou de la carre, bankbiljet;
tango, v. officier.
— d'encarade, entreebiljet voor een schouwtannant, adj. [tanner] (pop.) vreeselijk
burg; — de la sdche, acte van overiijden. — vervelend, onuitstaanbaar.
2. deurwaarder.
tanner, v. a. et v. pr. (looien): — la batalbine, t (arg.) hal, koophal.
sane (ou le cuir) a qn., iemand de huid toutalbine, v.a. (arg.) aanklagen, dagvaarden. wen, afrossen; se — les pognes, sterk applautalbinier, m. (arg.) koopman in do hal. disseeren ; -- (door Louis Veuillot geschreven:
talent, m. (pop.): —s de societe, talenten taonner, dus afgeleid van taon, paardenvlieg),
die aangenaam zijn in gezelschap (geheim raffl- iemand vreeseltjk vervelen, ergeren, binderen.
nement in den wellust van den kant der cotante, f. a) (fam.) ma —, lombard, pandcottes, wier bekoorlijkheden alleen niet weer jeshuis. -- b) (pop.) schandknaap. -- c) (arg.)
toereikende zijn).
verklikker.
talentueux, adj. ((am.) talentvoi.
tap, m. a) (pop.) v. j ardiner. -- b)
tails,m. betaling.
(arg.) schandpaal ; faire la parade au —, to
talmouse, f. (pop.) oorvgg.
prank staan.
talmouser, v. a. oorvijgen geven.
tapable, adj. [taper] bij Wien men een

r
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leening sluiten of van wien men een voorschot krijgen kan.
tapage, m. [taper]: a) (fam.) verovering
van een vrouw (zonder het btjbegrip van betaling, zooals bij levage). — b) (pop.) leening.
tapageur, m., tapageuse, f. (fam.)
1. S m. (levenmaker) onvermoeid toejuicher,
applaudisseur bij de claque. — adj. (levenmakend): couleurs tapageuses, opzichtige, schreeuwende kleuren ; toilette tapageuse, rijke, in 't oog
vallende, smakelooze kleedij.
tapamort, m. [tape-a-mort] (pop.) trommelslager.
tapance, f. [vgl. taper] (typ.) echtgenoote, vrouw ; beminde, maitres ; — du meg,
vrouw van den patroon.
tape, adj. (fam.) goedgeslaagd, uitstekend;
mot —, pikant, treffend gezegde; -- a l'as,
— dans le noeud, prachtig, heerlijk.

tape – a-1'oei1, m. (pop.) iemand met een

bloedvlek boven 't oog. — Ednoog. — Witte
bond met zwart Naar boven de oogen. — Slappe
hoed.
tape –cul, m. (wip) (Mil.) cavalerieexercitie zonder stijgbeugel.

tape(–)dur, m. (arg.) iemand die er flunk
op slaat. — Smid, slotenmaker.
tapee, f. (pop.) groote menigte; — den[ants, hoop kinderen.
taper, v. a., v. n. et v. pr. (klappen, een
slag geven) : (fam.) — qn., iemand naar het
hoofd stijgen (van den wijn); ce vin tape fort
(sur la boule, sur la coloquinte), die wijn is
to koppig (vgl. ook cocarde); (pop.) s'en
—, druk pooieren. — — qn., geld van iemand
vragen, van iemand leenen ; — son patron de
vingt francs, van den patroon 20 franken op
voorschot vragen. — Se — de qc., van iets
moeten afzien, iets ontberen. — Een vrouw op
bet eerste gezicht betooveren, veroveren, bij
uitbr. beslapen; elle est tapde, zij is smoorlUk
verliefd. — — sur la biture ou sur les vivres,
met graagte eten, opslokken ; — sur la boisson
ou sur le liquide, gretig drinken, zuipen ; v.
caisse, e ; — dans le Mille = mettre dans le
mule (z. aid.); — un mume (z. aid.); — dans
l'oeil, slapen; — dans le tas: a) op goed geluk uit eene menigte nemen; b) in den blinde
er op los slaan : c) van een rond, open karakter zijn; — sur le ventre 4 qn., al te famlliaar jegens iemand worden ; se — (sur la

TAQUETE]
tapette, f. (kiapje): a) (fam.) praatzucht;

avoir une /iere —, eon flunk mondwerk hebben; babbelaar, praatvaar. — b) (pop.) (obsc.)

schandknaap (= tante, maar tusscben 14 tot
20 jaar). — c) valsche stempel.
tapeur, m . (pop.) iemand die steeds geld
van een antler leent. — Iemand die veel piano
speelt.
tapeuse, I. hoer die voor baar diensten
geen betaling aanneemt, maar die van Naar
klanten meer of minder aanzienlijke sommen
leent, welke z^j natuurlijk nooit teruggeeft ; —
the tal, hoer.
tapin, m. a) (pop.) = tapamort ; ook:
trommel. — b) (arg.) = tap .

tapiner ou tapiquer, v . n. (arg.) wonen.
tapis, m. (tapijt; groene tafel): a) b^j
spelers : le — brine! inzetten ! bet spel begint!
(toeroep aan achterblijvers); etre au --, alleen
toek(ken bij 't spel, omdat men alles verspeeld
heeft. — b) (pop.) — bleu, hemel; parades;
— de pied, hoveling, lage vleier. — c) (arg.)
herberg, kroeg; — franc, dievenkroeg; — de
ddgelds, de Morgue; — d'endosse, omslagdoek;
— de grives, cantine ; — de malades, cantine
in de gevangenis; — de refaite, table d'hote;
— vert, speelhuis; jardiner sur le — vert,
(hazard) spelen.
tapisserie, f. a) (fam.) faire —, enkel
tot decoratie dienen, bU 't dansen blijven zitten.
— Bq spelers: avoir de la —, veel prentjes
in de hand hebben.

tapissier, m., tapissiore, f. 1. (arg.)
[tapis, c] kroeghouder (-ster). — 2. ([am.)

tapissibre, I. (meubelwagen) overdekte wagen, die tot transport van moubels, allerlei
waar, groenten, enz. gebruikt wordt, maar ook
als personenwagen, als jan-pleizier gebruikt
wordt.
tapotage, m. het als virtuoos spelen om
den broode.
tapoter, v. a. (klappen, kloppen): — du
piano, op de piano rammelen.

tapoteur, m., tapoteuse, f.

([am.)

— de piano, middelmatig pianospeler.
tapotoir, m. (pop.) bo cocottes: piano,

rammelkast.
tappe, I. (arg.) voor 1830: brandmerk op
den schouder. — vgl. tap, b.
taq, m. adj. (arg.) hoog.
taquer, v. a. in de hoogte heffen, verhoogen.
taquete-, m. bC bet dansen : levendigheid,
baraque, sur la colonne ou sur le ventre),
vuur, de kleine tempo's op de teenen.
onaneeren.
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bl(jven zitten. — -- de pierres, gevangenis. —
taquine, f. [taq] (arg.) boogte.
taquiner, v.a. (plagen, boosmaken) ((am.): Iemand zonder energie, flapdrol.
t'as, (pop.) voor tu as (vgl. t'es en
_ la dame de pique, kaartspelen ; V. dandillon; — les dents d'dldphant, piano-spelen. que t'es).
tasse, f. (kopje): a) (typ.) glas (wijn,
tarabiseote, adj. bU letterkundigen : gekunsteld, gezocht.
tarauder, v. a., v. n. et v. pr. (schroeven Boren) uitschelden, ruzie maken ; storen,
lastig vallen ; afrossen ; se —, t moisten, ruzie
hebben. — Een belsch leven maken.
tard –la–soupe, m (pop.) te laat komende gist.
taroque, f. (arg.) merle op linnengoed.
taroquer, v. a. (arg.) linnengoed teekenen of merken.
tarre, f. (arg.) = tire.
tartare, in. (tartaar) sedert den Krimoorlog: ((am.) tartarenbericht, valsehe tgding,
canard. -- B' j kleermakers : leerling, tweede
knecht (de helper van den boeuf, z. aid.) —
Bediende, die moet oppassen dat de van een
kostschool naar de school gezonden leerlingen
in de tusschenuren niet wegloopen.
tarte, 1. (pop.) s. f. (taart): — bourbonnaise, drek-, stronthoop. — 2. (arg.) ook tartelette, adj. slecht, valsch, onecht (vgl.

–a

ecrache).
Tartempion, n.pr. Dinges (in de plaats
tredend van een naam).
tarter, v. tartir.
tartier, m. (arg.) valsche munter.
tartine, f. (boterham): a) ((am.) lang,
uitgerekt, slaapwekkend courant-artikel; tirade
van een tooneelspeler; lange en vervelende
preek. — b) (arg ) —s, pl. neergehakte oude
schoenen, sloffen.
tartiner, v. n. et v. a. ((am.) een lang
en onbeduidend artikel schrijven ; — une brochure, een vlugschrift vervaardigen.
tartinier, m. (uleestal in slechten zin)
((am.) hoofdartikel-schrijver.
tartir ou tarter, v. n. (arg.) zone behoeften doen.
tartouillade, f. (pop.) slechte, op kleureffect berekenee schildertj.
tartouiller, v. a. (pop.) kladschilderen,
met kleur-effecten indruk zoeken te maken.
tartouve, f. (arg.) handboeien.
tas, m. (hoop): faire un —, een hoop neerdraaien; prendre sur le —, op heeter daad
(bij 't stelen) betrappen; v. taper. — Faire
son —, ineenkruipen, op zijn hurken gaan zitten; rester en —, op zijn gemak in zijn hoekje

enz.): allons prendre une —, wtj zullen eens
een pintje wun nemen. — b) (pop.) nachtpot.
-- La grande —, de zee ; boire a la grande
--, schipbreuk lijden, verdrinken.
tasse, adj. (zi n zeet hebbende) (theat.)
van tooneelstukken : 4tre —, na eenige voorstellingen vlugger en levendiger gespeeld worden, daar de acteurs bun rollen beter kennen.
tasseau, m. (draagsteen, -klamp) (pop.)
neus: se sdcher le —, zich snuiten; se piquer
le —, zich bedrinken.
tassement, m. (zeet, zakking) ((am.):
faire un —, midden onder bet eten een glas
cognac drinken.
tata, I. (enf.) tante; vader. — ((am.)
Madame —, vrouw die de wijslieid in pacht
heeft; faire sa —, een seer gewichtig voorkomen aannemen, allemachtig veel airs hebben. — Babbelkous. — v. seeher, b.
tate-minette, f. (pop.) vroedvrouw.
fate–poule, m. ((am.) potkijker, jan-hen,
gortentelder. — Domoor.
tester, v. a. et v. n. ((am.) = peloter.
tateur, m. a) ((am.) = peloteur. —
b) (arg.) valsche sleutel.
taatez–y, m. (pop.) kruisje of hartje, dat
jonge meisjes op de borst dragen.
tatouille, f. (pop.) dracbt slaag.
tatouiller, V. a. (pop.) slaan.
Laude, f., taudion, m. [taudis] (pop.)
kleine ellendige woning ; krot, nest.
taule, (arg.) 1. tbeul. — 2. f. huis ; V.

rappliquer.
taupage, m. (arg.) zelfzucht, egoisme.
taupe, f. (mol) ((am.) hoer, publieke dame,
die een souteneur onderhoudt. — (dc.) de gezamenl.ijke candidaten voor de Polytechnische
school, de taupins. — (Mil.) —s de rempart,
schansgravers.
tauper, v. n. et v. a. (pop.) werken.
- (dessus), slaan. -- v. toper, 2.
taupier, m. (moilenvanger) (arg.) egoist.
taupiere, f. (mollenval) priester-seminarium.
taupin, m. a) ((ain.) candidaat voor de
Polytechnische school ; — biaut (carrel, cube),
leerling in bet eerste (tweede, derde) mar. —
b) (Mil.) pionter; artillerist. -- c) (pop.) —

--
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vaut marolte, ook -- vaut taupine, zij geven
elkaar niets toe (in leelgkheid, kwaadsprekendheid, enz.)
Taupin, n.pr. Haar een bltjspel van Alex.
Dumas Ills het type van een kunstenaar in
alle boulevard-bladen ; pendant van den rapin,
den kladschilder.
taupiner, v. a. (arg.) vermoorden.
taupinier, m., taupiniere, f. adj.
[taupe, mol] to huis hokkend, huiszittend,
huiselgk.
taupiniere, f. (fam.) cursus der hoogere
wiskunde als voorbereiding tot de toelating aan
de Polytechnische school.
Tazas, m. (arg.) = Mazas.
§tchink, adj. invar. en adv. — tschock.
To Daum, m. (pop.): — raboteux, huislik standje met de daarbij behoorende vuistslagen ; faire chanter un — raboteux a la bourgeoise, zijn vrouw afranselen tot zij een groote
keel opzet.
teigne, f. (hoofdzeer) (pop.): mdchante -= mauvaise We (z. aid.); boosaardige, ruziezoekende kerel; etre —, een slecht karakter
hebben.
teinte, adj. (eentonig gekleurd) (pop.):
etre —, aangeschoten, een weinig dronken zun.
teinturier, m. (stoffenverver) (fam.) iem.
die den letterkundigen arbeid van een ongeletterde verbetert ; it a fait cela avec son —, hij
heett zich daarbij laten helpen. — Wijnvervalscher. — (arg.) Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie.
telegraphe, m. a) (fam.) — sous-marin
(onderzeesche telegraaf), teekens met de voeten. — b) bij valsche spelers : faire le —,
door geheime wenken zijn medespelenden kornuit bet spel verraden van bet uitgekozen
slachtoffer, achter wien men als toekgker
staat ; vgl. sor(t).
tele'graphiste, m. valsche speler, die
den bankier afgesproken wenken geeft.
temperament, m. (middelweg) (Coin.):
acheter a —, op geleidelijke (wekeltjksche,
maandel(jksche) afbetaling koopen.
tempete, f., v. cap.
temple, m. (pop.): — de l' amour, liefdestempel (vrouwelgke schaamdeelen). — Kleedingstuk in den Temple op de uitdragersmarkt
gekocht ; mantel.
temps, m. (tUd; weder) (fam.) v. b tche;
— de demoiselle, weer zonder regen of zonneschijn, zonder wind of stof; -- sale, dorstig
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(heet, tot drinken prikkelend) weer; le —
tombe par morceaux, bet regent. — (thdat. )
prendre des — de Paris : a) bet effect van
een woord door eene voorafgaande levendige
pantomime versterken ; b) van acteurs : aan
bet geheugen, dat hem in den steek laat, to
bulp komen door eene pantomime, die den
froid,
soufeur tijd geeft, voor to zeggen ;
to lang zwijgen, uit gebrek aan geheugen of
een andere .reden. — v. coup.
tenailler, v. a. (met gloeiende tangen
nijpen) mishandelen, folteren.
tenante, f. (arg.) halve pint.
tendeur, m. (pop.) geile kerel.
tend–la–main, m. (pop.) bedelaar.
tendre, v.a. (overreiken, toereiken) (fain.)
v. demi–aurae;
la perche a qn., iemand
uit den nood helpen.
tendresse, f. (teederheid) (fain.) elegante
lorette.
tapir, v. a., v. n. et v. pr. (houden): a)
(tbe'at.) -- l'afche, altijd op bet affiche staan
(van dramatische schrijvers, vier stukken succes hebben en telkens opnieuw gegeven worden). — b) (fam.) — la chandelle = marquer
(z. aid.) les points.
la corde, de held
van den dag ztjn. — En —pour qn., op iem.
verliefd zijn ; it en tient (des comes), zijne vrouw
maakt hem tot horendrager. — Se — sur ses
pieds, goed op de pooten staan, flunk bewerkt
zijn (van letterkundige werken). — Se — a
quatre, zich bet grootste geweld aandoen. —
c) (pop.) se — a 40 sous avec son croquemort, een langen doodstr i. d hebben, niet willen sterven. -- d) (Mar.) — bien sur ses ancres, gezond zijn. — e) (arg.) — qn, sur les
fonts, als getuige tegen iemand optreden.
tenor, m (fain.) bij journalisten : schrijver van hoofdartikels.
tenue, f. (houding; kleeding) : a) (fam.)
v. bahuter. — b) (fr. mac.) vergadering,
loge; — d'installation, installatie van den voorzitter der loge, ontsteking der lichten ; — d' obligation, vergadering der loge met boete. -- (arg.)
en petit — 'de dragon, in bet hemd.
Terme, m. (Hermeszuil; kwartaal van de
huur) (fam.) le lieu —, de 8e Januri, do 8e
April, de 8e Juli, de 8e October van ieder jaar.
Ternaux, m. Fransche cachemir-shawl
(uit de fabriek van Ternaux to Sedan.
terrasse, f. (fam.) dat gedeelte van bet
trottoir, dat bezet is door de stoelen en tafels
der koffiehuizen.
—

—

-- —
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terrasser, V. a. (op den grond werpen) de veau, kaalkop ; — de veau lavee, bleek en
vet gezicht ; it y a la — qui depasse les cheMaillard.
terreau, m. (tuinaarde) (pop.) snuif: se veux, hU is door z(jn haar gegroeid, hij heeft

een kaal bold. — 4voir une —, eene niet
flanquer du — dans le tube, sterk snuiven.
Terre—Neuve, 1. f. (Newfoundland) (pop.) alledaagsche gelaatsvorming hebben. — Faire so
—, een gewichtig voorkomen aannemen, een
booge borst zetten. — Faire une —, verbluft
zijn. — Se faire une —, zich door blanketten,
geschilderde rimpels enz. de physionomie geven, welke de to spelen rol vereischt. — v.
moire. — (typ ) — s de clous, versleten letters. — (Mil.) — mobile, schutter-offlcier.
toter, v. n. (aan de moederborst zuigen)
(pop.) drinken.
teton, m. (fam.) vrouwenborst, tiet ; — de
satin blanc tout neuf. frissche boezem eener
maagd. — N'avoir rien sous le —, geen hart
hebben.
te'tonniere, f. [triton] (pop.) vrouw met
dikke tieten.
tettes, f. pl. (spenen aan de uier) (enf.)
tepels, tieten.
tetue, f. (arg.) spell.
texte, m., v. collationner.

bij de souteneurs of bezoldigde minnaars der hoeren : le Banc de —, de boulevard tusschen de Porte
Saint-Denis en de Madeleine; oiler au banc (de
—), naar een vrouw gaan zoeken. — 2. m. (Newfoundlander bond) brompot, iemand voor wien
men bang is; bevrijder.
terror, v. a. (met aarde bedekken) (arg.)
doodslaan, guillotineeren.
Terreur, f. (schrik) (pop.): la — de Belleville, de Vincennes etc., de schrik van B., van
V. (geliefkoosde b(jnaam van vuistvechters en
worstelaars, ook bijnaam, lien de souteneurs
van een zelfde wk aan den sterksten hunner
geven).
terreuse, f. (arg.) flesch : respirer une —,
eene flesch drinken.
terrier ou terrion, m. (Mar.) vastelandbewoners, landrot.
terriere, f. hoer die Naar zaak uitoefent
op eenzame plaatsen.
territorial, m , — e, f. (Mil.) 1. m. pl.
territoriaux, landweerman. — 2. —e, f.
[l'armee —e] de landweer.
t'es, (pop.) voor to es (vgl. t'as en

tezig, te'ziere, tesignard, tesigneres, te'singaud, pr. pers. (arg.) j (met
bet werkw. in den 3e" pers.; vgl. mezigo).
Thapsia, f. (soort trekpleister) (pop.) v.
emplatre.
the, m. (thee) (theat.): — de la mere

quo t'es).
tesiere, ook tesigo, tesigue, tesin- Gibou, onzinnig mengelmoes, onsamenhangende
rede, onwaarschijnlijk stuk.
gard, pron. pers. (arg.) ju.
Lesson, m. (scherf) hoofd; eigenzinnig
theatre, m. (pop.): — rouge, guillotine.
mensch; flea faire qu'a son —, alleen ztjn
theatreux, adj. verachtel(jk voor de
eigen hoofd volgen.
tetais, m. p1. (enf.) borsten.
tetard, m. (kikkerviscb) stUfkop.
tetard, m. (stUfkop) verstandig, vastberaden man.
tetassiere, f. [tetasses, slappe borsten]
(pop.) vrouw met slappe hangborsten.
tote, f. (hoofd): (fam. et pop.) -- d'acajou,
neger; V. boche; bonne —, sukkel, iemand
die zich gemakkelgk laat overbluffen; — de
buis, kale scbedel; — de canne ou de pipe, grappige kop; — carrde, — de choucroute, -- de holz,
Duitscher, Elzasser; (Mil.) — a corvdes, domoor; (théat.) — a l'huile, hoofd: ian der figuranten; — de patdre, soort van souteneur, d.i. bezoldigd cavalier der publieke vrouwen ; -- de pipe,
idioot (vgl. ook hierboven — de canne); — de
Turc (dynamometer in den vorm van bet hoofd
eens Turks), geplaagd, gemarteld mensch; —

thdatre, b. v.: les courridristes —, de tooneel-

recensenten.

I

theresade, f. [Thdrdsa, beroemde liedjeszangeres, inz. ttjdens bet 2e Keizerri<jk] hoogst
lichtzinnig, deels obsceen lied.
theresal, adj. in den trant der Theresaliedjes; chanson —e = there'sade.
theta X (Theta, grieksche letter; bier
woordspeling met tote a X) Polytechnisch student in bet 20 studiejaar.
thierisme, m. overhelling tot de politiek
van Thiers.
thomain, m. (thdat.) onbeduidende rol.
Thomas, n.pr. m.: a) (pop.) [zinspeling
op bet vers der Paasch-hymne : Vide Thomas,
vide pedes, vide manus] — de nachtpot ; la
mere (ou la veuve) —, de nachtstoel, bet stilletje, n ° . 100; avoir avald —, kwa]Uk rieken
uit den mond; passer la jambe a —, den nacht-
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pot leegmaken . — = Rothomago . — b)
(arg.) v. pipe.
thune, f. (arg.) stuk; — de cinq balles,
vijffrankstuk; de la —, geld; — de camelotte,
stuk stof.
tiche, f. bU winkelbedienden : profijt, voordeel.
ticket, m. btj anglomanen: spoorkaartje;
ook ieder ander entreebiljet.
ticquage ou tickage, m. bU het baccaratspel: dadeljk onderdrukte handbeweging
van boven naar onderen, als wilde men zijn
spel openleggen (voor de andere spelers een
aanduiding, dat men de 7 voor de 8 beeft
aangezien.
tiequer ou ticker, v. n. btj spelers:
eene handbeweging maken alsof men zijn spel
wilde openleggen, maar die onmiddelitjk weder
onderdrukken (v. ticquage).
tierce, f. al (fam .) v. egout. — b) (arg.)
talrijk politie-personeel. — Kliek, bende; — des
pegres, dievenbende.
tifes, f. pl. (pop.) Naar.
tige de botte, (laarzenschacht) (pop.)
refrein, zooals men ook tranche de melon gebruikt.
ti(g)ne, f. (arg.) menigte menscben, oploop : s'dbattre dans la —, in 't gedrang trashten to stolen. — Wereld. — BUslaap.
tigner, V. n. (arg.): — d'esbroufe, in 't
dichte gedrang stelen.
tigre, m. (tijger) kleine livrei-bediende,
groom. — (theat.) aankomende, reeds zich onderscl^eidende danseres eenigszins meer gevorderde rat, z. aid.) — Mil.) urinoir van eon
Rage in de kazerne. — Bij de bohemiens: —
a cinq gri fes, vijffrankstuk.
timbale, f. (pauk ; kleine beker ; soort
gebak): a) (fam.) scbeldnaam der Union gdndrale, de door haar bankroet in Februari 1882
bekende, door Bontoux bestuurde bank ; de
aanleiding tot Bien naam is de zeer bekende,
ook Bentoux heetende fabrikant van timbales
milanaises, een soort gebak. — Maandelijksch
diner van bet personeel, dat aan de Operacomique verbonden is. — b) (pop.) ddcrocher
la —, den prtjs winnen, de overwinning bebalen. (Het beeld is ontleend aan de mastklimmerij, waarbij de eerste pr(js bestaat uit eon
zilveren beker [timbale]).
timbaliere, f. [timbale, bank van Bontoux] ((am.) dame, die aan de Beurs speculeert en zich gedurende de hours- urea op-

houdt btj den naastbij wonenden banketbakker.
timbre, m. (hamerklok; kiank; stempel)
in groote restauraties: salle du —, ijskamer
(lokaal naast de keuken, waar vleesch en visch
op us ligt).
timbre—poste, m. (postzegel) btj jagers:
patroon. — (fam.) bet achterste: assdner a qn.
un coup de pied daps le —, iemand een schop
voor zijn achterste geven.

tine, f. (arg.) v. tigne.
tinette, f. (tobbetje): a) (pop.) beeremmer,
ton uit de bestekamer (v. bala ncer, C);
chevalier de la —, sekreetruimer. — (Kwalgkriekende) mod ; couvre ta —, mets un lidge a
ta —! zw(jg! hou je mond! — b) (arg.) laars.
tinteur, m. (arg.) (obsc.) schandknaap
(= tapette).
tintouin, m. (oorgesuis; innerlijke onrust)
(arg.): — du renaud, twist, ruzie.
tintouiner (se), v. pr. (pop.) zich ongerust maken.
tip(e), m. (engl.) in de sporttaal: tip;
Bonner un —, een renpaard aanwijzen als datgene, hetwelk de zege zal behalen.
tipster (pr. —stir'), m. (engl.) in do
sporttaal: iemand die de namen der paarden
aangeeft, welke bU de aanstaande wedloopen
winners zullen zijn.
tiquante, f. (arg.) = tetue.
tique, f. (tiek, hondeluls) (pop.): soul
commne une —, smoordronken zijn. — (arg.) la
—, de aarde.
tiquer, v. n. (van paarden : den kop opwerpen, kribbebijten, enz.): a) (ram.) met het
hoofd schudden; besluiteloos zijn, dralen, inz.
in bet baccarat: bij punt 5 zich bedenken. —
b) btj de soldaten in Afrika : boos worden, mopperen. — c) (arg.) bU het wisselen geld stelen.
tirade, f. (arg.) galeistraf, dwangarbeid.
tirades, f. pl. (arg.) kettingen der galei-

boeven.
tirage, m. (bet trekken) (pop.) zwarigheld: it y aura du — dans cette affaire, dat
zal nog heel veel moeilijkheld in bebben. —
Le — a cinq, bet inkoopen van eon kaart als
men 5 punten heeft.
tirailleur, m. (Com.) wisselruiter.
tiraillon, m. (arg.) aankomende zakkenroller.
tiranger, V. a. [tirer] (arg.): — la brdme,
kaartleggen (om waar to zeggen).
tirangeur, m., tirangeuse, f . (arg .):
— de brdmes, kaartlegger, -ster.
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tirant, m. (trektouw) (arg.) kous; — de
filsange, floretzijtlen kousen; —s radoucis ou
doux, zijden kousen; —s de trimilets, garen
kousen.
tirante, f. kouseband. — Schellekoord.
tire, 1. f. (arg.): faire la —, zakkenrollen ;
vol a la —, zakkenrollerij ; voleur a la —,
zakkenroller; — a la chicane, diefstal, waarbij
de dief, eene houding A la Napoleon aannemend, de handen op den rug houdt on den te
bestelen persoon den rug toekeert. — Grande
--, heerbaan, openbare weg. — 2. m. (Mil.)
— an flanc, flauwe vent, die zich aan den
dienst tracbt te onttrekken.
tire–bogue, m. (arg.) horlogedief.
tire –bouchonner, v . n. ((am.) in kurketrekkerachtige krullen gaan zitten. — Bij kleedernnaaksters : in plooien gaan zitten, kreukelen (van stoffen).
tire –braise, m. (ovenijzer) (pop.) infanter ist (= traversin) .
tire-^fiaere, m. (pop.) vleesch, dat zoo
taai is als paardevieesch.
tire–gorse, tire–moms, m. vroedvrouw.
tire–jus, m. (pop.) snotdoek, zakdoek.
tire–juter (se), v. pr. zgn neus snuiten.
tire – hard, m . (pop.) glerigaard, duitendief.
tire–ligne, m. adsistent van den architect.
tire–lire, f. (spaarpot) (pop.) het hoold.
— Maag. — Het achterste : S'il a envie de
se faire coller un atout dans la —", als hij
lust heeft een schop voor zijn achterste te
krijgen. — Gevangenis. — Vrouwelijke geslachtsdeelen.
tire-1'oeil, m. sterk in 't oog vallend,
maar overigens waardeloos voorwerp.
tire –moelle on tire –molard, m . (pop.)
= tire jus.
tire–mOme, V. tire–gosse.
Tiremonde, n.pr., v. madame.
tire–point, m. als steekwapen gebruikte
priem.
tire–poire, m. [tirer, afbeelden, poire,
gezicht] (pop.) pbotograaf.
Tire – pousse, n.pr., v. madame .
tirer, v. a., v. n. et v. pr. (trekken ; schieten): 1. (pop.) — qn. (au naturel), temand
(naar de natuur) afbeelden, schilderen; se faire
- en pldtre, zijn beeltenis in gips laten boetseeren. — (Mil.) —, dicht btj het einde van
zijn dlenstverbintenis ztjn : j'ai encore six mois
a —, ik heb nog een half jaar te dienen; ca
,

I se tire,

TIRER]
dat loopt op zqn eind. — v. bor-

dee . — — a boulets rouges a qn., iemand
onbarmhartig vervolgen; — le canon (d'alarme),
een wind laten ; — le chausson : a) afdruipen,
zich wegpakken ; b) vechten ; (obsc) — son
coup, -- une rapde, den bgslaap volbrengen ;
— sa coupe, se — des flutes on des gambilles,
— ses gugtres, se la —, se — des balladoires,
des pattes on des pieds, zich uit de voeten
maken, wegloopen ; — au cul, — an renard,
luieren, zich onttrekken (aan den dienst); une dent a qn., iemand een som gelds weten
at te zetten; van voormalige galeiboeven, bij
de politie: — la jambe droite, met bet rechterleen trekken (ten gevolge van bet Lange
dragen der voetkluisters); en — une [carotte]
d'dpaisseur ou de longueur a qn., iemand leelijk beetnemen, iemand een flinke som geld
afzetten; se — d'dpaisseur, zich uit eene moeiloke positie redden, zich er door been slaan;
— la /icelie: a) een andere plaat laten verschijnen ; b) (obsc.) ook : se la —, onaneeren;
bij soldaten : — un flanc, zijn woord niet bouden, ook: den dienst van zich afscbuiven; —
un gosse, een vrouw verlossen; — aux grenadiers, door een verdicht verhaal geld aftroggeLon; ook : de last van 't werken op een tinder
schuiven ; — la langue dun pied on dune
acne :. a) van dorst versmachten ; b) in grooten nood verkeeren; bij letterkundigen: — a
la ligne, een (per regel betaald) artikel zoo
lang mogelgk uitrekken (om meer honorarium
te verkrijgen); — sa longe, zich met moeite
voortsleepen; se — de longueur, lang duren ;
btj soldaten : — au mur, ontberen ; -- l'oeil
[voor attirer], bet oog tot zich trekken ; se —
les pattes, zich uitrekken, vervelen ; — des
plans, plannen maken ; — du plan, een govangenisstraf ondergaan; — des poires, gezichten trekken. — In de manege, van een paard :
— au renard, als het een ruiter draagt : —
au vent, zun neus in de hoogte houden (zoodat het niet te regeeren is). — (Mil.) — la
tunique, aan de tuniek trekken, om te maken
dat er op den rug niet meer dan de twee
voorgescbreven plooien zun. — 2. (arg.) —,
zakkenrollen ; -- une coupe sur le grand fleurhe,
naar Caledonia getransporteerd worden ; -- du
(ou son) plan, ook (abs.) —, zijn straftijd uitzitten ; V. longe ; combien que to tires ? tot
hoeveel jaar ben jij veroordeeld? — an gerbement ou un sapement, een vonnis ondergaan;
se — cites la blafarde, sterven.
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tiretaine, m. (arg.) zakkenroller, die op
bet land, inz. op dorpskermissen zijn slag slaat.
tireur, m. a) (pop.) — au cut, iemand die
bet werk van zich afschuift; bij spelers: — 4
cinq, baccaratspeler, Wiens gezamenlike kaarten niet meer dan 5 punten opleveren en die
een kaart koopt, om zoo mogelgk dicht bq 8
of 9 to komen ; — 4 six, half krankzinnig
mensch. — b) (arg.) zakkenroller (= voleur 4
la tire); — 4 la chicane, zakkenroller, die zijn
slachtoffer den rug toekeert (vgl. tire).
tireuse, f. (pop.): — de vinaigre, zedelooze vrouw.
tiroir, m. (lade): bij spelers: bet ecarteeren van een of meer kaarten, ten einde de
fortuin een handje to helpen. — Bij kleermakers : — de l'oeil, lade voor de gesmokkelde
of achtergehouden lappen. — v. polichinelle, b.
tiros, m. (arg.) weg, voetpad.
tisanier, m. (tisane, drankje] ((am.) ziekenoppasser.
titi, m. ((am.) Par(jsche straatjongen. —
Boekdrukker. — (pop.) b(j voddenrapers : totes
de —, koppen van kippen, eenden, enz.
Titine, f. 1. n.d.b. ((am.) vertrouwelUk:
Tientje (dim. van meisjesnamen). — L titine,
S. f. (pop.) laars.
toast (pr. tost'), m. (pop.): porter un —
a Zola, pissen.
tob, m. [engl. tub] caoutchouc badkuip.
toe, 1. s. m. (pop.) du —, koper (v.
lustre); onecht juweel, nagemaakte waar.
— (arg.) scherprechter in bet bagno. — 2. —,
ook toeasson, toquasse, toque, adj.
bij cocottes en bohe'miens : leelijk, misvormd,
onaangenaam, slecht, zonder waarde; c'est —,
dat is onnoozel; elle est rien —, z(j is allemachtig leeltjk. — 3. —, ook togU.e, toque,
adj. amusant, vermakelijk, lollig; sluw, slim.
tocandin, m., –e, f. oude meisjesjager,
oude zondaar; oude coquette. — Gemainteneerde vrouw, .ocotte.
tocard, n i., –e, f. ((am.) 1. s. = tocardin(e). — 2. adj. ongerUmd, onnoozel. —
Devenir —, wegkw(jnen, sukkelen.
toCasse, adj. (arg.) boosaardig.
tocasserie, f. (arg.) boosheid.
tocasson, m., –no, f. s. et adj. leelijke,
oude, belachel(jk opgedirkte vrouw; quel —!
'n at een vogelverscbrikker ! v. toe, 2.
toecange, f. [voor cocange] (arg.) notedop.
toccante, f. (pop.) = toquante.

TOMBER]

toequement, adv. onhandig, ongescbikt.
toe–toe, adj. [toquf] (pop.) half gek.
togne, adj. (arg.) boosaardig.
togue, adj., v. toe, 3.
toile, f. (linnen) (fam. et pop.); — d'emballage (paklinnen), doodskleed, doodsbemd. —
Faire de la — : a) van acteurs : den tekst ver-

geten ztjn en improviseeren, tot de souffleur
te pulp komt ; b) bij kleermakers: uit gebrek
aan geld vasten. — Bq zeelieden : rentrer de
la —, (wegens ouderdomszwakte enz.) gepensioneerd worden. -- Les —s se touchent, de
beurs is leeg (vgl. fusil). — v. Culotte, c;
deehirer. — ( Mil.) —s d'araignde, de aan
bet dek hangende bammen en zgden seek.
toilette, f. (kleeding; aankleeden) stuk
bont linnen om goed, dat bezorgd moet worden, in te 'wikkelen. — Faire la —, een ter
dood veroordeelde bet Naar snijden.
toiser, v. a. (meten) ((am.): — qn., iemand
nauwkeurig opnemen, om zich een oordeel over
hem te vormen ; iemand uitdagend met de oogen
meten; c'est un homme toisd, men weet wel
wat voor soort van man hij is.
toison, f. (yacht) (pop.) weelderige haardos. — Vrouwelgke sebaamdeelen.
toiture, f. (dakwerk) (pop.) (mans)boed
tole, f. (arg.) = taule, 2. — Het achterste. — (Mar.) grosse —, gevangenis.
Toledo, n. pr. f. (Spaansche stad Toledo)
([am.): de —, uitstekend; parapluie de —, beste
parapluie.
tollard, m. (arg.) beul (= taule, 1) . —
Bureau. — Bed der galeiboeven.
tolle, m. en f. (arg.) = taule.
tomato, f. (tomaat, liefdesappel) (pop.) :
faire la sauce — = dcraser (z. ald.) des tomates; rester comme une —, gebeel verbluft
of it bet veld geslagen zqn.
tombage, m. ((am.) bij 't spel aangegane
leening, die bezwaarlijk terugbetaald wordt.
tombeau, m. (graf) (pop.) bed.
tomber, 1. v. n. (vallen): a) (pop.) ca
tombe dur, de regen valt bi.j stroomen; — dans
le boeuf ou dans la dMbine, in grooten nood
geraken, tot armoede vervallen ; — sur un coup
de poing, een vuistslag in 't gezicht krijgen en
zeggen, dat men gevallen is; — sous la coupe
de qn., in iemands handen vallen ; — sur qn.,
lui tomber dessus, lemand to lUf gaan ; — sur
le dos et se casser le nez, een ongeluksvogel
zijn ; -- sur le dos et se faire une Bosse an
ventre, komen to vallen en zwanger worden;
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TORCHER]

V. a. (near de gewone uitspraak beter tolien men zoekt te vermijden, b. v. een schuld- per of tauper) bij soldaten : iemand aaneischer; V. godan; Grece; limonade; grijpen, iets wegnemen, b.v. la patrouille a
m' lasse ; laisser — son pain dans la sauce, tope un pochard, de patrouille heeft een dronzijn voordeel weten te doen; -- a pie, komen ken vent opgepakt.
alsof men geroepen is ; — pile, op den rug
topiser, V. a. bU valsche spelers : nauwvallen. — b) in 't hazardspel: un louis qui keurig bekijken, herkennen.
tombe, ik zet een louis d'or in. — c) (arg.) —
topo, m. 1. (ecol ) [gr. topos, gemeen(malade), weer in de gevangenis komen, op- plaats] vermaning, waarschuwing van wege den
nieuw gearresteerd worden ; — en litharge [cor. leeraar; schriftelijke mededeeling, circulaire. —
van ldthargie], in nauwere opsluiting gezet wor- 2. [abr. van topographie] schets van bet terden, met niemand verkeer mogen hebben ; — rein, stafkaart. (O[picier van den) generalen
dans le malheur, in 't bagno komen. — 2. v.a. staf (vgl. officier).
(fam. et pop.) — qn., iemand (bij 't worstelen)
toquade, f (fam.) lievelingsdenkbeeld,
op den grond werpen, (fig.) iemand moreel ver- stokpaardje. — Bij cocottes : voorbijgaande neinietigen, geheel verslaan, zijn roem doen ta- ging voor iemand ; elle a des —s pour le prenen. — — une bouteille, een fiesch leegdrin- mier venu, zij verlieft op den eersten den besten.
ken. — — une Brune, une blonde etc., eerie
toquadeuse, f. (fam.) sentimenteele cobrunette, een blondine etc. ten val brengen, cotte, die ten gevolge van haar neigingen bet
verleiden.
geldel jk voordeel uit bet oog verliest.
tombeur, m. (ram.) omverwerper, meetoquante, f. (pop.) horloge (vgl. todoogenloos criticus, uitkleeder; (meisjes)verlei- quer, 2).
der, Don Juan; tooneelspeler, die door zijn
toquasse, adj. = toc, 2.
slecht spel een stuk gewoonlijk laat vallen. —
toque, adj., v. toe, 2 en 3.
Iemand die van bij 't spel geleend geld leeft.
toque, adj. et S. m. (fam.) gek, onwijs;
— Beursspeculant die, in 't bezit zijnde van halve gek.
groote kapitalen, naar welgevallen bet rijzen
toquemann, m. bU cocottes : -halfgare
of dalen der effecten kan bewerken.
zonderling.
tompin, s. m. et adj. ([am.): le (genre)
toquer, 1. (fain.) se —, v. pr. Sc — de
—, haiffiijne goede toon (het midden houdende qn., qc., p' otseling op iemand verlieven, met
tusschen den ecbten en den onechten chic, maar iets hoog wegloopen ; je suis toque de vous,
toch dichter bU den werkelijken chic).
ik ben op je verliefd. — 2. v. n. slaan (van
tondeur, m. (scheerder) (pop.): — de de kiok).
nappes, tafelscbuimer, klaplooper. — — d'oeufs,
toquet, m. (soort vrouwenmuts) (pop.):
haarkloover, sikkeneurige kerel; gierigaard, gor- en avoir dans le —, aangescboten zijn (vgl.
tentelder.
casquette) . — In 1881: Les —s de loutre,
tondre, v. a. et v. n. (scheren) bU spe- de aan de Beurs speculeerende dames (naar
lers: een kaart nemen, troeven. — Geld (door eene toenmalige hoedenmode ; vgl. timbaspel enz.) aftroggelen, iemand afzetten.
liere) .
tondu, m. (kortgeschorene) : le petit —
torche—cul, m. (aarswisch) (pop.) er= le petit caporal (z aid.)
barmelijk gescbrijf, inz. courant. — Bij spoortonitrt men.t, m. bet donderen.
beambten : boekhouding, paperassen van den
tonneau, m. (vat) (pop.) v. laisser; chef-conducteur.
monter, b. — Soort, slag, graad: tre d'un
torchee, f. (pop.) pak slaag; vechtpartij.
bon —, goed z(jn, (iron.) belachelijk, bespottetoreher, v. a. et v. pr. (afvegen): a) (('am.)
lUk zijn; 4tre d'un fort —, zeer dom zijn. — — un sonnet etc , een sonnet enz. handig en
— diviseur, vigelant, huurrijtuig.
sierlijk maker; ook van kleine kunstwerken:
tonnerre, m. (donder) ([am.): — de poche, sierlijk uitvoeren. — b) (pop.) — qn., iemand
wind, veest.
den mantel uitvegen, doorhalen ; se — : a) zijn
tonton, m. (enf.) oom.
achterste afvegen; b) elkander slaan; je men
topard, m. (Mil.) = topo, 2.
torche le cul, ik heb er scbijt aan ; it n' a
toper, 1. v. n. op zqn ambachtsreis de qua s'en — le nez ou le bec, hij krtjgt er
gezellen, die men tegenkomt, ondervragen. — niets van; -- un plat, alles opeten, wat er in

— en figure, plotseling tegenover iemand staan, 2.

-
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een scbotel is (= nettoyer); — de la
toile (Mar. veel zeil b41zetten), zich zeer haasten. -- La — a qn., iemand poetsen bakken.
torchette, f. (wrijflap) (fam .): net comme
une —, uiterst zindelgk.
torchon, m. (dwell) (pop.) morsig w(jf,
slons. — Smerige hoer kvgl. eponge, liege,
b). — (Mil.) coup de —, geweervuur, sabelhouwen ; se Bonner un coup de —, (met de
blanke wapens) vechten, tegen den viand str( den. — Van echtgenooten, minnaars : le — brule
(a la maison), zij z(jn boos op elkander, zij
pruilen. — Bij tooneelspelers : gordtjn.
torehonner, v. a. afvegen.
tord-boyaux, m. (pop.) slechte brandewtn.
tordre, V. a. (draaien, wringen) (pop.):
— le cou a un lapin (a une negresse), een
konijn opeten (een flesch wijn drinken).
tordu, m. [pigeon auquel on a tordu le
coup bij valsche spelers : domoor die men geheel uitgekleed beeft.
torgniole, torgno(1)le, f. (pop.) oorvijg; hevige slag; stomp: allonger une — a
qn., iemand een opstopper geven.

torniquet, V. tourniquet.
(pop .) zedeloos vrouws-

torpiaude, f.

persoon.
torpille, f. (trilrog) (fam.) galante dame.
Corse, m. (torso, romp) a) bij kunstenaars:
poser pour le —, de borst vooruitsteken om
zijn licbamelijke voordeelen te doen uitkomen.
— b) (pop.) maag, bulk, pens: se rebomber le
—, zijn bulk voleten; se velouter le —, zijn
keel smeren, een borrel drinken.
torseur, m. ((am.) pronker die zich veel
laat voorstaan op zi^n licbamelq'ke voordeelen.
tortillade, f. (arg.) voedingsmiddel.
tortillante, f. (arg.) wgnstok, wingerd.
tortillard, m. (adj. kromgegroeid): a)
(pop.) kreupele, hinkelepink. — b) (arg.) ijzerof koperdraad.
tortille, m. (pop.) lomp, onhandig

menscb.

tortiller, v . a. et v. n. (draaien, winden):

a) (fain.) — le carton, kaartspelen. — b) (abs.)
—, complimenten maken, aarzelen : it n'y a
pas a — (pop. des fesses ou du cul, it Taut
chier dur), daar valt niet te aarzelen, ge moet
een besluit nemen. — c) (pop.) — (du bec),
eten, gebruiken, b.v. y'avais tortilld une gibelotte et trois litres, ik had gestoofd konijn en
drie liter wijn gebruikt. — Een snellen dood

ten gevolge bebben, b. v. le poison tortille, het
vergift doodt snel ; 4tre tortilld par le cholera,
door de cholera weggemaaid worden; — de
l'oeil, sterven. — Kreupel zgn, binken. — d)
(arg.) aanbrengen, verklikken; bekennen. —
— la vis a qn., lemand den pals omdraaien,
iemand worgen.
tortillette, f. (pop.) dametje dat b^j
't loopen met baar gatje scbudt, om de acbter
Naar aankomende heeren te prikkelen. — Wild
dansende bezoekster der openbare bals.
-

tortorage, m. (arg.) voedsel.
tortore, f. (arg.) maaltijd; passer a la
—, eten.
tortorer, v. a. et v. n. (arg.) eten; — le
pain a' catheter, bet Avondmaal of Nachtmaal
bouden.

tortouse, etc., v. tourtouse, etc.

tortu, m. [ jus du bois tortu, v bois, e]
(arg.) wijn.
tortue, f. (schildpad) (pop. et arg.): faire
la —, vasten, kromliggen. — Vrouw, maitres.
toto, m. boezem, borst.
touche, f. (aanraking; toets) (pop.) stomp,
vuistslag ; messteek ; pare la — ! pas op of je
krijgt klappen ! — Wezen, manier van doen;
gezicht, physionomie; avoir une bonne —, een
pleizierig gezicht hebben, (iron.) een bespottelijk hoofd hebben ; avoir une sacrde (ou foutue)
—, er zeer bespottelijk uitzien. — —s de piano,
lange en breede tanden. — v. Sainte-

Touche.

touché, adj. (fam.) uitstekend, welsprekend, treffend; c'est —, dat (kunstwerk) is
prachtig; dat is goed gezegd, een afdoend antwoord, zeer juist ; article —, goed geschreven
artikel.
toucher, v. a. et v. n. (aanraken, geld
ontvangen) (fam. et pop (theat.) v. frise.
— Ses epaules toucherent, zijn schouders raakten (bij 't worstelen) den grond (hetgeen eerst
besebouwd wordt als volkomen nederlaag). —
(iron.) Oink slaan; it est touchd, b(j is zwaar
getroffen, daar komt h(j niet van op — (pop.)
— son pret = aller aux epinards (z. aid ) —
Bij cocottes: — a la marchandise, sommige
lichaamsdeelen op ontucbtige wijze betasten —
Se —, onaneeren.
touillaud, adj. et s. m. (pop.) uitgelaten,
vroolijk ; fideele vent.
touiller, Y. - a. et v. n. (pop.) eene vloetstof omroeren. — Dominosteenen, kaarten dooreenmengen.
.)
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Toulabre ou Toulmuche, n.pr. (arg.) — b) (Mil.) borloge. — c) (arg.) sleutel (v.
paillot) .
tourne, adj. (arg.) week, zacht.
toupet, m. (kuif) (pop.) hoofd : se mettre
tourne— a,— gauehe, m. (pop.) draaier,
(ou se foutre) qc. dans le —, zich jets in het

Toulon.

hoofd zetten. Faux —, iemand die aan oude
vooroordeelen gehecht is, oude pruik. — Zeker
optreden, onbescbaamdheid, brutaalheid ; —
boeuf, verschrikkelgke brutaalheid ;
de cornmissaire, onbeschaamdheid; payer de —, zich
er met onbeschaamdheid door heen slaan.
toupie, f. (tol) (pop.): avoir du vice dans
la —, een slimme vogel zUn. — Zedeloos
vrouwspersoon; van op kosten eener publieke
vrouw levende mannen (souteneurs): faire ronfler sa
(zijn tol laten brommen), zijn vrouwspersoon exploiteeren. -- De vrouw in 't kaartspel.
toupin, m. (arg.) scbepel.
toupiner, V. a. (arg.) met den schepel
meten.
toupinier, m. (arg.) schepelmaker.
tour, 1. m. (omdraaiing; beurt; streek;
kunststuk): (fain.) au (ou a son)
de bete,
naar ancienniteit, naar ouderdom van rang (b.v.
kapitein worden); connaitre le —, van alles op
de hoogte zijn; faire voir le
a qn., iemand
bedriegen, beliegen. — (arg.) se donner un
de clef, uitrusten, zich ontspannen; donner un
de cravate a qn., iemand worgen. — 2. f.
(toren) (arg.) : la Tour, la
pointue, de
prefectuur van politie; aller faire un
a la
pointue, in politie-arrest gebracht worden.
tourbe, f. (turf; hoop, zwerm) (pop.) ellende, armoede ; titre rien dans la —, in groote
armoede verkeeren.
toureiffelien, toureiffelique, adj.
([am.) reusachtig, kolossaal.
tourier, m. banketbakkersknecht; le premier —, de knecbt, die bet deeg voor fijn gebak klaarmaakt en daaraan den eersten vorm
geeft.
tourloure, m. (pop.) = tourloarou.
tourlourer, v. a. (arg.) om koud maken,
vermoorden.
tOUrlOurou, m. (pop.) jonge infanterist,
recruut.
tourmente, f. (storm) (arg.) buikpijn.
tourmort, m. (arg.) v. pertuis.
tournant, m.: a) ([am.) partij baccarat,
bU welke ceder speler om de beurt de bank
overneemt. — b) (arg.) molen.
tournante, f. a) (pop.) in bierhuizen en
restauraties met vrouwelijke bediening: plaatsvervangster van een tijdeljk afwezig meisje.
—

—

—

—

—

—

—

(—)

—

weerhaan.
2.

tourne—autour, m. (pop.) 1. kuiper. —
= cuirasse en introuvable.
tourneboulage, m. krankzinnigheid, gek-

heid; de —, gek, dwaas.

tournebroche, m. (spitdraaier) v. remonter.
Tourne—de-1'oeil, n.pr. (pop.) Sophie
—, de dood.

tournee, f. (rondreis) (pop.) rondje won
of brandewUn waarop men aan de toonbank
tracteert ; o ffrir (ou payer) une —, een rondje
betalen; payer une
a' qn., ook: iemand afranselen; recevoir une —, slaag krijgen. —
pastorale, het rondgaan van een troep jonge
lieden, des avonds na copieus gegeten to hebben, door verscheiden bordeelen, maar in den
regel slechts ►pour faire flanelle" (z. aid.); —
de pompier, rondje brandew(jn.
tourner, v. a. et v. n. (draaien, keeren):
a) (fain.) dun ddjeuner, op een ontbijt tracteeren.
Faire
qn., iemand voor den gek
houden. — b) (obsc.) — le feuillet (het blaadje
omslaan), aan tegennatuurlijken lust botvieren.
— c) (pop.) v. bourrique;
l'oeil, slaap
bebben;
de l'oeil: a) van pleizier de oogen
verdraaien; b) in slaap vallen, bij uitbr. sterven.
au vinaigre, ongelukkig worden. —
la vis a' qn., iemand den hals
d) (arg.)
omdraaien.
tourneur, m. (draaier) (pop.) v. $lle, b.
tournevis, m. (schroevedraaier) (pop.)
steek (soort hoed).
tourniquet, m. (draaiboom, draaikruis;
draaibord, zeker bazardspel) a) (pop.) heelmeester, chirurgijn. — b) (arg.) molen.
tourte, f. (taart met een deksel): a) (pop.)
oud belachelijk wijf. — Bij modisten: wonderlijke vrouwenboed. — Koksmuts. — b) (arg.)
hoofd: avoir une dcrevisse dans la —, gek zqn.
to(u)rtouse, f. (arg.) touw (om de handen to binden, weleer: strop om op to bangen); v. gambilleur.
to(u)rtouser, v. a. (arg.) met touwen
binden.
to(u)rtouserie, f. (arg.) touwslager,
baandertj.
to(u)rtousier, m. (arg.) touwslager,
baander.
—

—

—

—

—

—

—

— —

—

[TO(U)RTOUSINE
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to(u)rtousine, f. (arg.) bindtouw.
rugbrengt , un - direct
touser, v. n. weleer bij het transport van ald.], een glas abstnt, -

TRALALA]
[pour Charenton, z.
d'irect coupe (- di-

gatetboeveu. op bevel van den stokbewaarder rect sec), liter wijn in twee glazen (in een
zijn behoetten doen.
glas), prendre le -, nch in allerijl uit de voeToussaint-Louverture, n.pr. m. [de ten maken, zoo snel mogelijk weggaan ;.prends
aanvoerder van de oproerlge negers op Sint- le -, scheer je weg! prendre le - d,'onze
Domingo; hier zlnspellng op zijn zwarte kleur] heures, gaan kuleren, lanterfanten, Oaneeren;
dubbel-zes in het dominospel.
(Mil.) voor de grap des nachts in zijo bed door
tousser, v. n. (noesten) (pop.): c'est que kameraden aan touwen been en weer getrokje tousse, ironiscb bevsstlgende formule: zoo is ken worden; manquer te -, een goede gelebet, ik beb gelijk, ik weet wel wat ik zeg , genheld verzuimen, te laat komen.
elle n' est pas belle, non! c'est que je tousse t
tratnante, r. (pop.) mes der loodgteters.
nu, ats die niet mooi is! (zij is heel moot),tratnasser, v. n. (pop.) in wanorde verC'est de l' or comme je icusse, dat is geengoud, spreid liggen.
dat is niet echt. - - dessus, iets versmaden.
tratne, f. (fam.) sleep eener damesjapon,
- Faire -, geld weten los te krijgen.
tratneau, ID. (slede) ({am.) van honden:
tout, adv. (geheel) (arg.). - de ce, heel (aire -, op hun achtersteglijden, steetjerijden.
tratnee, f. (pop.) losbandig vrouwmensch,
goed.
tout, ID. (engt.) in de sporttual: iemand slet. - (tlieat.) draagbaar verllchtingstoestel
die de gehelmen van de renpaardenstallen ult- (achter lage decoraties).
vorscht en die aan tipsters en bookmakers
trame-guetres, m. (pop.) vagabond;
fhlneur, lanterranter,
verkoopt.
tout-a-l'oeil, m. (fam.) gedeputeerde,
tratne-Ia-guetre, m. (Mil.) intanterist.
tratne-paillasse, m. (Mil.) kwartierKamerlid.
toutime, adj. (arg.) geheel, a1.
maker, foerier.
Tout-Paris, m.: te -, de ongeveer 12 tratna-potence, m. (pop.) galgestrop.
it 1500 personen bedragende kern van kunsttratner, v. a. (sleepen) (pop.): -Ie cheval
kenners, critici, dilettantiscbe fijnproevers, die mort, zijn work voorat betaald krijgen; - ses
bij elke artistieke, dramatlsche, litterariscbe, gu~tres, tlaneeren, lanterfanten; - ses gu~tres
polltieke enz. plechtigheid tegenwoordig is.
(ou sa savate) quelque part, ergensheen gaan,
trac, ID. (pop.) bangheid, vrees, a'voir le -, - la savafe, zeer armoedig leven. - (abs.)
bang zijn; flanquer le -, bang maken,
op den tril gaan, de baan opgaan.
tracquer, v. n. (pop.) = avoir le trac tratneur, m. (sleeper) (pop.): - de sabre,
(z. ald.)
grootspreker.
tracqueur, ID. (pop.) lataard.
tratneuse, f. (pop.) hoer die op de statractis, adj. (arg.) zacht, zoet (= doux). tions haar standplaats heett en de aankomst
train, m. (gang; leven; wagenstel; spoor- del' trelnen atwacnt,
treln) (fam. et pop.): Mre dans te -, met zijn
trainglot, m. (MiL) v. tringlo(s).
tijd mcegaan, op de hoogte van de mode, van
train-train ou tran-tran, m. (fam.)
den smaak zijn; ttre en -, opgeruimd zijn, gewone Ievenswlize, sleur, slender; cuer son
een kleine verheuging bebben; du - ! vlug! -, suivre son petit -, op de oude manier
- Het acbterste: coup de pied dans Ie -, voorlleven, zijn gewone gangetje gaan; ook:
schop voor het achterste (v. graisser). - zich met weinig behelpen, kommerlijk leven.
Op spoorwegen: - blanc, extra-trein tn8schen
trait, ffi. (trek) (fam.): -s, pI. echtelijke
lUon~co en Nizza, die ten gerieve der spelers ontrouw; (aire des - $ a sa femme, achler den
door mevrouw Blanc werd gesubsidieerd en rug zijner vrouw eene amourette hebben. naar haal' dood den naam bebield;- dechar- Bij cocottes: voorbijgaande verliefdheid; avoir
cuterie, bommeltrein (omdat de passagiers dam·in un - pour un miche, van een minnaar niets
meestal worst of ham bijzichhebben); - jaune, verlangen dan zijne Herde.
- des maris, trein die de Parijsche mannen
tralala, ffi. (pop.): grand -, groot toilet;
van zaken 's Zaterdags naar de zeebaden brengt tenloonspreiding van groote weelde; plecbtige
om hun dam' vertoevende vrouwen te bezoe- ontvangst in zijn salons; se mettre sur son
ken en ze des l\faandags weer naal' Parijs te- grand -, zich neljes, prachtig aankleeden.

[TRAM
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TREMBLEMENT]

tram, m. [abr. van tramway] ((am.) paar- afrossen, 00k: flink den mantel uitvegen; v.
cyclope ; — pour M. Domange ou pour
denspoorweg. tram.

tramway, m , v. tram; (far.) 00k: Jules, — des mdchoires, eten; — pour la gloire,
wagen van den paardenspoorweg, b. v. voila le — gratis pro Deo, — a l'oeil, — pour le roi
de Prusse ou pour le grand Turc, voor nie— qui passe.
tranche, f. (snede) gezicht ; bq soldaten: mendal werken. — d) (theat.) — le succes, de
j'ai soupe de to —, je verveelt me, je hangt claque dirigeeren ; se faire —, uitgefloten worme de keel uit. — (pop.) en avoir une —, den. — (fr. mac.) eten, banketteeren. — f)
weinig verstand hebben. — — de melon als (pop.) van koordedansers : toeren doen; bij
cocottes: zich prostitueeren; v. persil . —
refrein evenals tige de botte.
tranche-ardent, m. (arg.) (kaarse)- g) (arg.) —, stelen, rooven; zich aan ontucht
prijsgeven ; — dans le bat [abr. van batiment],
snuiter.
tranche-fromage, m. (Mil.) kaasmes, in de huizen stelen ; — dans le rouge, moorden; — la tire, zakkenrollen
zijgeweer, sabel-bajonet.
trancheur, m. (arg.) diet, die een ven-

travailleur, m., travailleuse, f. (ar-

beider, -ster) 1. — m. (arg.) lief. — Bij valtranquille, adj. ((am.): — comme Bap- scbe spelers: bedrieger bij 't spel. — 2. travailleuse, f. scbandknaap (= tante, tatiste, doodleuk.
transversale, f (dwarswn) bij spelers: pette).
jouer la —, zijn inset bij de roulette op eene
traverse, f. (dwarsstreep) (arg.) ba gno ;
dwarslijn zetten, d. i. op drie naast elkander en —, tot levenslangen dwangarbeid.
staande nummers.
traversin, m. (hoofdpeluw) (pop.): se
fiche un coup de —, een dutje doen ; v. par—
tran—tran, v. train—train.
trantraner, v. n (pop.) den ouden sleur tie, b. — Infanterist,
travesti, m. (that.) door eene dame gevolgen.
trapillon, m. (thdat.) bij machinisten : speelde mansrol.
plank om de groeve der coulissen to sluiten,
traviata, I. (ital. verleide) eupbemistisch
bij wegneming der decoraties.
voor: cocotte (naar Verdi's opera: la Tratrapu, adj. (kort en dik) ((arm) : flink, viata).
bekwaam, degelijk ; 4tre — en gymnase, een
traviole, f. (pop. et arg.) dwarsweg,
flink gymnast zijn.
dwarsstreep; —s, pl. wederwaardigheden, lijden,
traquer, traqueur, v. tracquer, etc. kwellingen ; de —, adv. dwars, scheef.
tray, (arg.) achter het adres van een huis
trebuehet , m. (slagkooi) (arg.) guillotine.
in het notitieboekje van een diet beteekent:
tref, m . (pop. et arg.) = tre$e, 1.
bonne a travailler, geschikt om er to stolen.
tr6fle, m. (kiaver) 1. (pop. et arg.) 00k:
travail, m. (werk): a) bij letterkundigen: tref, trefoin, trifois, m . tabak ; longuette
politiek-letterkundig stuk voor tijdschriften; de , tabakskarot. — 2. (pop.) het achterste.
grand — sur les caisses d'epargne, groote ver- — 3. [cor. van trdve] (enf.) = pouee !
bandeling over de spaarbanken. — b) kunsttrefliere ou trefouine, f. [trele] (pop .
verrichting, zware toer van eon koordedanser et arg.) tabaksdoos, snuifdoos.
enz. — Atelier van een modiste. — c) (fr.
treize, a.n. c. (dertien) (fam.): faire ses —
mac.) diner; — de table, tafelloge; couvrir les jours, zijn 13 dagen in het territoriale leger of
travaux, zich overtuigen dat alle aanwezigen do landweer dienen; un — fours, eon landvrUmetselaars zijn. — Bij voddenrapers : os de weerman ; l'amour a —, de liefde voor spot—, been dat voor de fabricatie geschikt is. — prijzen naar analogie der bazars a — [sous] ,
d) (arg.) diefstal, roof, moord; hoererij, hoeren- der schellingsbazars. — (arg.) m. [trdsor] schat.
sterruit uitsnijdt.

—

1 edri jf.

travailler, v. a. et v. n. (werken): a)
(fam .) — qn., iemand bewerken ; lastig vallen
om lets van hem gedaan to krigen. — b) van
goochelaars : — l'argent, toeren doen met geldstukken ; v. fourchette. — c) (pop.) -- le
cadavre, le casaquin ou les cotes a qn., iem.

tremblant, m . (pop.) singelbed, slecbt bed.
tremblante, f. (arg.) koorts.
tremblement, m. (beving): (pop.) (Mil.)
veldslag. — (pop.) et tout le —, on al wat or
bij hoort, met den heelen rommel of Winkel.
— Mengsel van alsenlw^jn, aalbessenlikeur en
brandewUn.

[TREMBLER
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trembler, v. n. (beven) (pop.): faire —

TRIFFONNIERE]

trepigner, v. a. (stampvoeten ; vasttreden)

la volaille morte, een verschrikkelUke domheid (pop.) flunk afrossen.
treple, f., treps, m. (arg.) = trope.
zeggen, ook : bovenmatige en geheel ongepaste
treppe = trope.
pretensies hebben.
tresse, m. (arg.) hart.
trembleuse, f. (beefster) electrische
tresser, v. a. (pop.): — de la lisiere (zelfschel.
trempage, m. (bet natmaken) (typ.) kanten vlechten), in 't tuclithuis zitten.
treton, m (arg.) rat.
roes ; empoigner un fort —, een goed stuk in
triangle, m. (driehoek): (fr. mac.) hoed.
zon kraag drinken.
trempe on trempee, f. (pop.) pak slaag. -- BOj artisten : mond; clapoter du —, uit den
tremper, v. a. et V. n. a) (pop.) des mond rieken.
triau, m. (pop.) verveling.
avonds eten, soupeeren; — qn., — une soupe
a qn., lemand afrossen (vgl. gamelle). — tribouiller, V. n. (pop.) van pleizier danV. mouillette. — b) bij soldaten ; — son sen, buiten zich zelf zijn van vreugde.
tribu, f. (volksstam) (Mil.) bij bet Fr. Lepied dans l'encre, arrest hebben.
trempette, f.: a) ((am.) faire la —, voor ger in Afrika : se mettre en -- = faire la poontbijt een stuk beschuit of brood in wijn gedoopt gebruiken. — b) (pop.) regen.
tremplin, m. (springplank) bU acteurs:
bet tooneel (vgl. essayer). — v. baton, d.
— S'en faire un —, zich er een reclame van
maken (b.v. b(j verkiezingen), een bekend gezegde, een quaestie, een leus voor persoonlijke
bedoelingen exploiteeren.
trente–et–un, m. (kaartspel, waarbij de
31 alle andere punten overtreft) (pop.): etre
sur son -- ou son trente-six, zijn mooiste zondagspak aanhebben ; se mettre sur son —, zich
opdirken, zijn beste plunje aandoen. — Faire
le —, slaan, kloppen (van het hart).
trente–six, a. n. c. (fam.) le — du mois,
nooit. — (pop.) v. trente–et–un; les —
carreaux, wachtkamer in de prefectuur van
politie.
trente–six–clous, m. (Mil.) infanterist
(zinspeling op de 36 spijkers in zijn zolen).
trente-sixieme, a. n. o., v. dessous.
trepan, m. (schedelboor) holle, met inkt
gevulde ring der valsche spelers, lien zij gebruiken om een kaart of domonosteen to teekenen.
trope, m. et f. (arg.) groote hoop, menigte;
v. filoche; grinchir, roulotte ; servir
la —, de menigte op zijde laten gaan.
trepeligour, m. (arg.) landlooper, vagebond.
trepignard, m. [tripe] (arg.) dief, die
van een oploop gebruik maakt of met hulp
van eenige kameraads er een veroorzaakt, om
zijn slag to slaan.
trepignee, f. (pop.): flanquer a qn. une
— dans le gate, iemand een flank pak slaag
geven.

pote (z. aid.)

tribulant, adj. onaangenaam, lastig.
tribun, m. (Com.) in vele winkels de op
een verhoogde plaats (tribune) zetelende boekhouder.
trio, m. a) weleer: (typ.) faire le —, op
een gegeven teeken de werkplaats verlaten om
naar de herberg to gaan. — b) (arg.) vergadering.
tricard, m. [trique] (arg.) iemand die onder politietoezicht staat en de stad zonder verlof heeft verlaten, banbreukige.
trichard, m. [voor tricheur] (pop.) bedrieger btj 't spel, smokkelaar.
tricher, v. n. (valsch doen, smousen)
( fare.) bet in den echtelijken staat zoo aanleggen, dat er geen kinderen komen (= moucher la chandelle, v. moucher).
trichine, f. (far.): avoir une — dans
le jambonneau, half gek, niet pluis in de bo-

venkamer zijn. — Hoer.
trichiner (se), v. pr. (fam.) zich door
trichinen vergiftigen, varkensvleesch eten.
tricorne, m. (steek, soort hoed) (pop.)
gendarm.
tricornu, adj. met een steek op het hoofd.
tricoter, v. a. et V. n. (breien) (pop.) —
(les c6tes a) qn., iemand slaan — — des jambes ou des pincettes : a) dansen, kuitenflikkers
slaan ; b) wegloopen.
tricoteuses, f. p1. (breivrouwen) (fam.)
oude, aan de Beurs speculeerende vrouwen,
die aan den ingang bij bet traliehek van de
Beurs gaan staan.
tric—tract, m. (arg.) misdaad (vgl. tim-

baliere) .
triffonniere, f. tabaksdoos, snuifdoos.

[TRIFFOUILLER
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triffouiller, V. n. et v. a.: a) ((am.)
overal rondsnuffelen, alles door elkander gooien
om to doorzoeken.
trifois, m. (arg.) v. tr8$e, 1.
trifoissiere, f. (arg.) v. triffonniere.
trifouilleur, m. ((am.) nalatig mensch,
warhoofd.
trigo, I. (dc) abr. van trigonometrie.
trimancher, V. n. (arg.) door de straten
der stad loopen.
trimar(d), m. (arg.) weg; grand —,
groote weg, straatweg; aller au grand —, den
grooten weg opgaan om to stelen ; faire son
(ou patiner le) — : a) reizen ; b) van straathoeren : op den tril gaan, banen.; V. suer.
--- Mars van een kramer; open kraam op markten ; V. sollieeur. •
trimardart, m. (arg.) reiziger, toerist.
trimarde, f. (arg.) straat.
trimarder, v. n. (arg.) reizen, wandelen.
trimardeur, m. straatroover.
trimballage, m. transport, medesleepen.
trimballee, f. (pop.): une — d'enfants,
een zwerm kinderen.
trimballement, m. (arg.) overbrenging
uit de eene gevangenis naar de andere.
trimba(1)ler, 1. v. a.: a) (pop.) (overal)
medesleepen, medenemen ; — son cadavre, gaan
wandelen; — son crampon, met zun vrouw
gaan wandelen ; -- un pante, een buitenman

rondleiden. — b) (arg.) Otre trimballd, van de
eene gevangenis naar een andere overgebracht
worden. — 2. v. n. uit wandelen gaan.
trimba(1)leur, m.: a) (pop.) iemand die
anderen rondleidt, bij uitbr. fopt, bedriegt, afzet. — b) koetsier, karreman, voerman ; — de
carne pour la seche, — de conis, — de machabdes on de re froidis, koetsier van een lijkkoets (vgl. mannequin); — d'indigents,
omnibuskoetsier; — de piliers de boutanche,

gauwdief die den winkelbediende, welke hem
met een pak gekochte waar begeleidt, weet to
foppen ; — de rouchies, man die op kosten
eener hoer leeft (souteneur).
trime, f., trimin, m. (arg.) straat ; v.

solliceur.
trimele, m. (arg.) = trimilet.
trimer, v. n. (pop.) zich moede loopen
(inz om wat to verkoopen); wachten tot men
zwart wordt ; faire — qn., iemand voor den
gek houden, door hem to vergeefs laten wachten; faire -- les battoirs (handen), luid klappen in de handen ; faire -- les mathurins (de

TRIPOTIER]

tanden in beweging brengen), eten. — Van
straathoeren : op den tril gaan, de straat op gaan.
trimilet, m. (arg.) garen ; V. tirant.
trimoires, f. pl. bij marskramers : beenen.
trin(e)kman, m. (pop.) = manne—

zingue.
tringle, adv. (pop.) neen, niets.
tringlo(s) ou trainglot, m. (Mil.)
treinsoldaat.

trinkhalle, m. (bgd.) drinkhal.
trinquer, v. n. (met de glazen aanstooten, klinken): a) (pop.) faire — qn., iemand
slain, mishandelen ; j'ai rien fait — le gonse,
ik heb den vent ferm afgeranseld. — (Mil.) op
den grond neerslaan, neervallen. — b) (arg.)
in ongelegenheid komen, in eene gevaarlijke
zaak gewikkeld worden ; brommen, in de gevangenis zitten.
tripaillon, m. (pop.) vloek, b. v. douze
cents fancs ! — de sort ! allons nous en faire
des bosses, 1200 frank ! sakkerloot ! nu kunnen

wu ons hart eens ophalen ! (vrouw.

tripasse, f. (pop.) slonzige, zeer dikke oude
tripatouillage, m. voortdurend omwer-

ken der tooneelstukken.
triper, v. a. [tripes] (pop.) een kind de
borst geven.
tripes, f. pl. (darmen, pens) (pop.) ingewanden van menschen ; slappe, al to groote
tieten. -- Secouer les —s a qn., tem. afrossen.
tripette, f. (pop.) kleinigbeid; afval, prullen ; vgl. ehipette, a.
tripiere, f. (pensverkoopster) ( pop.) vrouw
met al to dikke borsten.
tripoli, m. (tripel) (pop.) brandewUn ; un
coup de —, een borrel.
tripot, m. (speelhuis; bier of to leiden
van tripotde) agent van politie, diender.
tripotee, f. (pop.) pak slaag ; klopparttj.
— Groote menigte voorwerpen, zwerm kinderen.
tripoter, (pop.) 1. v. a. (door elkander
mengen): — le carton, kaartspelen ; — la couleur, schilderen ; — une femme, een vrouw
onfatsoenlijk betasten. — 2. v. n. aan de Beurs
speculeeren ; veel in speelhuizen verkeeren ; bedrieglijke zaken doen.
tripoteur, m. (iemand die smerige beurszaken doet): — de petits papiers, zwendelaar,
die handteekeningen voor fictieve wissels koopt
en verkoopt.
tripotier, m., tripotibre, f. (pop.) 1.
—, m. eigenaar van een speelhuis. — 2. tri-

[TRIQUAGE

n
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potiere, f. herbergierster, die eon tabletrois – quart, m. (driekwart Baas) (fam.)
d'h6te met daarbij beboorend ecarte'-spel houdt. Naas (in bet algemeen).
trois–six, m. (brandew n van 36 °) ((am.)
triquage, m. [triage] (pop.) bij voddenslechte brandewijn.
rapers : bet sorteeren der lompen.
trique, f. (stok, khuppel): a) (Mil.) — a
trois–sous, m. ((am.) publiek watergueule, lepel. — b) (arg.) — a' larder ou a' closet, waarvan bet gebruik 3 sous kost.
trOler, v. a. et v. n. (pop) rondzwerven.
picoter, degenstok : faire jtamber la — a larder,
Met meubels te koop loopen.
met den degenstok stooten; etre en --, onder
tr6leur on trolleur, m., tr8leuse on
toezicht der politie staan; casser sa —, aan
bet toezicht ontsnappen, banbreukig zijn. — trolleuse, f. [trdler, rondzwerven] 1. , m.
zwerver, landlooper. — TrOleur on trOlier,
Tand. — Cabriolet.
triquer, v. a. [trier] (pop.) den inhoud commissionair die bet werk van den voor zijne
—

—

der voddenrapersmand sorteeren. — Slaan. — rekening werkenden schrijnwerker in den Faubourg Saint-Antoine aan de meubelhandelaars
Onder toezicht der politie stellen.
te koop biedt. — Handelaar in konijnenvellen.
triquet, m. (arg.) politiespion.
triqueur, m., triqueuse, f. (pop.) — 2. tr$leuse, f. straathoer.
troller, 1. V. n. rondloopen, rondzwerven.
lompensorteerder (-ster) bij een voddenraper
en Bros, btj wien de andere rapers bun vond- — 2. v. a. dragen.

trolleur, m., v. trOleur.
sten brengen.
trombille, f. (arg.) dier (= bete).
trisser, v. a. [naar analogie van bisser]
trombine, f. (pop.) hoofd, gezicht ; — en
voor de derde maal da capo vragen of zingen.
triturer, v. a. (fijnwrijven) (arg.): — une diche, ongunstig gezicbt.
tromblon, s. m. et adj.: a) ((am.) (chababillarde, een .brief schrijven.
triumgueusat, m. de heerschappij der peau) , belachelijke, naar boven breeder wor—

drie schurken (schertsend voor bet driemanschap Duport-Barnave-Lameth).
trognade, f (de.) snoeperij (fruit, koek,
suikergoed).
trogner, v n. (ec.) snoepen.
trognerie, f. (ec) snoepen, snoepzucht.
trogneur, m. (dc.) snoeper.
trognon, m. (klokhuis van een appel) :
(fain.) joti petit —, aardig meisje; mon petit
—! mon poppetje ! — (pop.) hoofd ; devisser
le — a qn.,, iemand den hale omdraaien.
Trois – Etoiles, m. sing. ((am.) Monsieur

(Madame) —, de beer (mevrouw) Dinges (als
plaatsvervanger voor een naam, Bien men niet
noemen wil of kan).
troisieme, a. n. o. (derde) v. dessous;
— larron, onverwachte concurrent, die bet voorwarp , waar over twee ruzie bebben, voor zich
neemt; ((am.) — rene, manen der paarden

dende hoed. — b) keel.

trombo(1)ler, v. a. (pop.) beminnen.
trombone, f. (bazuin) (Mil.): faire —, de
hand herhaaldelijk in de zak steken en er toch
geen geld uithalen; zich houden alsof men wilde
betalen.
trompe, f. (snuit) (pop.) neus. — Advocaat.
trompe–cheeses, m. (arg .) schilderij.

trompe–l'oeil, m. a) in de schilderkunst : oogbedrieger (zoo bedrierlijk gelijkende
nabootsing van een vlieg, een druppel water,
een spijker, een scbeurtje enz. op een schilderij, dat men ze voor werkel^jkheid aanziet).
— b) (arg.) ridderorde.
trompette, f. (trompet) ((am.): jouer de
la —, een wind laten ; nez en —, wipncus. —
Gezicht; hoofd. — Mond. — Neus. — Sigaar.
trompeur, m. (bedrieger) ((am meloen.
trompion, m. [verachtelijk voor trompette] (Mil.) trompetter.
.)

(vgl. cinquibme rene onder rene); —
tronc, m. ((am.): — d'arbre (boomstam),
(obsc.) — sexe, de menschen van het derde
geslacht, de schandknapen (vgl. tante, b en bladsteel in de tabak.
tronche, f (arg.) hoofd, gezicht; — a
tapette, b).
troismats, m. (driemaster) (Mil.) soldaat la manque (gemeen gezicht), politie-agent.
troncher, v. a. (arg.) kussen.
met 3 chevrons.
tronchinette, f. (pop.) aardig (meisjes)trois –ponts, m. (dr iedekker) (pop .) iem.
die op kosten eener publieke vrouw leeft (sou- gezichtje.
trOne, m. (troon) (pop.) nacbtstoel, stilteneur); ook: casquette a trois ponts, hooge
letje.
zijden pet der' souteneurs.
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tronion, m. (Mil.) hoornblazer; vgl.
trou–du–cul, m. (aarsgat) (pop.) domkop, ezel.
trompion.
trouee, f. [troud, adj met gaten] leant
troquet, m. (pop.) = mastroquet.
trot, m. 1. (draf) : (fam.) au — ! Aug, (= dentelle) .
troufignard ou trottfignon, m. (pop.)
lla,tst je wat ! — 2. [abr. van trottoir] aller
au --, op den tril gaan, de baan opgaan (van de aars, bet achterste (= fignard).
trouillarde, f. (pop.) lichte vrouw.
hoeren).
trottant, m., –e, f. (pop.) 1. —, m. rat.
trouille, f. (pop.) vuile dienstmeid, smeerpoets; dikke, opgezette vrouw uit de vol-ks— 2. –e, f. muis.
trotter, v. n. (draven) bij cavaleristen: klasse, zeug.
trouiller, Y. a. et Y. n. (pop.) = touiller.
se —, V. pr. zich uit de voeten maken.
trouillo(t)ter, v. n. (pop.) stinken; V.
trotte–sec, m. (Mil.) infanterist.
trotteur, m., trotteuse, f. (drawer) bee, goulot.
1. (fam.) —, m. = trottant. — Rijknecht
troupe, f. 1. (fam.) — d'argent, tooneelop de paardenmarkt, stalmeester. — 2. trot- spelerstroep van den tweeden rang; — d'dtd,
teuse, f. bU machinisten: locomotief; (pop.) — de fer-blanc, — de carton : a) middelmatige
straathoer.

troep; b) ondergescbikte redacteurs eener cou-

trottignole, f. (pope) voet; schoen.
rant ; — d' or on d' hiver : a) uitstekende troep
trottin, m. a) (fam.) loopjongen, loop- acteurs ; b) de beste redacteurs ; v. enfant.
meisje; bet jongste leermeisje bij modistes, enz.
— b) (pop.) voet. -- c) (arg.) paard.
trottine, f. (pop.) Schoen, laars: —s
feuilletdes, Schoenen of laarzen met gaten.
trottinet, m. (pop.) dameslaars, elegante
Schoen.
trottoir, m. ((am.): femme de —, hoer;
le grand —, de elegante lorettenwereld (= la
haute bicherie); le petit —, de straathoeren;
faire le —, op den tril gaan, de straat opgaan om Manton to zceken. — (theat.) grand
—, classiek repertoire ; petit —, bet gewone
repertoire, drama's, vaudevilles. — (pop.) v.

escargot.
trou, m. (gat) (fam. et pop.) ellendig
gat, nest ; woning in 't algemeen ; maatschappelijke positie; fourrer au. —, in de kast zetten, arresteeren; faire son —, zich een positie
in de wereld veroveren, naam maken; 9tre
dans le —: a) begraven zijn; b) (Mil.) arrest
hebben. — Faire un —, gedurende een pauze
bij 't diner een glaasje cognac drinken ; avoir
sous le nez un — qui coicte cher, een liefhebber
van goeden kost zijn. — — de balle, — de
bise, — du souf/leur, aars; se ddmancher le —
du cul, allerlei strijkages maken, buigen als
een knipmes; — aux pommes de terre, mond.
— Onverwacbte gaping, b. v. in de instrumentatie. — It y a des —s, er moeten verhorgen oorzaken zijn, die zUn ondergang ten gevolge hebben.

troubade ou troubadour, m. (pop.)
soldaat.

troublant, adj. sterk op de zinnen werkende, verwarrend.

— 2 (pop.) mauvaise —, deugniet,
troupier, m. (oud gediende, veteraan)
(fam.) soldaat.
trousse, f. (doos of tasch met instrumenten) (arg.) aars (vgl. bastringue, b).
troussequin, m. (achterboog van den
zadel) ( pop.) bet achterste.
trouve-, adj. (fain.) bij artisten : nieuw,
origineel, uitstekend, vernuftig.
trouver, v. a. et v. pr. (vinden) (pop.):
je la trouve mauvaise [la plaisanterie], ik vind
dat een flauwe aardigheid, erg laf. — Se —
mat sur qc., lets wegkapen, b. v. qu'est-ce qui
s'est trouvd mal sur mon trifle? wie heeft mijn
tabak gekaapt? — v. puce.
troyen, m. (Trojaan; bier van trois):
—, soms : — de Berlioz, de drie in bet dominospel.
true, m. a) (pop.) kunstgreep, handigheid;
gebeim van een handwerk, enz.; list ; slimbeid ;
aardige leugen ; avoir (ou conna(tre) le —, den
kneep verstaan, op de hoogte zijn van de zaak;
avoir du —, een slimme kerel zijn; ddbiner le
—, verraden hoe een kunststuk gedaan wordt;
maquiller son —, een kunstje doen; V. ban–
que, C. -- BU cocottes : faire le —, aanlokken, zijn netten uitwerpen; bri//'er au —, op
den tril gaan, de straat opgaan om klandizie
to zoeken. — (that ) macbinerie voor veranderingen ; piece d —, tooverklucht, fecrie; bij
uitbr. kennis van 't tooneel. — Figuur van carton, die men door bet trekken aan draadjes in
andere figuren kan veranderen. — Kleine handel in de open luebt met voorwerpen zonder
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waarde. — Rolwagen, slede voor goederenvervoer. — b) (arg.) handwerk ; diefstal ; grand
—, moord; boulotter le —, het wachtwoord
vergeten, niet op de instructie letten ; donner
le —, het parool uitgeven, voorschriften geven ;
repiquer au —: a) weder beginnen; b) recidiveeren.
trucage, m. (pop.) de kunst om (zoogenaamde) oudheden te vervaardigen.
trucageur, m. (pop.) fabrikant van oudbeden.
trucard, m. (pop.) handig, tactvol persoon.
truche, f. (arg.) bedelarij : la faire a la
--, om aalmoezen vragen. — Gauwdievenstreken.
-i-trucher, v. n. (arg.) bedelen.
ttrucheur, m., trucheuse, f. (arg.)
bedelaar, bedelares ; dief, dievegge.
truesin, m. (arg.) publieke hoer.
truculent, adj. (lat.) bij de romantische
school: wild, gruwzaam, scbrikkelijk. — BU
scbilders : in levendige, warme kleuren geschilderd.
truelle, f. (truweel, truffel) : (fr. mac.)
lepel; manier la —, eten; — (typ ) winkelhaak. =-- Naar den naam van den afgevaardigde Truelle: les —s, de onvoorwaardelgke
aanhangers der Regeering, de jabroers (nu
reeds weder buiten gebruik). — (Mil.) oude
vechtersbaas, oude kruger.

truffard, (pop.) 1. S. m. ook truffar–
din, soldaat. — 2. —, m., –e, f. adj. et s.
gelukkig ; gelukskind.
truffe, f. (truffel) (pop.) aardappel ; — de
savetier, kastanje; aux —s! uitstekend, beerlijk, prachtig (= aux petits oignons). — Dikke
jeneverneus.
truffe, (fam.) 1. adj. (met truffels gevuld)
opgevuld, 'volgestopt ; bijna enkel in de verbindingen : — de chic = pourri de chic (z.
aid.), Itre — de galbe (z. aid.) — 2. adj. et
s. m. dom ; domoor.
troffer, v. a. (met truffels vullen) (pop.)
bedriegen.
trufferie, f. (pop.) bedrog.
truffeur, m., truffeuse, f., adj. et s.
bedrieglijk ; bedrieger, -ster.
trufere, f. (truffelakker) (pop.) zeer corpulente vrouw.
truisme, m. (engi.) algemeen bekende
waarheid.
trumeau, m. (vensterpijler) (farm.) bt
letterkundigen : lichtzinnig blijspel (stijl Louis
XV). — Ouderwetsch menscb, oude pruik. ---

TUER]

I hoer.
(pop.)

Lichtekooi ; vieua —, oude, afgeleefde

trune, f. (arg.) aalmoes.
truquarder, V. n. (pop.) van lichte vrouwen : zich prijsgeven.
truquer, v. n. (arg.) stelen, bedriegen,
zwendelen. — Mannen aanlokken. — — de la
pogne, bedelen. — Onechte oudheden vervaardigen of verkoopen (vgl. trucage).
truqueur, (pop.) 1. s. m. iemand die
met een hazardspel op de kermissen staat;
handelaar in allerlei kleinigheden, b. v. horloges van 10 sous, veiligheidskettingen, doorschijnende kaarten, enz.; verkooper van contramerken. — Gauwdief, bedrieger. — (obsc ) =
tapette, b. — Q. adj. geslepen, uitgeslapen.
truqueuse, f. (pop.) lichtekooi, publieke
meid.
truquige, adj. (arg.): jeu —, van te voren klaargemaakt spel.
tschock, s. m. et adj. inv. [Le t s c h o c k
est

l'expression

parisienne qui a remplacd

p s c h u tt, qui lui-meme avait remplace chic.
Dit door de Gaulois voorgeslagen woord is
niet in gebruik gekomen] voorname aristocratische toon en grootste elegantie; fljn, voornaam, deftig.
tuant, adj. doodelijk vervelend.
tub, m. (engl.) badkuip.
tube, m. (buis) (pop.): a) geweer. — b)
keel : se coller quelque chose daps is —, eten;
se rincer le —, drinken. — c) neus: se piques
le —, zich bedrinken ; v. terreau. — d)
stem. — e) — a haute pression, cylinderhoed.
tuber, v. a. (pop.) rooken : Si noes en
tubions une? als we eens een pijpje rookten?
tubercule, m. (knot) (fam.) bultige,
wrattige neus.
tubereuse, f. (tuberoos, bloem): Lacher
une —, een stinkenden wind laten.

tucker, in. (pop.): le -- de la morgue,
de ligplaatsen van de lijken in de Morgue.
tudor, m. volgens de mode van 1866:
met pauwenveeren versierde dameshoed.
tuer, v. a. (dooden) (fam. et pop.) een
werk, een tooneelstuk, een kunstwerk, een zaak
bederven, to gronde richten; — les mooches
an vol et a quinze pas, stork uit den mond
rieken ; — le ver: a) (pop.) ook — le colimacon, des morgens vroeg witten wijn drinken,
eon pierenverschrikkertje nemen; b) (arg.) zijn
geweten door het gebruik van sterken drank
tot zwijgen brengen. — Etre tue: a) op het
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biijart : dood zijn ; b) bij scholieren : stiff van
den sclirik zUn; regarder dun air tud, iem.
geheel ontsteld aankUken. — Etre bon a —,
nooit iets goeds to voorschljn brengen, alle
werk verbroddelen ; bij timmerlieden : — une
piece, een stuk werk bederven, verbroddelen. —
— qn., iemand tot zwijgen brengen, den mond
snoeren.
tuffre, m. (arg.) tabak.
tuile, f. (dakpan, fig. onverwacht ongeluk):
a) (fr. mac.) tafelbord. -- b) (pop.) hoed; even
omgebogen kaart.
tuileau, m. (dakpanscberf) (pop.) pet.
tuiler, v. a. et v. pr.: (pop.) meten, het
karakter of de qualiteit onderzoeken ; wantrouwend aankijken; (fr. mac.) — qn., door handgreep en woord uitvorschen of iemand vrijmetselaar is. — (pop.) se —, zich een stuk in
den kraag drinken.
tuileur, m. (fr. mac.) ook frire —, onderzoekende broeder.
tuite, f. (pop.) =
= suite ; prendre une
—, zich bedrinken.
tulipe, f. (tuip) (pop.): le pas de la —
orageuse, boogst indecente danspas, bet non
plus ultra van den cancan.
turner, v. a. (pop.): to me la tumes, je
verveelt mU.
Tune, (arg.) 1. n.pr. f., ook Tunebee,
f. Bicetre, krankzinnigengesticht bij Parijs. —
2 tune, f. geld; voffrankstuk. — (arg.) bagno.
ttunecon, m. (arg. gevangenis.
+tuner, v. n. (arg.) bedelen.
tuneur, m. (arg.) bedelaar, landlooper.
tunnel, m. ((am.) bij medici : aars.
turban, m. (Corn.) aan de Beurs . valeur a —, Turksch effect.
turbin, m. (arg. et pop.), ook turbinage, m., turbine, f., turbinement,
m. work. — turbin, ook = turbineur.
turbiner, v. n. (arg. et pop.) (ijverig)
werken; (typ.) (flunk) doorwerken. — — une
verte, een glas absint drinken.
turbineur, m. (arg. at pop.) (vli tig)
workman.
Ture, m. (Turk): (pop.) face du Grand
Turc, het achterste. -- (arg.) bewoner van
Tours of der Touraine (vgl. Turquie).
Turean, n.pr. m. (arg.) de stad Tours.
turellement, adv. (pop.) [abr. van naturellement] natuurlijk.
turfiste, S. m. et adj. [engl. turf, baan

TYRAN]

voor wedrennen, al wat daarop betrekking heeft]
liefhebber van de wedrennen ; charabia —, brabbeltaal der bij wedrennen geinteresseerden.
turin, m. (arg.) aarden pot.
turlurette, f. (pop.) vroolijke, mansgekke
grisette.
turlutaine, f. (fam.) luimige inval.
turlutine, f. (pop.) mengsel van gestooten beschuit, rust on spek (als soldatenkost to
velde).
turne, f. (pop.) ellendige mooning, krot, hok.
Turquie, f. (Turkije) (arg.) Touraine (vgl.

Ture).
tutoyer, v.a. (met JU en jou aanspreken)
(pop.): — qc., zich iets zonder complimenten
toeeigenen. — Dikwijls bezoeken, druk omgaan
met . ... ; s'abstenir de — le zinc (vgl. ald.),
zich van het to druk bezoek der herberg onthouden.
tutu, m. (arg.) neteldoeksch schortje der
danseressen. — Het achterste.
tuyau, m. (buis) (pop.) keel; se jeter qc.
daps le —, lets gebruiken, eten, drinken ; le
— est bouchd, ik ben (hij is, enz.) verkouden.
— Oor. — —x, pl. beenen : ramoner ses —x,
zijn voeten wasschen. — — a merde, bet achterste; — de polle : a) cylinderboed, kaclielpi p; b) pantalon der infanteristen; c) —x de
poele, aan do punt kapotte Schoenen. — In de
sporttaal : inlichting, information ; avoir les
meilleurs —x, het best ingelicht zijn (vgl.
tout, sporttaal); aan de Beurs : avoir un —,
eon vertrouwelijke mededeeling ontvangen hobben omtrent eon maatregel, die door eon der
groote mannen van de Beurs zal genomen
worden.
tympan, m. (trommelvlies in 't oor) v.

farfouiller.
type, m. (voorbeeld) (pop.) onnoozel bakkes, domme kerel; rare vent; in 't algemeen:
individu, kerel; — excellent, doodgoed mensch ;
— dpatant, wonderlijke vent. — B(j cocottes:
betalende minnaar (= miehe).
typesse, f. (pop.) vrouw (inz. zulk eene
wier gunstbewijzen men betaalt). — Vrouweloke schaamdeelen.
typo, m. [abr. van typographe] (fam.) typograaf, letterzetter.
typote, f. (fam.) vrouwelUke typograaf,
letterzetster.
tyran, m. bU republikeinen : koning; beer
in 't kaartspel.

[D

-

U, m.: Le grand-, de parlementaire groep \'
der Union republicaine, te onderscneiden van
union r., eendracht onder de republtketnen,
l'ancien pacha d'u grand -, de heel' Paul Bet'
...uche, als uitgang = ...muche.
uist, adv. (pop.) weg, kWijt!
ulcera, m. (zweer) (pop.): {aire degorger
son -, zich met de vlngers snuiten (= (aire
juter l' os
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a mOYlle).

ulster, m. lange, wijde overjas.
ulsterien, m., -ne, 1. in een ulster gewikkelde beer of dame.

un, m., une, f. (pop.) un [litre] a quatorze [sous] , une [bouteille] it qUinze, een liter
wijn van 14, een Oesch wijn van 15 sous, -

Un de plus, alweder een, die door zijn vrouw
bedrogen wordt, horendrager.

unieme, V. deux, b.
uniformier, m. unttormkteermaker.
sunite, f. (eenhetd) aan de Polytechnlsche
school: - salutait'e, bet censuumummer 1 (het
op een na laatste, dat nog van strat vrljblijrt).
universelle, f. allemanshoer,
urf, adj. [abr. van surfin] (pop.) beerlijk,
voortretfelijk, ultstekend, suprafijn ; prachtlg,
mooi; le monde -, de chique lui.
urge, m. (pop.) bij cocottes: nummer om
de waarde van een beer te classificeeren; trois
-S! die meneer is niet scneuttg, hij betaalt
slecht; huit -S! dix -S! een beste betaler,
een groote meneer.

urpino, adj. (pop.) andere vorm van rupin (z. ald.), c'est - au» pommes, bet is
allemacbtig fijn en deftig.
Ursula, n.d.b. f. (Ursula) ({am.) oude vrijster; dienstmeid.
usager, a. et ~. m. (pop.): (homme) -,
man die zijn wereld kent.
user, v. a. (verslijten) (pop.): - ses bottes,
dikwijls voor niet loopen, te vergeets zijn best
doen werk te krijgen; ne pas avoir use ses
culottes sur les bancs du college, niets geleerd
hebben , onwetend zUn; (Mil.) - son matricute, onder dienst; - la pierre ponce, tot
dwangarbeid veroordeeld zijn; - sa salive'-' ondanks alle gepraat niet overtulgen , - te tapis,
zeer laag spelen.
usiner, V. a.: - un peintre, een schilder
bezigbouden onder verplichtlng, uttslultend voor
dien eenen besteller (handelaar) te werken.

ustensile,

ID.

(nutshoudeldk gereedscnap)

(pop.) mlnnares van een souteneur.

ustensilier, m. (theat.) opztcnter over
de gereedscnappen, enz.

ustoches, ID. pl. [cor. van eustaches] bij
kleedermaaksters: schaar,
uSlU'e, f. (woeker) : ((am.) - au» ftnes
herbes, het van te voren ophaten van kaartof partijgeld in speelnulzen,
ut, [lat. ut tibi prosit] (typ.) bij het aanstooten: gezondheid! prosit! weIbekome bet je !
utdlite, r. (nut) (fam.) tooneelspeler, die
urine, f. (pis) (pop.): - de lapi,n, slechte, voor alle rollen is te gebrutken , bij uttbr,
aangelegde brandewijn.
iemand die men VOOI" alles gebruikt en tel' asurle, m. (arg.) spreekkamer in een ge- sistentie gereed houdt, - (arg.) bij die bet
vangenls,
bedrog of den diefstal werkelUk bedrijrt, in teurne, 1. (urn) (pop.) boofd. - Lijf: avoir genstelUng met de touter helpende charrieurs
of jardiniers.
un depute dans l'-, zwanger zijn.
urph, adj. = urpino.

v
vaohard, m. (pop.) lutwammes, dagdier
(vgl. vache).
vache, t. (koe): a) (pop.) dikke, vette
vrouw, schommel. - Vrouw van onzedelijk Ieven. - Man zonder geestkracbt, laraard; ook
adj.: quand il n'est pas trop -, it se 18ve des
sim heures, als bij niet al te lamlendig is, dan

staat by reeds om 6 uur OPt - il (ait -, bet
is heet weer. - - it lait (melkkoe), hoer.(ec.) (aire la -, lnteren. - Il piettt comme
- qUi pisse, bet regent bij stroomen. - V.

bouse; cOtelette. - (ec.)

manger de la
enragee (veel ontberlngen moeten uitstaan),
gekookt rundvleescb cten.- Bij smeden: tirer

-
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teeken : mettre sa — a l'air, al ztjn ridderorden dragen.
valade, f. (arg.) acbterzak in de jas;
geldbeurs.
valant, m. (arg.) van onderen gespleten
breekijzer, koevoet; vaiscbe sleutel.
Valence, f. (Valencia, Spaansche provincie) la —! la belle —! appelSina's, sinaasappelen te koop ! (uitroep der straatventers) .
valet, m. (knecht; Boer in 't kaartspel)
(pop.): — de coeur, hartbeminde der oude gemainteneerde vrouwen.
valise, f. (valies): ddboucler sa —, sterven.
valoir, v. n. (waard zUn): (fam.) -- son
pesant de moularde, ( pop.) de merde [verknoeid
uit valoir son pesant d'or], geen duit waard
zijn, strontig zijn, (iron.) onbetaalbaar zijn;
van een zeer flauwe grap, van een bespotteljk mensch : it vaut son pesant de moutarde,
dat is ook een mooie; ne pas — cher (niet
veel deugen), een onaangenaam karakter
hebben.
valser, v. n. (walsen) (pop.) wegloopen,
weggaan ; faire — qn., iemand de deur uitgooien. — — du bee, uit den mond rieken;
faire — des ndgresses (flesschen), drinken,
vadrouillard, vadrouilleur, va- pooieren.
4valseur, m. (walser) (pop.) dronkaard.
drouilleux, m. (pop.) losbol, doordraaier.
valtreuse, f. (arg.) mantelzak, valies (_
vadrouille, (Mar. zwabber) 1. ook vadrouillarde, vadrouilleuse, f. (pop.) valise).
zedeloos vrouwspersoon, dwell. — Van manvaltreusier, m. (arg.) valiezen- of koffernen : = vadrouillard. — La —, de zede- dief.
looze wereld, de losbollen. -- Piquer une —,
vandale, f. (pop.) leege zak.
vaner, v. n. (pop. et arg.) weggaan, wegvroolijk rondzwieren, uit pierewaaien gaan,
loopen, zicb . uit de voeten maken.
dweilen.
vaneur, m. (arg.) lafaard, weglooper.
vadrouiller, v. n. (pop.) vroolijk en verva(n)nage, m. valstrik, lokaas ; maquiller
genoegd zijn ; losbandig leven; ook = piquer
un —, iemand lien men afzetten wil, door het
une vadrouille (z. aid.)
vague, m. (bet onbepaalde): a) (fam.) bet winnen van een of twee partijen lokken.
rondslenteren, flaneeren. — b) (pop.) het been
vanne, m. (arg.) medeplichtige, helper,
en weer loopen van hoeren op bet trottoir; deelnemer.
aller au —, se lather du —, op den tril gaan,
vanne, adj. (pop.) afgemat, doodmoe. —
de straat opgaan om klandizie te zoeken; lan- Geruineerd.
cer une gousse au —, een hoer de straat op
vanneuse, f. (pop.) helpster, minnares
sturen. — Du —! = du flan (z. ald.) — c) van een dief.
(arg.) = coup (z. ald.) de vague; lire au —,
vanneux, m. pl. nog onder den kostenmet een diefstal bezig zijn.
den pros van de hand gedane waar.
vaguer, v.n. (rondzwerven) (pop.) = aller
vanterne ou venterne, f. [sp. vantana]
au vague (z. aid)
(arg.) venster; v. pieu. — Lantaren : — sans
vain, adj. (arg.) slecht.
loches, dievenlantaren ; doubles —s, brit.
vanternier, m. (arg.) dief die door het
vaisseau, m. (schip) (pop.) v. cogne, 1.
vaisselle, f. (vaatwerk) (pop.): — de venster inklimt.
poche, geld. — v. purger. — Mil.) eerevapereau, m. [Vapereau, same: steller van

la —, aan den blaasbalg trekken. -- b) (arg.)
politie-agent; aanbrenger, verklikker; spion der
politie.
vachemoutter, v. a. aan de school te
Saint-Cyr: teekenen (naar den naa3n van den
teekenmeester Vaschmutt).
Vacher, V. n (pop.) luieren
vacherie, f. (koeienstal): a) (/am.) lamlendigheid, luiheid. — Dierlijke, afschuwelUke
handeling; ezelachtige domheid. — b) (pop.)
= caboulot. — Lokaal voor afgesproken
bijeenkomsten.
va comme je to pousse, m. (fam.)
iemand die niets uit eigen beweging doet, machine, ledepop ; a' la —, advt. op good geluk,
in 't wilde.
vacquerie, f. (arg.): aller en —, rondzwervend eene gelegenbeid zoeken om te
stelen.
vade, f. (fam.) menigte mensehen, oploop.
va-de-la-gueule, in. (pop.) vraatziek
mensch. — Prater, babbelaar.
va–de–la–lance, m. (pop.) onzedelijke
doordraaier; vuilbek.
vadrouillant, adj. (pop.) van losbandig
gedrag.

[VAQlTERIE
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den Di.ctionnaire des Contemporains] (fam.) dik
boek.
vaquerie, r. (arg.): aller en -, op roof
uitgaan.
vase, m. 1. (vat) ((am.): - etrusque, nachtpot. - 2. (arg.) ook vasse, vasre [hgd.
wasser] water.
vaser, v. imp. (pop.) regenen.
vasistas, m. (kijkvenstertje) (pop.) lorgnet voor een oog, monocle; termer son -,
sterven.
va-te-laver, m., ook vat' faire panser, m. (pop.) oorvug, vutstslag in 't geztcht,
b. v. je lui ai decroche un - q'ui n' est pas
pique des vers, ik heb hem een oorvijg gegeven, die hem heugen zal,

VELOZE]

Tot slot:
lUais fJ.uand ie v'ois c'qu'on ose ecrire
Dans tee journaux d' l' opposition,
Je ne puis m' emp~cher de dire
Avec une noble indignation:
«su» grands de la terre
»Dtmtums un bravo
"rive le ministere, "On dirait du veau".

Daverend applause
vecu, adj. (geleetd) bij letterkundlgen: werkelijk beleetd, trouw del' natuur algezlen , c'est
-, dat is ult het leven gegrepen,
veoule, m. [vehicule] (pop.) rijtuig.
vedette, f. (cavaleriepost): (theat.) en-,
in grooter letter gedrukt (van den naam van
Vaticanaille, f. [Vatican, canaille] ((am.) een acteur op het antcne).
bij democrattsche vrijdenkers: de partij van bet
veiller, v. n. (waken) «(am.): - au grain,
het oog houden op zijn volkje, oppassen dat
Vaticaan, de ultramontanen.
vatrine, t (arg.): gr-inchir a la -, in niets te 1001' gaat of dat men niet bedrogen
wordt , v. as, b. - (typ.) overwerk maken,
een restauratte stelen.
veilleuse, f. (nachtlamp): a) «(am.) V.
va-trop, m. (arg.) bediende.
vaudevtlliere, f. ((am.) d~me die zlch souffler, - b) (arg.) maag: - it sec, honlaat engageeren als actrice, aHeen om llcha- gerlge maag, - Frank: demi- -, 50 centimes.
veinard, m., -e, f, adj. et s. [~tre en
melijke bekoorlijkheden ten toon te stollen.
vautour, m. (gler) ((am.) valsche speler veine, fortuinlijk zijn] wten net geluk meeloopt,
(ant. pigeon); scnraapzuchttg hulsjesmelker , v. geluksklnd.
veine, r. (geluk): a) ((am.) - de cocu, gemonsieur.
veau, m. (katr) (Mil. et pop.) kaltsvel, luk in net spel (vgl. het spreekwoord : Heuransel. -Lamlendige kerel, luiwammes. - reu» au [eu, matneureua. en femmes). - b)
Aankomende hoer. - - morne, drunken wijr. (arg.) - couchante, zonsondergang.
veinne, f. (arg.) oude vrouw.
- Bijkermisvertooners en kwakzalvers: larder
veler, v. n. (kalven) (pop.) in de kraam
son -, het voor de tent gapende puhllek door
allerlel kluchten en grappen lokken. - On di- komen.
velin, m. (velijn) (pop.) vrouw, echtgeraU du -, aardigheid zonder eigenlijke beteekents, die aan net eind van 1884 en in het noote; arrangemaner (ou secouer; sa femme,
begin van 1885 veel weI'd gehoord en overal zijn vrouw atranselen.
velo, m, [veloce, snel] (arg.) postiljon.
bijgehaald werd. Wij geven als staaltje twee
coupletten uit de jaar-revue van de Varietes, Oek aor. van velocipede.
veloee, m. abr. van velocipede.
welke de acteur Baron driemaal da capo moest
velo-club, m. wtelercluh, vereeniging van
zingen:
v(Hocipedisten.
Cette phrase exquise et (econde
velours, m. (fluweel): a) ((am.) lakenop
Par qui nous sommes tous charmes
de speeltafel; V. eclairer; jouer sur Ie -,
Fut dit' des l' origin' du monde
met het gewonnen (of met geleend) geld spePar les gens les plus distingues.
len. - Niet al te grove verbindingsfouten maQuand Romeo, perdant la tMe .
ken by het spreken, b.v. donnez-moi z'en. Apres sa chaude nuit d'amour
Zoete sterke drank, likeur. - b) (pop.) lacher
Croyait entendre l' a/ouette
un -, een wind laten. - c) (arg.) faire du
Annoncer le retour d,u jour ..••
-, opzitten -en pootjes geven, zich lief voorNon", disait Juliette
doen, zijne valschbeid achter mooie woorden
A son Romeo,
trachten te verbergen.
Ce n' est pas l' alouette,
veloze, f. (arg.) paardenpost, posthuis.
ttOn dirait du veau".
tt

tt

[VELU
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velu, adj. (harig) bij scholieren : uitstekend, buitengewoon.
vendange, f., v. cousine.
vendangeuse, f. (wijnleesster): — d'amour, moderne bacchante.
VendOme, n. pr. m., v. colonne.
vendOme, m. (arg.) op bet baccarat geltjkend spel, dat in de gevangenissen gespeeld
wordt.
vendre, v. a. (verkoopen): (pop.) — des
guignes, scheelzien; — la meche, een gebeim
ruebtbaar maken ; V. piano.
vendu, m. (pop.) verachtelijk : rempla u nt,
plaatsvervanger in 't Leger.
venelle, f. (-i-steegje) v. enfiler, 1.
venerable, m. (eerwaardige): a) (fr. mac.)
eerste meester eener loge. — b) (pop.) bet
achterste.
venne, f. (arg.) smaad, schande.
vent, m. (wind): a) (fam.) du —, — et
mousse! = du Tian (z. ald.) — b) (Com.) bij
winkelbedienden : — du nord, waaier. — c)
(Mil.) bangheid, angst: quel —! wat i n angst
hebben wij uitgestaan ! — d) (dc. ) donner du

c

— = brimer. — e)

(pop.) n' y entendre que
du —, in 't geheel er geen verstand van heb-

ben. — V. moulin. — f) (Mar.) bij matrozen : 4tre — dessus, — dedans, ook avoir du
— dans les voiles, dronken zijn.
vente, f. (Com.) v. abattage, f.
venterne, etc., v. v anterne.
ventre, m. (hulk, JUf) (pop.): c'est is —
de ma mere(, je n' y retournerai plus), dat is
eenmaal maar nooit weer, daar snappen ze me
nooit weer; — bdnit, kerkeknecht, koster; —
d'osier: a) donkaard; b) zeer mager mensch;

brosser.
ventree, f. (pop.) rijkelijk maal; s'admi-

V.

nistrer (se flanquer ou se foutre) une —, een

VERONIQUE]

tuer). — v.
manchon.
verbe, m. (woord) (arg.) v. so(1)lir.
verbena, f. weldadigheidsbazar in bet
ser le brouillard (z. ald. on

hippodroom.

ver–coquin, m. (draaiziekteworm der
schapen) (pop.) gekke inval, gril.
verdet, m. (arg.) wind.
verdouse ou verdouze, f. (arg.) vrucht,
appel, fruit ; V. arroseur, cribleur.
verdousier, in., verdousiere, f. (arg.)
1. —, in. appelboom ; tuin, boomgaard. — 2.
S. Fruitverkooper, fruitvrouw. — (arg.) fruit-,
groentedief.
vereux, 1. adj. (wormstekig; verdacht) :
chignon —, valsche, grof gemaakte chignon. —
2. s. m.: (fam.) schuldenmaker, die niet betalen kan. — (arg.) individu dat onder politietoezicht staat.
vergne, f. (arg.) stad : deux plombes crossent a la —, bet slant 2 uur in de stad ; la
grande —, Parijs; — de Misdricorde, stad waar
voor dieven niet veel to halen is.
vergogne, f. (schaamte) (arg.) toorn.
verisme, m. tot in bet ulterste gedreven
realisme of naturalisme.
veriste, adj. tot bet verisme behoorende.
vermeil, m. (arg.) = vermois.
vermicelles, m. pi. (vermicelli) (arg.)
aderen : to es sans raisind dans les —, je hebt
geen bloed in je aderen.
vermilion, m. (vermiljoen) (arg.) roodkop, Engelschman.
verminard ou verminaux, m. ([am.)
bij scholieren: zeer onbeduidend mensch, nul;
smeerlap, schoft.
vermine, f. (ongedierte) (arg.) advocaat.
vermois, m. (arg.) blood.
vermoise, adj. (arg.) bloedrood.

Oink maal houden, zijn maag bederven.
ventriloque, m. (buikspreker) (pop.)
verneaux ou verno(t)s, v. croquewindenlater.
neaux.
ventripotents et ventridolents, m.
vernir, v. a. (vernissen) (arg.): se faire
pl. dikbuiken en hongerlijders.
— les douilles, zijn Naar laten verven.
ventrouillard, m. (pop.) dikbuik. —
vernissage, m. (het vernissen) (fam.)
Windenlater.
do openingsdag van een tentoonstelling enz.
ventrouiller, v. n. (pop.) winden laten. voor eon geinviteerd publiek; (the'at.) generale
ventru, m. (dikbuik) (fam.) conservatief repetitie van eon nieuw stuk.
afgevaardigde van bet Centrum (onder Louis
verole, f. (venerische ziekte): — noire =
Philippe).
/llvre (z. aid.) cdrdbrale.
ver, m. (worm, made) : a) (fam.) — ronveroleuse, f. (pop.) venerische hoer.
geant ou rongeur (knagend berouw), bij 't uur
veronique, f. (pop.) bij voddenrapers:
gehuurde vigelant. — (pop.) — le ver = chas- lantaren.

[VERRAS
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verras, m. [voor verrat] (pop.) beer (mannetjesvarken).
verre, m. (glas): a) (pop.) — de montre,
achterste : casser le — de sa montre, op zUn
achterste vallen ; servir de — a plaisir, hoer
2ijn; se monter le — en fleurs, v. Vert. —
b) (arg.) — en fleurs, kunstje met de kaart
om to bedriegen.
Versaillais, m. (inwoner van Versailles)
aanhanger der Nationale Vergadering, welke
tijdens den opstand der Commune in 1871 to
Versailles vergaderde; les —, ook: de tegen
de Commune vechtende troepen.
verser, v. n. (vergieten) (pop.) tranen
storten. — Naar een richting been gaan of
vallen ; it a verse du c6td de la litterature, hij
is letterkundige geworden.
verseur, m.. verseuse, f. kotilehuisbediende die de kofie inschenkt.
Versigo(t), n.pr. m. (arg.) de stad Versailles.
versionnaire, m. [version, vertaling uit
een vreemde taal] ((am.) iemand die voor geld
latijnsche vertalingen en opstellen voor examinandi bewerkt ; vgl. passeur.
Vert, adj. et s. m. (groen) : a) (fam. et
pop.): se mettre au — ( op groen over gaan):
a) wat bekomen, nieuwe kracht zien to krtgen (nadat men door uitspattingen verzwakt
is); b) bij spelers : aan de speeltafel plants nemen. — Alonter le — en fleur, een strik spannen; se monter le — en fleurs, zich illusie maken. — Se laisser prendre sans —, zich laten
overbluffen. — P'ymphe —e, absint. — b) (arg.)
it fait —, het is koud.
Vert—de—gris, m. (kopergroen): ten —,
een glas absint. — Knecht van een rondreizend kwakzalver. — Gerechtsdienaar, deurwaarder; plaatscommandant. — Ieder die een
groene uniform draagt.
verte, f. [vert, adj. groen]: a) (fam.) absint ; heure ou in — regne dans in nature, vijf
uur 's namiddags. — b) (pop.) la —, de druiper.
verver, v. n, (arg.) weenen.
verveux, m. (fuik) (pop.) bq boeren:
crinoline.
vesanique, adj. dol, krankzinnig.
vespasienne, f. openbare retirade op
een wagenstel (omstreeks 1832) . — Thans flog:
urinoir.
vesquer, V. a. [cor. van vexer] (pop.)
iemand plagen.
vessard, m. (pop.) lafaard.

VIANDAGE]

verse, f. (zachte wind, poepje) (pop.) bangheid; avoir la —, in zipn broek schtjten, bang
zijn. — Bij schooljongens:
pas op! (toe
roep bU nadering van den surveillant).
vesser, v. n. (windjes laten) (pop.): — du
bec, uit den mond rieken.
vessie, f. (pisblaas): a) ((am.) v. souffer, a. — b) (pop.) vrouw van slecht levensgedrag. — —s dessouflUes, slappe tieten.
vestale, f. (Vestaalsche maagd; kuische
vrouw) (pop.) hoer.
veste, f. (buis) bij letterkundigen en acteurs: smadelijke nederlaag; ramasser (ou remporter) sa -- ou une —, niet slagen, uitgefloten worden; retourner sa -•—[voor tourner casaque], van meening veranderen, zijn, rokje omkeeren; vgl. retourner.
vestiaire, m. (bewaarplaats voor kleederen in publieke gebouwen, enz.) ((am.): avoir
laissd qc. (b.v. son esprit) au —, van lets niet
voorzien zUn (b.v. geen verstand hebben).
Vestige, m. lspoor): a) (pop.) snelheid,
levendigheid. — b) (arg.) —s ou vestos, droge
groenten, inz. linzen, erwten. — Bangheid,
angst; coquer le —, bang maken.
vesto, m. a) (pop.) windje, poepje. —
b) (arg.) v. cuisine ; vestige.
Vesuve, m. (fain.) : faire son —, een
hooge borst zetten.
vesuver, v. a. (pop.) mild schenken, met
voile handen uitdeelen.
±Vesuvienne, f. lid van een amazonencorps in 18t8; galante dame.
veulerie, f. [veule, adj. slap, lamlendig]
slapheid, lamlendigheid. — Verdacht, dubbelzinnig gedrag.
veuve, f. (weduwe): a) b spelers : la —
Chapelle, schoppenvrouw in het baccarat. —
b) (pop.) (iron.) — d'un colonel mort a Wa—!

terloo .... d'un coup de pied dons le cul, vrouw

die zich op belacbelijke wijze uitgeeft voor de
weduwe van een boofdoflicier; bona f: etre
loge chez la — j'en tenons, in gezegende omstandigheden verkeeren epouser la — Poignet,
onaneeren; la — Rentrde, eigenaar van een op
eene publieke verkooping onverkociit gebleven
voorwerp ; v. nenais. — c) (arg.) la —, 00k:
la — Razibus, de guillotine ; crosser chez la —,
het schavot beklimmen ; dpouser la —, geguillotineerd worden. — tStrop.
vezouiller, v. n. (pop.) stinken.
viandage, m. vleeschspijzen (ant. lai;

tage).

[VIANDS
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viande, f. (slachtvleesch) (pop.) (het levende)
vleesch van het menschelijk lichaam; montrer
sa —, hats en schouders ontblooten, gedecolleteerd zijn, ook : een gat in de broek hebben,
waardoor het vleeseh zichtbaar wordt; se coller la — dans le torchon, naar bed gaan; rarnasser sa —, weer opstaan, als men gevallen is ; V.
mangeuse. — Basse —, — de seconde ca-

UUgorie, vrouw met slappe huid; — a canon,
kanonnenvleesch, soldaat ; — de morgue : a)
onvoorzichtig mensch ; b) landlooper, -ster, bedelaarsvolk.
viatique, m. (teerpenning, viaticum) (fam.)
bet reisgeld, dat men in Monaco den door 't spel
geruIneerden spelers toelegt.
viauper, V. n. (arg.) huilen, janken als
een bandrekel.
vibrant, adj. (trillend) hartstochtelijk.
vibrion, m. soort van bon-vivant, die onbewust bezig is alle gezondheid in de maatschappij
te bederven, weg te nemen en te verwoesten,
tot de natuur de in hem aanwezige ziektestof op
hem zelf aanwendt en hem wegblaast (Dumas,
lEtrangere) .

vice, m. (ondeugd) losbandigheid, ontucbt ;
aller au —, naar een hoerenhuis gaan. —
Phantasie ; scherpzinnigheid; slimheid ; avoir
du — (dans la toupie), een slimme kerel zijn.
vicelot, m. [dim. van vice] (pop.) foutje,

klein ondeugdje.

vice–race, m. (arg.) kapelaan.
vice–Versailles, adv. [cor uit viceversa]: et —, en omgekeerd.

vichi, v. absinthe.
victoire, f. (pop.) hemd (naar den naam
der verkoopster, Mlle Victoire, op de markt
Saint-Jacques.
victoria, f. soort van open rijtuig met
4 wielen, victoria.
(Bonaparte.
victorien, m. aanhanger van prins Victor
vidange, f. (ruimen van een beerput)
(arg.) verlossing, bevalling ; v. largue.

vide, m. (fam.) = ereve.
vider, v. a. et v. pr. (ledigen) bij letter-

kundigen : a) etre vide, geruineerd zijn ; b)
niets degelijks meer produceeren. — Bij cocottes : — un homme, een man uitplunderen. —
Boj uitdragers : — les lots, de aangekachte voorwerpen onder elkander verdeelen. — (pop.) — le
plancher, heengaan. — — ses poches, pianospelen.
-- (arg.) — qn., iemand doodslaan ; se --, sterven.
viedaser, v. n. (pop.) een werk op de
Lange baan schuiven, traag werken.

VINGT]

vieille, f. (nude vrouw): a) (fam.) ma
— ! oude jongen ! oude vriend ! — Oude brandewijn, cognac; v. Vieux. — b) (pop.) moeder, nude.
vieillisseur, m. bedrieglijk kunstenaar,
die bronzes voorwerpen, scbilderijen, porselein
enz. bet aanzien van oude meesterstukken geeft.
vieillisseuse, f. (pop.) oudmaakster (nude
vrouw, die den al te jeugdigen meisjes van bet
trottoir bet aanzien weet te geven van 18 tot
.M jarige vrouwen, om ze te vrijwaren voor
vervolging der politie.
vierge, f. (maagd): — de comptoir, buffetjuffrouw, vrouweloke koffiehuisbediende.
vieux, m., vieille, f. (oud) 1. adj. ((am.)
elle est vieille, dat is er een uit de nude dons.
— Sc faire -- (ook se faire viocque ou antique), vol ongeduld op iemand wachten, zich
vervelen; (Mil.) c'est —, maak dat anderen
wijs. — 2. —, S. m. de nude (varier); mes —,
mijn oude lui, mijn ouders. — Bij cocottes:
nude, rijke, corpulente minnaar; avoir son —,
gemainteneerd worden. — (Mil.) un — de la
vieille, nude ijzervreter.
vif–argent, m. (kwikzilver) (arg.) baar geld.
vigie, f. (uitkijk) (arg.) : voleur a la —,
diet die op de imperiale eener diligence reist,
om de bagage te stelen. (crucifix.
vigne, f. (wijngaard) ((am.): Jean de la --,
vignette, f. (typ.): piquer la —, verstrooid
zijn, staan soezen in plaats van te werken.
vigousse, f. [vigueur] (pop.) nadruk,
energie.
Villette, n. pr. f., v. conservatoire.
villois, m. (arg.) dorp.
vin, m. (wijn) (pop.): marchand de — blanc,
kleine jongen, bij wien een slip van 't hemd
uit de broek hangt.
vinaigre, m. (azijn) : a) ((am.) — des
quatre negotiants, weleer : — des quatre (ou
des quarante) voleurs, pestazijn. — b) (pop.)
crier an —, om hulp roepen. — Bij kinderen
die touwtje spingen: du —! ras (draaien) !
grand —! heel ras!
vinaigrette, f. (zure saus) fluke kastijding, afstrafng.
vinasse, f. (bezinksel bij de wijndistillatie) (pop.) won.
vingt–cinq, a. n. c. (vijfentwintig) (pop.):
rigoler a — francs par tete, zich buitengewoon
amuseeren; s'emmerder a — francs par tete,
zich doodelijk vervelen.
vingt-cinq-franco-jurien, m. (pop.)
19
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[VINGT-DEUX

volksvertegenwoordlger, Kamerlid (omdat btJ
25 franken per dag trekt).
vingt-deux, 1. (pop.) —, interj. = it
pleut ! ( v. pleuvoir, b). — 2. (arg.) m.
dolk, mes.
vingt–huit f ours, m. ((am..) reservist,
soldaat bu de reserve (om den Z8daagschen
diensttgd = reservoir).
vinoehe, f. (arg.) wun.
vioc, vioeque, (arg.) 1. adj. et s. m.
oud, oude; v. Vieux, 1. — 2. viocque,
f. (losbandig) Leven.
violette, f. (viooltje) straatroep der verkoopers: La — ! spiering ! (voor des dperlans).
"violon, m. (viool ; arrestlokaal naast de
wacht): a) (pop.) v. botte. — b) (arg.) sentir
le —, naar armoe rieken ; geen geld hebben.
— Jouer du —, zijn boelen doorzagen.
violonne', adj. (arg.) noodlijdend, armoedig, ellendig.
wirer, v. a. (wenden) (arg.) veranderen.
virgule, f. (komma) (pop.) kinbaardje. —
Litteeken. — Streep met drek aan den muur
eener bestekamer.
Viro, m. (pop.) beminde van een buffetjufrouw. — Etre —, zoo dronken zijn, dat
men niet op zijn beenen kan staan.
Vis, f. (scbroef) (pop.) V. serrer.
visage, m. (gezicht) ((am.) : — de bois
/lottd, — de constipd, bleek, geel gezicht; —
de campagne, — sans nez, het achterste ; —
cousu, zeer mager gezicbt; — a culotte, vies
gezicht, dat beter in de broek op zijn plaats was.
viscope, f. (pop.) hooge pet der souteneurs (= defou) ; klep van een pet; rand
van een hoed; kepi.
Vise–au–trehe, m. (die met de spuit
op bet acbterste mikt) (pop.) weleer: apotheker.
visque, f. (arg.) Leven ; V. malade.
visqueux, m. (adj. kleverig) (pop.) van
een hoer levend manspersoon (souteneur) der
minste soort.
vit, m. (pop.) mannelijk lid.
vitelotte, f. (roode aardappel) (pop.)
dikke roode neus.
vitraux, m. pl. (pop.) bril.
Vitro, f. (glasruit) knijpbril, lorgnet voor
eon oog; —s, p1. oogen; carreaux de —s, bril
(vgl. carreau, b).
vitrier, m. (glazenmaker): a) (pop.) les
—, do glazenmakers (scbeldnaam der Jagers
van Vincennes wegens bun ransel van was.
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doek of bun groene [vert, gelijkluidend aan
verre] uniform). -- b) in bet kaartspel : ruiten
(woordspeling van carreau, vensterruit en carreau, ruiten, kleur bij de kaart); b.v. quinte
manreuse dans les —s (quinte majeure a carreau), met ass beginnende vijfde in ruiten.
vitrine, f. (glazen kast) (pop ) lorgnet,
bril. — Faire —, zich opdirken, netjes aankleeden ; Otre dans la —, elegant gekleed zpn.

vitrioler, V. a. uit wraak of kwaadaardigheid met zwavelzuur begieten.
\ vitrioleuse, f. vrouwspersoon, dat uit
wraak het gezicht van baar verleider, minnaar,
echtgenoot met vitriool begiet.
v'lan, m. [interj. klets, flap] ((am.): avoir
du —, vuur, aardige ongedwongenheid, originaliteit hebben (= du chien) ; ook adj. b.v.
une soiree dansante tris reussie et tris —, een
goedgeslaagde en hoogst origineele danspartij.
— Un — = psehutteux.
voie, f. [— de bois, voer bout] (pop.) :
foutre une — de bois a qn., iemand een pak
slang geven.
Voile, m. (sluier) (fr. mac.) tafellaken.
voir, v. a., V. n. et v. pr. (zien): a) ((am.
et pop.) en faire — a qn., iemand om de ooren
geven, iemand op het lijf komen. — — une
femme, een liaison met een vrouw hebben;
se —: a) v. recipr. vleeschelijken omgang
met elkander hebben ; b) V. ret. onaneeren. — —, v. n. (pop.) ook — Sophie, de
maandelUksche regels hebben. — — en dedans,
slapen, ook : dronken sun. — En — la farce,
bet zijne er van hebben, zijn nieuwsgierigheid
bevredigen. — b) (arg.) arresteeren : se faire
—, gearresteerd worden; etre vu, gefopt, bedrogen worden. — — rouge, een onwederstaanbaren lust hebben om blood to vergieten, amok
maken.
Voirie, f. (vilderij ; vuilnis) (pop.) zedeloos
vrouwspersoon ; vagebond.
Voisin, m. (buurman) ((am.): nos —s, de
Engelscben; nos —s viennent, mUn regels zijn in
aantocbt (vgl. anglais, 2 d). — z. ook grinvoite, f. [abr. van voiture] rgtuig. (ohir.
voiture, f. (r(jtuig) (pop.): — a talons,
de beenen.
voix, I. (stem) (pop.): — den bas, wind,
poop.
vol, m. (diefstal) (arg.) v. ame'ricain,
a la broquille
1 b, barbot, bonjour;
—

= broquillage.
volaille, f. (gevogelte) (pop.) : a) (fam.)
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fanten dan werken ; — au jaune = accommoder au safran (z. ald.)
voulu, adj. [part. p. van vouloir] (fam.):
c'est --: a) dat is mode, dat is gewoonte geworden, dat is conventioneel; b) dat is niet
volailler, V. a. a) (fam.) iemand zijn op oprecht ; une originalitd un pets —e, een wel
wien men niet aan kan, wispelturig zijn. — een beetje voorbedachte eigenaardigheid.
vous—n'avez—rien, m. (pop.) ambteb) (pop.) de hoeren naloopen.
naar der belasting, kommies (wegens de gevolaillon, m. (arg.) slechte dief.
volant, m. (vliegend) (arg.) vogel. — wone vraag : vous n' avez rien as d4clarer ?)
vous(s)oyer on vousvoyer, v. a. [geMantel.
volante, f. ou vol(e) — au— vent, f. (arg.) vormd naar analogie van tutoyer] (fam.) iem.
met U aanspreken.
pen. — Telegram.
vouzaille, ook vouzigaud, voziere,
volapuk, 1. m. (wereldtaal) damestournure. — 2. adj. door elegantie zich onder- vozigue [= vous] (arg.) gij, U.
voyage, m. (reis): a) (pop .) bq koordescheidend.
vol— au—vent, m. (soort pastel): a) (pop.) dansers : rondreis door Frankrijk. — b) (fr.
hoofd ; avoir une dcrevisse dans le --, niet goed mac.) —s, beproeving bq de aanneming. — c)
(arg.) — au long tours, deportatie naar Cayenne.
bij 't hoofd zijn. — b) (arg.) v. volante.
voyager, v. n. (reizen) in de danskunst:
voler, v. a. (bestelen) (pop.) - 4tre vole,
zich pirouetteerend over bet tooneel bewegen.
bedrogen, gefopt zijn.
voyageur, m. (reiziger, passagier): a)
voleur, m. (diet): a) (typ.) —s, pl. stukjes
papier, die bij 't drukken aan bet vel kleven ((am.) handelsreiziger (voor — de commerce);
en witte plekken of monniken veroorzaken; V. — sec, reiziger die in zijn hotel niets verteert.
ligne, c. — b) (Mil.) —s d'etiquettes, de — b) —s a quinze francs le cent, passagiers
fouriers. (Ieder soldaat moet twee briefjes op de imperiale der omnibus. — Koordedanser,
[etiquettes] hebben, een met zUn naam, een kermiskunstenmaker, in bun eigen argot ook:
ander met zUn nummer in bet stamboek. De kunstvriend onder bet publiek, die bq kunstmet de bezorging dezer briefjes belaste fou- stukken als handlanger dient. — Vloo.
voyageuse, f. (reizigster) ((am.) op pakriers worden door de soldaten beschuldigd bun
die briefjes te ontfutselen, om in de gelegen- ketbooten en spoorwegen op baar beroep reiheid te zqn hun tegen betaling weer andere zende hoer.
voyante, f. ((am.) zieneres, profetes (iem.
te bezorgen).
volige, f. (dunne plank) (pop.) mager die tegen 20 franken per uur aan de roulet
te Monaco de winnende nummers voorspeit) .
mensch.
voyou, m., voyouse ou voyoute, f.
volontaire, m. (vrijwilliger) (fam.) : —
de cinq any, soldaat (iron. in tegenstelling met (pop.) 1. —, m. Parijsche straatjongen, van
zijn leelijkste zijde, bengel, deugniet, lanterfaneenjarig vrijwilliger).
voltigeante, f. [voltiger, fladderen] straat- ter, Bien Delvau als volgt afschildert : "Het
kind der straat bet product van slijk en keislijk. — Pen.
voltigeur, m. (kunstspringer): a) bij let- steen, de mest waarop heldenmoed groeit, een
terkundigen : — de la Charte, iemand die aan wandelend hospitaal van alle zedel^jke ziekten
de waarheid der constitutie onveranderlijk vast- der menschheid, leelijk als Quasimodo, wreed
houdt; — de Louis XVIII, uit Gent of Coblentz als Domitianus, geestig als Voltaire, cynisch
teruggekeerd emigrant; — de 89, vereerder der als Diogenes, dapper als Jean Bart, atbeistisch
beginselen van de eerste Fransche revolutie. — als Lalande — in den woord een monster. —
Bij uitbr. ruwe, gemeene kerel, straatlooper. —
b) pop.) —, metselaarsleerling, opperman.
vomir, v. a. (pop.): — tripes et boyaux, 2. —se, —te, f. jonge straatmeid.
voyouorate, m. straatdemocraat.
bet hart uit bet ltjf braken.
voyoueratie, f. straatdemocratie, beervorace, m. bij spelers : = emecheur (z.
schappij van bet gepeupel.
ald.) de cartes.
voyoutados (pr. —dos'), m. (pop.) sivouer, v. a. (wUden) (pop.): 4tre voue au
blanc, niet van werken houden, liever lanter- gaar van 1 sou.

iemand op wien men niet rekenen kan ; dom
menscb. — Kweekeling der voorbereidende
klasse te Versailles voor de school te SaintCyr. — b) hoer; diefachtige hoer; in bet algemeen : vrouwspersoon.
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vrignole, f. (arg.) vleesch.
voyoutisme, m. zedelUike verdorvenheid
van bet straatgepeupel.
vrille, f. (drilboor) (pop.) = leS-un —, een door en door recht- bienne.
vrai,
schapen man. — v. pour, 1.

m.:

w
watfer$eb, m. [va to faire fiche, de duiwagnerite, f. [Richard Wagner] : la —
le tient, hq (Royer, de componist van Ligurd) vel hale je] gemeene vent; monsieur — et
compagnie, Jan Rap en z(jn maat.
lUdt aan Wagnerkoorts.
watrinade, t. (pop.) vermoording van
wagon, m. (spoorwagen) (pop.) groot glas
bestiaux, den patroon of den meesterknecht.
wijn (van 2 liter inhoud).
watriner, v. a. (pop.) zpn patroon of
gemeene hoer.
wallace, m. (pop.) bronwater; V. wal- den meesterknecht vermoorden.
watrineur, m. (pop.) = justicier.
lacer.
watriponner, v. n. [Watripon, journawallacer, v. n. [Richard Wallace begiftigde de stad Parps met fonteinen] water drin- list) voor kleine couranten schrijven; kleine
couranten oprichten.
ken. — Schreien, weenen.
wilsonisme, m. [Wilson, schoonzoon van
Waterloo, n.pr. m. [slag bU Waterloo
18 Juni 1815] volkomen nederlaag. — Bij spe- den vorigen president Grevy] bet doen van
lers : un cercle qui a son —, een speelclub, smerige zaken onder bescherming eener hoowaarin een valsche speler op heeter daad be- gere macht, wilsonisme.
trapt wordt. — (pop.) bet acbterste.

——a

X

a

l'—, op de Polytechnische
X, f. (m.) (math.) X, de (eerste) onbe- — (dc.) alter
—, candidaat voor
kende grootheid; btj uitbr. geheim; caboche school gaan; candidat
(vu t6te) —, fort en —, mathematische kop. de Polytechnische school ; v. ook thota.

a

a l'

Y
y (pop.) = lui, b.v. j'y ai /ichu une gifle,
ik heb hem een oorvpg gegeven. — = il,
b.v. y ne vent pas, hij wil niet.
yachting, m. (engl.) nautische sport,
zeilen en roeien.
yachtsman, m. (pl. —men) (engl.) lidbobber van nautische sport, van zeilen en roeien.
yeux, M. p1., V. oeil.
ylang-ylang, m. zekere odeur, voor
eenigen tijd, inz. bij de dames der demi-monde

zeer geliefd : ils seraient une Laure et un Pdtrarque 1'—, zij zouden elkander gloeiend
liefhebben als Laura en Petrarca, maar met
bun liefde bet elegante der moderns wergild
verbinden.
youdi, youte ou youtre, m. (pop.)
food; fat-din des —s, jodenkerkhof.
youtrerie, f. (pop.) Jodendom. — Joodscbe menieren en eigenaardigheden; hebzucht,
woeker.

a
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z
zablot, m. = j ablo.
kerel zin ; b) (thlat.) : (ook Otre zingue) een
zanzibar, m. soort roulette-spel in wijn- klankvolle, metaalachtige stem hebben. — 2.
huizen.

adj. et s. in. = zingue, 1.
zingue, 1. adj. et s. m. = chic. -- 2.
ser du —, wegloopen, uitsnijden. — Rue des m. (pop.) abr. van en = mannezingue.
Quatre-Zephs = rue des Quatre-Vents (naam
zin.guer, V. n. (pop.) staande een borrel
eener straat te Parijs) .
aan de toonbank drinken. — (theat.) : etre
zephir, m. (Mil.) soldaat van de straf- zingud. -- V. zinc.
jagerbataljons in Afrika, soldaat der lichte
zingueur, m. (zinkwerker) (pop.) vaste
Afrikaansche infanterie.
klant der wijnhuizen.
zephirien, adj. (Mil.) de zepbirs betrefzinguot, in. ((am.) te Saint - Cyr: speelfende; ses souvenirs —s, ztjne herinneringen plaats, recreatiezaal.
nit den tijd, dat hij als zepbir diende.
zolatre, adj. [Zola]: mot un peu —, een
zerver, v. a. [cor. van verser] (pop.) min of meer onkiesch woord.
weenen.
zona, f. bij joodsche handelaars: hoer.
ze—ze, m. [zezayer, lispelen, z uitspreken
zouzou, m. [voor zouave] (pop.) zoeaaf,
in plaats van de zachte g] iemand die lispelt. Fransche infanterist in Turksche dracht.
zif, m. (arg.) koopwaar, die men valschezoze, (arg.) v. boucle.
lijk beweert voorhanden te hebben en ook in
zozotte, f. (pop.) in de taal der van
de boeken voorkomt ; solliceur de — = sans- hoeren levende mannen (souteneurs) : geld;
camelotte.
mettre le doigt sur la —, geld wegnemen ; la
zig ou zigue, m. (pop.) kameraad, vriend; --- a la Louis, bet geld van de maitres.
flinke kerel; bon —, — d'attaque, goede kaZut, interj. (pop.) ja wel ! dat kun je bemeraad op wien men rekenen kan; c'est un gr jpen ! daar is geen denken aan ! dat moest
(bon) —, hij is een vertrouwd man, voor hem er nog bijkomen ! — Ah ! — alors ! dikw^jls
sta ik in; v. chiffe. --- Individu, mensch; met bijvoeging van : --, Si ta soeur est maconnais-tu le — ? ken je dien kerel ? — (Mil. ) lade (in verband met et ta soeur!), euphemis— a la rebiffe, recidivist.
tisch voor ah ! merde alors ! wel, dat manzig— zag, m. (('am.) soort stoel, zigzag. — keerde er nog maar aan ! — —! Loop naar
b) (arg.) kreupele, lampoot. — Dronkaard.
de maan ! Vlieg op ! Lik me de mars etc.,
zinc, (pop.) 1. m. (zink) toonbank in wijn- b.v. le jour ou' j'aurai assez de cette amie,
huizen en drankwinkels; prendre un verre sur je lui dirai —! zoodra ik genoeg heb van die
(le) —, tomber un —, een glas wijn, een bor- lieve vriendin, dan zeg ik tegen Naar : vort,
rel staande voor de toonbank uitdrinken; v. mask dat je weg komt ! — — au ber ... per!
entonnoir . — — des ratichons, altaar. — V. baguette.
Geld. — Venerische ziekte. — Avoir du —:
zutiste, m. (pop = j'menfoutiste.
a) met groote brutaliteit optreden, een ferme

zeph, m . [abr. van zephyr] wind; se pous-

.)

