p
p [de, p’s, p’tje] de 16e letter van ons alfabet N de p van Pie
ter; een raadsheer met een p hij praat veel, maar aan zijn
raad heeft men niets
2
p zacht <piano>
p. [afk] pagina
P 1 parkeergelegenheid 2 fosfor
pa [dem, pa’s, paatje] vader N pa en ma, moe
p/a [afk] per adres w c/o
p.a. [dev] <in Nederland; arch> oude naam voor de huidige
pabo <pedagogische academie>
Pa 1 protactinium 2 pascal
1
paaiMen [onov ww, paaide, h gepaaid; paaier, paaiing]
(van vissen) paren
2
paaiMen [ov ww, paaide, h gepaaid] inpalmen v tevreden
stellen w iem. aan het lijntje houden, iem. te vriend houden N
paaien met
paal [dem, palen] 1 langwerpig stuk hout, ijzer, steen e.d.
dat in de grond staat u amsterdammertje, betaalpaal, bolder,
doelpaal, draadpaal, fotopaal, grenspaal, haltepaal, heipaal, ki
lometerpaal, koestijl, kokerpaal, kolfpaal, krabpaal, lantaarn
paal, leiboom, lichtmast, mast, meerpaal, mijlpaal, perkoen,
pulspaal, rooipaal, schamppaal, schoorpaal, schroefpaal, schurk
paal, schutpaal, seinpaal, sleutelpaal, snuffelpaal, stalpaal,
stormram, strandpaal, telefoonpaal, totempaal, vlaggenmast,
weesboom N een huis aan de paal slaan het te koop zetten; pa
len pellen het betonijzer van heipalen vrijmaken en de
paaluiteinden in een horizontaal vlak brengen; paal en
perk stellen aan iets tegen een slechte gewoonte, misbruik
e.d. ingaan; de eerste paal slaan de eerste heipaal in de
grond stampen; een Walcherse paal paal voor waterbouw
werken, tot 1,35 m lang en 4,5 cm dik in het midden; dat
staat als een paal boven water dat is een uitgemaakte zaak
2 <inf> stijve 3 doelpaal N de eerste paal de doelpaal die
het dichtst in de buurt van de bal is; op, tegen de paal schie
ten; tussen de palen staan keepen 4 <genealogie> loodrech
te band midden over een wapenschild : als puntje bij
paaltje komt als het erop aankomt; <inf> voor paal staan zich
belachelijk maken; <inf> iem. voor paal zetten hem belache
lijk maken
paalMdanMsen [onov ww, paaldanste, h gepaaldanst] ero
tisch rond een paal op een podium dansen, bijvoorbeeld
in een nachtclub
paalMdorp [het] dorp dat uit paalwoningen bestaat
paalMgorMding [dev] 1 rij meerpalen in het water 2 zwa
re plank die aan het paalwerk van zeeweringen wordt
vastgeslagen, om daaraan meer stevigheid te geven v gor
ding
1
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paalMhoofd [het] golfbreker op stranden en strandhoof
den, bestaande uit een of meer rijen ronde palen in een
richting ongeveer loodrecht op de laagwaterlijn
paalMklimMmen [ww] mastklimmen
paalMrot [het] verrotting van houten heipalen die na
langdurig onder water te hebben staan gedeeltelijk
droog komen te staan
paalMstand [dem] camouflagehouding van de roerdomp
paalMsteek [dem] knoop om een lus te vormen die niet
dichtgetrokken kan worden v steek
paalMtjesMrouMte [de] met gekleurde paaltjes aangeduide
wandelroute
paalMtjesMvoetMbal [het] voetbalspel waarbij elke speler
zijn eigen paaltje verdedigt en dat van een ander met een
bal probeert omver te schoppen w blokjesvoetbal
paalMwerk [het] palissade
paalMwoMning [dev] woning die gebouwd is op palen bo
ven moerassen, meren enz. v huis
paalMworm [dem] in zee levende mossel, die zich in het
hout van palen en schepen boort w houtworm
paalMzitMten [ww; paalzitter] voor de sport zo lang moge
lijk op een paal zitten
paalMzoMne [de] <korfbal> speelgebied rond de paal
paanMder [dem, ~s] ronde of ovale mand
paap [dem, papen] <pej> rooms-katholiek w katholiek
paapMje [het, ~s] kleine lijster met witte wenkbrauw
streep, die bij ons op heidevelden en in duinen broedt
paaps [bn] <pej> rooms-katholiek N liever Turks dan paaps
leuze ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog
paapsMgeMzind [bn, ~er, meest ~; ~heid] <pej> de roomskatholieken goedgezind
1
paar [het, paren] 1 tweetal bij elkaar behorende zaken of
schepselen u broedpaar, dubbel-cd N ik heb maar één paar,
twee handen! verontwaardigde uitroep van iem. die vindt
dat er te veel van hem gevraagd wordt; een paar hand
schoenen; <in België> dat is een ander paar mouwen dat is an
dere koek, dat is heel wat anders; een paar schoenen
2 twee bij elkaar behorende mensen u dubbel, echtpaar, ge
lieven, liefdespaar, ouderpaar, tweeverdieners, vriendenpaar N
het gouden paar echtpaar dat 50 jaar getrouwd is; het jonge
paar de pas verloofden of gehuwden; het koperen paar
echtpaar dat 121⁄2 jaar getrouwd is; het prinselijk paar de
prins en de prinses; het zilveren paar echtpaar dat 25 jaar
getrouwd is 3 klein aantal N een paar dagen eerder; iem.
voor een paar dagen uitnodigen te logeren vragen; zo lust ik
er nog wel een paar! schamper commentaar wanneer men
een onbevredigend antwoord krijgt op zijn vraag; voor
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paar
een paar rotcenten voor een onbeduidend bedrag; een paar
seconden even; een paar woorden zeggen een korte toespraak
houden; iets in een paar woorden samenvatten
2
paar [bn, alleen pred] even in getal x onpaar
paard [het, ~en] 1 groot onevenhoevig zoogdier, veel ge
bruikt als rij‑, trek‑ en lastdier v hoefdier w peerd u appel
schimmel, arabier, belg, bles, brandvos, draver, grauwschimmel,
halfbloed, holrug, izabel, karrenpaard, knol, koepaard, koud
bloedpaard, luxepaard, manegepaard, molenpaard, moor, para
depaard, plathoef, pony, prairiepaard, przewalskipaard, ren
paard, rijpaard, roodschimmel, roodtijger, schimmel, spring
paard, trekpaard, volbloed, vos, warmbloedpaard, werkpaard N
de paarden aandrijven; de paarden afjagen; een paard afrijden
het berijden om het zijn noodzakelijke beweging te ge
ven; men moet een gegeven paard niet in de bek kijken terecht
wijzing voor iem. die een geschenk niet weet te waarde
ren; een paard bekappen; een paard beslaan; het beste paard
struikelt weleens troost voor iemand die een fout heeft ge
maakt; het bijdehandse paard het linker trekpaard van een
span; een paard is een edel dier; een paard in draf zetten, bren
gen; een paard laten droogstappen rondleiden om het zweet
te laten verdampen; de gangen van het paard de stap, de
draf en de galop; een paard in het gareel slaan; over het paard
getild te veel verwend; het gevleugelde, vliegende paard Pe
gasus; honger hebben als een paard zeer hongerig zijn; hoog
te paard zitten verwaand zijn; hop paardje hop frase uit een
kinderliedje; man en paard noemen de namen van de be
trokkenen noemen; een paard mennen; een paard monste
ren; een onbereden paard; een onbeslagen paard een paard
zonder hoefijzers; politie te paard; de prins op het witte
paard de verwachte ideale echtgenoot; een blind paard kan
er geen schade doen schertsend commentaar op een wel
zeer armoedig interieur; een span paarden aantal paarden
dat voor een wagen is gespannen; zijn paard de sporen ge
ven met de sporen tot spoed aanzetten; je bent het beste
paard van stal vergeten gezegd als iem. bij het uitdelen is
overgeslagen; zo sterk als een paard heel sterk; te paard; een
trap van een paard krijgen; een trappelend paard; het paard
van Troje het nagemaakte paard waar de Grieken zich in
verstopt hadden om zo Troje in te kunnen nemen; het
paard van Troje binnenhalen zijn eigen ondergang bewerk
stelligen; van zijn paard vallen zijn positie verliezen; het
vandehandse paard het rechter trekpaard in een span; op
het verkeerde paard wedden een misrekening maken; vort
paard!; een vurig paard; het paard achter de wagen spannen de
zaak verkeerd aanpakken; geen tien paarden konden hem
daarvan weerhouden gezegd van iem. die zijn zin heeft
doorgedreven; werken als een paard zeer hard werken; een
paard zadelen; een ziekte komt te paard en gaat te voet men
wordt snel ziek, maar geneest langzaam; te paard zitten
2 gymnastiektoestel op vier poten en met twee handvat
ten om op te voltigeren of zonder handvatten om over
heen te springen 3 schraag om hout op te zagen 4 elk
van beide schaakstukken waarover een speler beschikt,
met de loop één recht en één schuin v schaakstuk
paarMdenMbek [dem] <pej> brede mond vol vooruitsteken
de tanden
paarMdenMbeMslag [het] een of meer hoefijzers w hoefbe
slag
paarMdenMbloem [de] samengesteldbloemige plant van
de soort Taraxacum officinale, met geel bloemhoofdje en
gepluimde zaadjes v composiet
paarMdenMbreedMte [dev] [meestal mv] elk van beide sub
tropische zones met hoge luchtdruk boven de oceaan,
waar de wind sterk veranderlijk is v luchtstreek
paarMdenMdek [het] dekkleed voor paarden w rugkleed
paarMdenMdeMken [de] dekkleed voor paarden <in België
gewoonlijk: het> v deken
paarMdenMfluisMteMraar [dem] iem. met een speciale gave
om met paarden te kunnen omgaan en paarden met pro
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blemen te helpen
paarMdenMfokMkeMrij [dev] 1 het fokken van paarden v
fok 2 bedrijf waar men paarden fokt v fokkerij w stoeterij
paarMdenMgeMbit [het] 1 gebit van een paard 2 <pej> ge
bit met vooruitstekende voortanden
paarMdenMhoef [dem] 1 hoef van een paard 2 <biol>
klein hoefblad
paarMdenMhorMzel [de] horzel waarvan de larve parasi
tisch in de maagwand van paarden leeft
1
paarMdenMkasMtanMje [dem] bladrijke boom van de soort
Aesculus hippocastanum v loofboom w kastanje
2
paarMdenMkasMtanMje [de] vrucht van de paardenkastan
je, wel gebruikt als veevoer v kastanje
paarMdenMkasMtanMjeMmiMneerMmot [de] vlindertje
waarvan de larven paardenkastanjes aantasten door de
bladeren ervan op te eten
paarMdenMkoers [de] snelheidswedstrijd met voor sul
ky’s gespannen drafpaarden w draverij, harddraverij
paarMdenMkop [dem] : anderhalve man en een paardenkop
bijna niemand
paarMdenMkracht [de] maat voor het arbeidsvermogen
van machines, te weten de arbeid nodig om 75 kg aan ge
wicht in één seconde 1 m omhoog te heffen <in het inter
nationaal eenhedenstelsel vervangen door de kilowatt> v
eenheid w pk
paarMdenMkus [dem] ijsbeentje
paarMdenMmidMdel [het] heftig maar doeltreffend mid
del w paardenremedie
paarMdenMmoMlen [dem] <in België, niet alg> draaimolen
paarMdenMras [het] ras van paarden
paarMdenMreMmeMdie [dev] <in België, niet alg> paarden
middel
paarMdenMrenMnen [demv] races met paarden v paarden
sport
paarMdenMrookMvlees [het] rookvlees van paarden
paarMdenMslachMteMrij [dev] plaats waar men paarden
slacht v slachthuis
paarMdenMslaMger [dem] slager die paardenvlees ver
koopt
paarMdenMsport [de] sport die met paarden beoefend
wordt u drafsport, dressuursport, eventing, paardenrennen,
ruitersport, springconcours, springruiterij
paarMdenMsprong [dem] 1 de loop van het schaakstuk
dat paard heet v schaakzet 2 sprong door een paard ge
daan
paarMdenMstaart [dem] 1 staart van een paard 2 haar
dracht waarbij het haar op het achterhoofd in een bundel
wordt samengebonden v staart 3 sporenplant van het
geslacht Equisetum w schachthalm
paarMdenMstal [dem] stal voor een paard of paarden N het
lijkt hier wel een paardenstal afkeurend commentaar op
grote wanorde
paarMdenMtoMtaMliMsaMtor [dem] toto bij paardenrennen
w paardentoto
paarMdenMtoMto [dem] toto bij paardenrennen w paarden
totalisator
paarMdenMtram [dem] tram, door paarden voortgetrok
ken
paarMdenMvijg [de] elk van de platronde uitwerpselen
van paarden v hoop
paarMdenMvlees [het] vlees van paarden
paarMdenMvoet [dem] 1 voet van een paard 2 horrelvoet
waarbij alleen de tenen de grond raken
paard-en-waMgen [dem] wagen met ingespannen paard
paarMdenMzeik [dem] <inf> slecht bier
paardMje-hop [het] spelletje waarbij iem. een kind
paardje laat rijden op zijn knieën
paardMjeMrijMden [onov ww, reed paardje, h paardjegere
den] op de knie rijden v spelen
paardMmens [dem] mythologisch wezen, half mens en
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half paard w centaur
paarMdrift [de] voortplantingsdrift w bronst
paardMrijMden [onov ww, reed paard, h paardgereden;
paardrijder] rijden te paard
paardMrijMder [dem] iem. die een paard berijdt w ruiter
paardMsprinMgen [ww] <atl> turnoefening waarbij men
over het paard springt v turnen
paardMsprong [dem] turnoefening waarbij men na de af
zet op het paard een sprong met draaiingen maakt
paardMvolMtiMgeMren [ww] turnoefening waarbij men
met de handen op een paard steunend allerlei draaiingen
maakt
paarMleMmoer [het] 1 het harde, zilverachtig glinsteren
de inwendige bekleedsel van de schelp van verscheidene
oestersoorten v materiaal 2 kleur of glans als van paarle
moer
paarMleMmoeMren [bn, alleen attr] van paarlemoer
paarMlen [bn, alleen attr] van parels gemaakt
1
paars [het] 1 paarse kleur u lila, paarsrood, purper, violet
2 <pol> coalitie van liberalen en sociaaldemocraten
2
paars [bn, ~er, meest ~] 1 de kleur hebbend van rode
kool v gekleurd u aubergine, lila, mauve, paarsrood, pimpel
paars, purper, violet N de paarse strandloper donkere strand
loper uit Noord-Europa, die bij langs rotsige zeekusten
overwintert; paars aanlopen van woede een donkere ge
laatskleur krijgen van woede 2 <pol> <als kwalificatie van
een coalitie van liberalen (blauw) en sociaaldemocraten
(rood), het beleid van zo’n coal itie of de betrokkenen er
bij> N het paarse kabinet
1
paarsMblauw [het] de kleur blauwachtig paars
2
paarsMblauw [bn] blauwachtig paars v blauw w purper
blauw
paarsMbruin [bn] de kleuren paars en bruin hebbend of
bevattend
paarsMgeMwijs [bn] bij paren, twee aan twee
paarsMgeMwijMze [bw] * paarsgewijs
1
paarsMrood [het] de kleur roodachtig paars
2
paarsMrood [bn] roodachtig paars u purperrood
paarMtijd [dem] tijd van paring bij dieren v periode w
bronsttijd u baltstijd, rammeltijd, ranstijd
paarMvorMming [dev] het vormen van of zich aaneenslui
ten tot paren
paasMavond [dem] avond voor Pasen
paasMbest [bn] : op zijn paasbest zo mooi mogelijk aange
kleed
paasMbiecht [de] <r‑k> biecht voor de verplichte commu
nie gedurende de paastijd v schuldbelijdenis
paasMbrood [het] 1 krentenbrood, met Pasen gegeten
2 ongezuurd brood dat de joden bij het paasfeest eten
paasMcomMmuMnie [dev] <r‑k> verplichte communie in de
paastijd
paasMdag [dem] elk van de twee dagen van het paasfeest
v feestdag
paasMei [het] 1 ei van chocolade of suiker, op of om
streeks Pasen gegeten v lekkernij 2 ter gelegenheid van
Pasen gekleurd en versierd kippenei
paasMfeest [het] 1 Pasen 2 Pascha
paasMhaas [dem] 1 haas uit kinderverhalen die de paas
eieren brengt v wezen 2 haas van chocolade enz. die om
streeks Pasen verkocht wordt
paasMkaars [de] grote kaars die op paasavond gewijd
wordt en gedurende de hoogmis brandt op paaszondag
en op de andere zondagen tot en met Hemelvaart
paasMkanMdeMlaar [dem] kandelaar waarop de paaskaars
wordt geplaatst
paasMklok [de] <in België> vliegende kerkklok die volgens
de rooms-katholieke folklore met Pasen met een lading
paaseieren uit Rome terugkeert
paasMlam [het] lam dat op Pasen bij de joden geslacht
wordt v offerdier N het Paaslam Jezus Christus
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paasMmaal [het] 1 avondmaaltijd van de joden op het
paasfeest 2 maal zoals men met Pasen nuttigt v maaltijd
paasMmaanMdag [dem] de tweede dag van het paasfeest
paasMmandMje [het] mandje met daarin een kippetje en
eitjes van suiker of chocolade, met Pasen cadeau gegeven
v mand
paasMnacht [dem] nacht voor Pasen
paasMplicht [de] verplichting van een katholiek om in de
paastijd ter communie te gaan en te biechten
paasMspel [het] middeleeuws mysteriespel dat de verrij
zenis behandelt
paasMtijd [dem] 1 tijd van het paasfeest, de tijd van palm
zondag tot de zondag na Pasen v periode 2 periode van
paaszaterdag tot de zaterdag na Pinksteren
paasMvieMring [dev] godsdienstoefening ter gelegenheid
van Pasen v kerkdienst
paasMvuur [het] vreugdevuur dat op het paasfeest of op
paasavond in sommige streken ontstoken wordt v vuur
paasMwaMke [de] kerkdienst op paasavond of in de paas
nacht
paasMzaMterMdag [dem] de zaterdag voor Pasen w Stille
Zaterdag
paasMzonMdag [dem] de eerste paasdag
paaz [dev] <geneeskunde> psychiatrische afdeling alge
meen ziekenhuis
paMbo [dev, ~’s] <in Nederland> hbo-opleiding voor leraren
in het basisonderwijs <pedagogische academie voor het
basisonderwijs> v academie w p.a., pedagogische academie
paceMmaMker /pesmekər/ [dem] kunstmatige elektroni
sche gangmaker voor het hart v instrument w hartstimula
tor
paMchoMmeMter [dem] toestel om de dikte van plaatjes of
laagjes te meten
pacht [de, ~en] 1 huurovereenkomst die met name het
gebruik van land, boerderijen e.d. regelt en die een jaar
lijkse betaling van de verschuldigde rente kent v huur u
deelpacht, erfpacht, onderpacht N iets in pacht geven aan iem.;
in pacht; overjarige pacht 2 pachtgeld N pacht betalen : de
wijsheid in pacht menen te hebben het als enige goed menen
te weten
pachtMakMte [de] gezegeld stuk waarbij een pachtover
eenkomst geregeld wordt v akte w pachtceel
pachtMboer [dem] boer die een stuk land in pacht heeft v
pachter
pachtMceel [de] pachtakte
pachtMconMtract [het] overeenkomst waarin pacht gere
geld wordt
pachMten [ov ww, pachtte, h gepacht; pachter, pachting]
1 in pacht nemen v huren 2 (van inkomsten, rechten
enz.) tegen een jaarlijkse vergoeding van de rechthebben
de overnemen
pachMter [dem, ~s; t pachtster] iem. die iets in pacht heeft
v persoon u pachtboer
pachtMgeMbied [het] gebied, door een staat aan een ande
re staat voor een aantal jaren overgedragen onder afstand
van zijn soevereiniteitsrechten in dat gebied <vroeger bv.
in China>
pachtMgeld [het] bedrag dat men voor de pacht betalen
moet, resp. int v geld w landhuur, pacht u zaadpacht
pachtMhoeMve [de] boerderij die door de eigenaar in
pacht gegeven is aan een boer
pachtMsom [de] bedrag waarvoor iets wordt gepacht
pachtMstelMsel [het] stelsel van verpachten v systeem
pachtMterMmijn [dem] termijn gedurende welke iets ge
pacht wordt
pachtMvrij [bn] vrij van het betalen van pacht of huur
paMchyMderm /pɑχidɛrm/ [dem, ~en, ~pje] dikhuidige
PaMciMfic /pəsɪfɪk/ [dev] de landen in en rond de Grote
Oceaan
paMciMfiMcaMtie [dev, pacificatiën/~s] 1 het sluiten van vre
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pacificeren
de N de Pacificatie van Gent het eerste verbond, op 8 nov
1576 te Gent tussen alle Nederlandse gewesten gesloten,
om de Spaanse troepen te verdrijven 2 financiële gelijk
stelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs
paMciMfiMceMren [ov ww, ook abs, pacificeerde, h gepacifi
ceerd] tot vrede brengen v kalmeren
paMciMfiMëMren [ww] * pacificeren
paMciMfisMme [het; pacifistisch, pacifist] levenshouding
volgens welke men geweld als middel om een doel te be
reiken afwijst v ideologie u atoompacifisme
paMciMfist [dem, ~en] aanhanger van het pacifisme
paMciMfisMtisch [bn, ~er, meest ~] van, volgens het pacifis
me w vreedzaam
pacMkageMdeal /pɛkɪtʃdi:l/ [de] overeenkomst waarin
verschillende zaken als een samenhangend geheel gere
geld worden
pacMman /pɛkmɛn/ [het, de] computerspel waarbij men
een happend figuurtje door een doolhof laat bewegen v
computerspelletje
pact [het, ~en] overeenkomst N het Atlantisch Pact; een pact
met de duivel
pacMteMren [onov ww, pacteerde, h gepacteerd] een ver
drag sluiten v afsluiten
1
pad [dem, ~s] coffeepad
2
pad [het] 1 [~en, paadje] smalle weg voor voetgangers en
fietsers w wegel u bospad, fietspad, grindpad, jaagpad, loop
pad, rijpad, ruiterpad, schelpenpad, sintelpad, spoor, tuinpad,
voetpad, wissel, zijpad N het pad der deugd verlaten een slecht
leven gaan leiden; het glibberige pad van de deugd; op pad
gaan erop uit gaan; iem. op het goede pad brengen hem van
dwalingen terugbrengen; als dat op mijn pad komt als die
kans zich nog eens voordoet; onbetreden paden; op pad
weg, erop uit; platgetreden paden methoden, vormen enz.
die reeds lang toegepast zijn; het rechte pad verlaten een
deugdzame manier van leven opgeven; van het rechte pad
afdwalen, afwijken in de criminaliteit terechtkomen; zijn
pad gaat niet over rozen gezegd over iem. die veel tegenslag
ondervindt; rozen op iemands pad strooien zijn leven ver
aangenamen; zijn paadje schoonvegen er voor zorgen dat
hem niets wordt verweten; op het slechte pad zijn misdadig
zijn; het smalle pad de moeilijke weg die leidt naar het
eeuwig leven 2 [~en] weg door (sub)directory’s
3
pad [de, ~den] 1 op een kikker lijkend amfibie, met korte
achterpoten en een met wratten overdekt lichaam u pipa
N zo dik als een pad vol van veel eten; <in België> iem. een pad
in de korf zetten hem dwarsbomen, in een moeilijk parket
brengen, onaangenaam verrassen 2 plaatje op de as van
een wagen ter bevestiging van de veren
padMdel [dem] * peddel
padMdenMgif [het] scherp, bijtend vocht dat padden uit
zweten v vergif
padMdenMgift [het] * paddengif
padMdenMstoel [dem] 1 zwam die een vruchtlichaam
vormt w zwam u cantharel, champignon, kaalkopje, knolama
niet, oesterzwam, paddo, ridderzwam, russula, shiitake, truffel
N een eetbare paddenstoel; een giftige paddenstoel; als padden
stoelen uit de grond schieten, rijzen snel en in groot aantal
ontstaan, zich zeer snel verbreiden 2 kleine, lage weg
wijzer 3 <techn> het bolvormige deel dat zich bij te gerin
ge spanning op de kegeltop van een koolspits afzet
padMdenMstoelMwolk [de] wolk zoals ontstaat na de ont
ploffing van een atoombom
padMdenMtrek [dem] jaarlijkse trek van padden naar de
plek waar ze vandaan komen
padMdenMtunMnel [dem] ecotunnel ten behoeve van de
paddentrek
padMdenMverMgif [het] * paddengif
padMding /pɛdɪŋ/ [de, ~s, paddinkje] schoudervulling
padMdo [dem, ~’s, ~otje] hallucinogene paddenstoel w ma
gic mushroom u puntig kaalkopje
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padMdock /pɛdɔk, pɛdək/ [dem, ~s] omheind stuk gras
land voor paarden op ranches, bij wedstrijdbanen enz. v
weiland
paMdie [dem] rijst, op het veld staande of in de aren
paMdiMsjah /padiʃa/ [dem, ~s] <titel van de sultan van het
Osmaanse rijk>
padMvinMder [dem; t padvindster] scout
padMvinMdeMrij [dev] scouting
padMvinMdersMgroet [dem] begroeting waarbij men de
linkerhand geeft v groet
padMvinMdersMmes [het] zakmes met extra uitklapbare
gereedschapsdelen
paeMan /pejɑn/ [dem, ~s, ~netje] overwinningslied
paMelMla /paɛlja/ [de, ~’s, ~atje] Spaans rijstgerecht met
onder meer vis, vlees en groenten v gerecht
1
paf [bn, alleen pred] : iem. paf doen staan hem verbijste
ren; paf staan stomverbaasd staan
2
paf [tw] <nabootsing van het geluid van een vuurwapen
dat afgeschoten wordt> N paf! jij bent dood!
pafMfen [onov ww, pafte, h gepaft; paffer] 1 <inf> flink ro
ken N stevig zitten te paffen 2 <inf> schieten
pafMfeMrig [bn, ~er, ~st; ~heid] opgeblazen, opgezet v dik
w opgeblazen
pafMpaal [dem] gemarkeerde paal met asbakken in een
overigens rookvrije stations‑ of luchthavenhal, waarbij
het toegestaan is tabak te roken
pafMzak [dem] <pej> dik, log mens w dikkerd
pag. [afk] pagina
paMgaai [dem, ~en] peddel met één blad
paMgaaiMen [onov ww, pagaaide, h/i gepagaaid; pagaaier]
peddelen
paMgadMder [dem, ~s] <in België; inf> klein kind
paMgadMderMtoMren [dem] uitkijktoren uit de Spaanse
tijd in Antwerpen en omgeving
paMgaMnisMme [het; paganistisch, paganist] heidendom
paMgaMnist [dem, ~en] heiden
paMge /paʒə/ [dem, ~s] 1 <gesch> jongen die als persoon
lijk dienaar verbonden was aan iem. van hoge rang w
schildknaap 2 dagvlinder van het geslacht Thecla
paMgeMkopMje [het] kapsel met pony, waarbij het haar bij
de onderkant van de oren recht afgeknipt is
paMger /pedʒər/ [dem, ~s] toestel waarmee men sema
foonoproepen kan ontvangen
pageMview [dem, ~s] keer dat een internetpagina wordt
bezocht
paMgiMna [de, ~’s, ~atje] bladzijde N een pagina opmaken; op
de voorste pagina
paMgiMnaMgroot [bn] zo groot als een pagina van een
krant of tijdschrift N een paginagrote advertentie
paMgiMnaMtiMtel [dem] opschrift boven de bladzijden v titel
paMgiMnaMtuur [dev, paginaturen] nummering van de
bladzijden
paMgiMneMren [ov ww, ook abs, pagineerde, h gepagi
neerd; paginering] (bladzijden) nummeren
paMgiMneMring [dev, ~en] de cijfers van de bladzijden
paMgoMde [dev, ~n/~s] boeddhistische tempel of boed
dhistisch heiligdom in Indonesië, Japan, China en aan
grenzende landen, bestaande uit drie tot dertien verdie
pingen, ieder met een afdak
pailMle /pɑjə/ [bn] strogeel
pailMletMte /pɑjɛtə/ [de, ~n, pailletje, ~tje] glinsterend lo
vertje op kledingstukken
pain in the ass /penɪnðiɑs, penɪnðiɛs/ [dem, g.mv.]
<vulg> iets of iemand dat je voortdurend last bezorgt
paintMball /pendbɔ:l/ [het] spel waarbij de spelers elkaar
met verfbommen beschieten
pair /pɛ:r/ [dem, ~s] edelman die van even hoge rang was
als de vorst
pais /pɑjs/ [de] : pais en vree vrede
pak [het, ~ken] 1 doos die dient om er iets in te verpak
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ken, te verhandelen en te bewaren v verpakking u gezins
pak, navulpak, slof N een pak [melk] 2 stel bovenkleren v
kledingstuk u apenpak, broekpak, duikpak, ensemble, jogging
pak, kostuum, kruippakje, mantelpak, matrozenpak, oliepak,
overlevingspak, regenpak, ruimtepak, skipak, spijkerpak, tenue
de ville, trainingspak, tropenpak, tuniekpak, wetsuit N een drie
delig pak herenkostuum met vest; zijn goede pak; van het
zelfde laken een pak gelijk, op dezelfde wijze; een nat pak
halen in het water vallen; <ongunstig> een pratend pak ver
koper, presentator enz. in een keurig kostuum dat moet
verhullen dat wat hij zegt weinig om het lijf heeft 3 hoe
veelheid die een geheel vormt, laag, vracht u bundel, pak
ket N dat is een pak van mijn hart uiting van opluchting; een
pak kaarten; bij de pakken neerzitten moedeloos zijn; iem.
een pak slaag, rammel geven hem afranselen; een dik pak
sneeuw; <in België> met pak en zak met veel bagage, bepakt
en bezakt; <in België; inf> één pak zenuwen zijn een en al
zenuwen zijn
pakMbon [dem] bij een zending gevoegde bon die de in
houd omschrijft v formulier
pakMezel [dem] 1 ezel waarop men vracht vervoert w last
ezel 2 iem. die zich door iedereen als knecht laat gebrui
ken w sjouwer
pakMhuis [het] gebouw dat dient als bergplaats voor
koopwaren v opslagplaats w stapelhuis u diepvriespakhuis,
koelhuis, veem N zich voelen als een kat in een vreemd pakhuis
zich ergens helemaal niet thuis voelen; het is hier net een
pakhuis verzuchting dat het er overvol staat met spullen
pakMijs [het] opeengepakt drijfi js, m.n. in de poolzeeën
PaMkiMstan [het; Pakistaans, Pakistaan, ~er, ~i] staat in
Azië, aan de Indische Oceaan

Pakistan
naam
officiële naam
inwoner
inwoonster
bijv. naamw.
hoofdstad
munt
werelddeel

Pakistan
Islamitische Republiek Pakistan
Pakistaan
Pakistaanse
Pakistaans
Islamabad
Pakistaanse roepie
Azië

int. toegangsnummer 92 www .pk auto PK

pakMje [het, ~s] 1 verpakt geschenk 2 klein pakket
3 kartonnen of papieren verpakking N een pakje per dag
roken; nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan heel erg
zwak, krachteloos zijn; een pakje shag met vloei
pakMjesMavond [dem] sinterklaasavond
pakMjesMboot [dem] 1 boot waarmee een bezorgdienst
pakjes bezorgt op adressen die in de buurt van water lig
gen 2 boot van Sinterklaas
pakMjesMdienst [dem] organisatie die postpakjes bezorgt
pakMkans [de] kans dat men op het plegen van een straf
baar feit betrapt wordt
1
pakMken [onov ww, pakte, h gepakt] houvast vinden x
doldraaien
2
pakMken [ov ww, pakte, h gepakt] 1 [ook absoluut] (voor
werpen) in een omhulsel stoppen w inpakken N zijn biezen
pakken zich uit de voeten maken, vluchten; zijn bullen bij
elkaar pakken; op elkaar gepakt [zitten] als haringen in een ton
zeer dicht opeen; zijn spullen, zaken bij elkaar pakken zijn
bezittingen inpakken, meestal voor men vertrekt; zijn
boeltje pakken weggaan 2 [ook absoluut] (een omhulsel)
met voorwerpen vullen N zijn koffers pakken alles erin
stoppen voor het vertrek; voorgoed weggaan 3 [ook ab
soluut] indruk maken op (iem.) w boeien 4 ter hand ne
men om te gebruiken N even mijn agenda pakken!; een bor
rel pakken; er eentje pakken een alcoholische consumptie
nemen; een pilsje pakken 5 gebruikmaken van w gebruiken
N [de trein] pakken 6 vastpakken N het te pakken krijgen zich
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iets eigen maken; iem. te pakken krijgen met iem. in con
tact komen; het lelijk, zwaar te pakken hebben erg verkou
den, erg ziek zijn; smoorverliefd zijn; iem. bij de lurven
pakken hem vastgrijpen; iem. in zijn nekvel pakken beetpak
ken; hem berispen; iem. te pakken proberen te krijgen hem
trachten te vangen; hem trachten te spreken te krijgen; de
punten pakken winnen; een puntje pakken; de slag van iets te
pakken krijgen er bedreven in raken; de smaak te pakken
krijgen van iets er plezier in krijgen; iem. te pakken nemen
hem afranselen; hem beetnemen; iem. bij zijn vlerken pak
ken beetpakken; iem. bij zijn vodden pakken bij zijn kraag;
pak ze! commando voor een hond om aan te vallen 7 aan
houden, betrappen w arresteren N pakken op arresteren we
gens 8 benadelen, duperen N [de minima] worden altijd ge
pakt 9 <in België; inf> schokken, aangrijpen
pakMker [dem, ~s; t pakster] inpakker
pakMkerd [dem, ~s] <inf> stevige zoen v kus
pakMket [het, ~ten] 1 klein pak, m.n. bij de post u pakje,
postpakket, verrekenpakket 2 groep bij elkaar horende of
op elkaar betrokken zaken of begrippen v stel u basispak
ket, basisvorming, bestedingspakket, bouwpakket, cursuspak
ket, dekkingspakket, dienstenpakket, eisenpakket, kit, leerpak
ket, optie, overlevingspakket, pluspakket, softwarepakket, ta
kenpakket, vakkenpakket, voedselpakket N een pakket aande
len; een pakket maatregelen
pakMketMboot [de] <gesch> in geregelde dienst varend
schip tot vervoer van personen, post en goederen
pakMketMpoMlis [dem] polis die een aantal verzekeringen
omvat w blokpolis
pakMketMpost [de] verzending van kleine postpakketten
v post
pakMketMreis [de] vakantiereis die bestaat uit een gecom
bineerd arrangement, bv. vliegreis met hotel
pakMketMvaart [de] <gesch> geregelde dienst van pakket
boten v vrachtvaart
pakMketMverMgeMlijMking [dev] vergelijking van de ar
beidsvoorwaarden van verschillende categorieën werkne
mers
pakMketMverMgoeMding [dev] <handel> meerprijs voor een
pakket aandelen die aan de verkoper daarvan wordt be
taald in vergelijking met het bedrag dat andere aandeel
houders ontvangen
pakMketMzeMgel [dem] postzegel voor de frankering van
pakketten
pakMkie-an [het] : dat is mijn pakkie-an niet dat is niet
mijn taak
pakMking [dev, ~en/~s, pakkinkje] 1 materiaal of ele
ment waarmee een aansluiting van bijvoorbeeld pompas
sen of deksels volkomen dichtgemaakt wordt v afsluiting
u koppakking, pakkingring 2 dikke laag cosmetische crè
me
pakMkingMring [dem] ring van rubber, plastic enz. die als
pakking fungeert
pakMkosMten [demv] kosten van verpakking
pakMlaag [de] laag die tot vulling dient
pakMlijst [de] lijst van de in een zending verpakte goede
ren v inventaris
paMkol [dem, ~s] traditionele Afghaanse, aan de randen
opgerolde vilten mannenmuts
pakMpaMpier [het] grof en sterk papier voor verpakking u
roestpapier, sinterklaaspapier, zijdepapier
pakMsoi [de, ~en] bladgroente, afkomstig uit China
pakMstro [het] stro gebruikt als opvulling in verpakking
pakMtaMfel [de] tafel waarop ingepakt wordt v werktafel
pakMtouw [het] bindtouw, dik garen v touw w bindgaren,
bindtouw
pakMweg [bw] <inf> om maar iets te noemen, naar schat
ting w ongeveer
pakMzaMdel [het, dem] zadel waaraan pakken opgehangen
kunnen worden w scheenzadel
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