148. Van Dale, de letter V ( 10) en de letter W ( 1)
1. Vruchten op water, kapucijners, zijn geen gekonfijte vruchten. Een fructivoor is een vruchteneter
en fructose is vruchtensuiker (levulose). Een VTOL-vliegtuig kan verticaal opstijgen en landen (vertical
take-off and landing). Heb je vues op haar? Aan de spelling van vuilmaken maken we geen woorden
vuil. Obsidiaan is vulkanisch glas. Een VUT-gerechtigde maakt gebruik van de VUT-regeling en is dan
vutter of vutster. Sneuvelen onder friendly fire is in- en intriest. De vuurgod is de god van het vuur.
Vuurkruid is een gewestelijke benaming voor sofiekruid. Daar was geen kruid tegen gewassen. Hij
had al zijn kruit verschoten. Vuurlopen is een voodooritueel. De vuurvogel is de feniks, oprijzend uit
zijn as.
2. De V1 was het belangrijkste onder de V-wapens. Het VX is een bepaald type zenuwgas en een vzw
is een vereniging zonder winstoogmerk. Houdt u zich vooral aan de regels, maar hoed u voor de
VUJO, de Volksuniejongeren. Een poenka (panka) is een waaier in de tropen.
3. Een wallingant is een Waalsgezinde. De waanzinaria is van Donizetti. Ik mag doodvallen als zij niet
de ware is. De Bommeler en Tieler Waard zijn ingesloten door dijken, de Wieringer waard valt soms
droog en een uiterwaard is buitendijks land. Is de pH-waarde niet te hoog?
4. De nandrolon- en de hematocrietwaarden luisteren vrij nauw. De btw is de belasting over de
toegevoegde waarde. De waardeleer heet ook wel axiologie. Bestaat er waardevrije wetenschap?
5. Al ben je slechtgehumeurd, het is waargebeurd! Dat is bezijden de waarheid.
6. Een waarheidsserum kan de waarheidsvinding bevorderen. De regeringswaarnemer, een
Balkanwaarnemer, trad ook als EU-waarnemer op. Een waarzegger is profeet oftewel manticus.
7. Termen om daar de betekenis eens van op te zoeken zijn zeker: aeromantie, aritmomantie,
gyromantie, chiromantie, rabdomantie en oneiromantie. De mantouxtest heet ook krasjestest. De
bijnaam van Vergilius was de Mantuaanse zwaan. De stad werd brevi manu (kortweg, manu brevi) en
manu armata (gewapenderhand) oftewel manu militari (met de sterke arm) ingenomen. De
manuldruk is een kunstig drukprocedé. Het manuscript werd manu propria (propria manu,
eigenhandig) bezorgd. De Manxe met haar manxkat dronk met de Manxman manzanilla onder de
manzanilleboom. Maakt een maopak het verschil tussen maoïsme en marxisme-leninisme?
8. Sint-Niklaas is de Wase hoofdstad, van Waas dus. Een wacho is een kruising tussen watje en
macho. Een wachtclaus is een wachtwoord. De wachtdoende officier las uit de Wachtendonckse
psalmen. De Friese Waddeneilanden liggen in de Waddenzee, een waar waddenlandschap. Een wafer
is een siliciumschijfje waaruit computerchips worden gemaakt.
9. Een voorbeeld van een wagenspel is Marieken van Nimweghen (VD, vaak ook anders gespeld). Een
wagneriaan zal aan Wagnerexegese doen. In de wagon-lits genoten dertig Japanners van wagyu. De
wahabieten vind je in Saudi-Arabië. Anderen schrijven, volgens het Groene Boekje ook correct,
Saoedi-Arabië. De wahwahgitaar vind je daar zeker niet.

10. Bij de wajang koelit zie je rijkversierde leren poppen tegen een wit scherm. De Wajong is weer
iets heel anders. Wajikra is de Hebreeuwse naam van het boek Leviticus. Nieuwsgierig? Wait and
see!
11. Heb jij weleens gewakeboard? Een wake-upcall is letterlijk een telefoontje en figuurlijk een
eyeopener (Jaarboek 2007). Mensen in het Walcherse kostuum en ook waldenzen, aanhangers van
een godsdienstige sekte, zullen geen Walcherse palen slaan. Doet een walende kompasnaald het ook
in de walegang? Je zal maar een gewestelijke walenmaker zijn in Walenland en geen walesantraciet
meer hebben… Hij liet zijn walging, zijn degout, overduidelijk blijken. Een walkapitein is vaak een
oud-zeekapitein. De Walkuren waren godinnen van het slagveld. De wallingant is voor Wallonië en
voor verfransing. Hij bezorgde me een karrenvracht pennenvruchten. Als een autochtone inwoner
van Sierra Leone met zijn leasebak voet aan wal zet, dient deze de aanduiding WAL te dragen. Het
empyeem is een ophoping van etter.
12. Ik heb een afbeelding van Wall Street als wallpaper op mijn bureaublad. Een walmgat is een 2 à
3-duims gat. De Walpurgisnacht is een feestnacht van de heksen in de Harz. Spermaceti (spermaceet)
gebruik je in cosmeticamiddelen. Ook de Groenlandse walvis leeft in de poolzeeën.
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