
322. Varia: taaladviezen ( 8)  
 

1. Volkswagen, H&M en Bacardi Breezer zijn merknamen. Hij mailde dat je na een breezer een 
aspirientje moet nemen. De baby kreeg een schone pamper. Haar naïveteit (naïviteit) straalde 
ervan af. Al naargelang we ouder worden, vertraagt ons metabolisme. Ieder betaalt 
belastingen naargelang van zijn vermogen. Ik vraag me af waar de declaraties naartoe moeten. 
Naar verluidt is zij terminaal. Ken je ze: het Vlaams-Brabant van de toekomst en het Vlaamse 
Brussel van weleer? Droog-Haspengouw en Vochtig-Haspengouw, Hoog-België en Laag-België 
lijken wel een stel antoniemen. Je hebt ook nog Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg. Met 
zwart Afrika wordt de bevolking bedoeld, met Zwart-Afrika Afrika beneden de Sahara. De 
Nederlandse Taalunie regelt de spelling in het Nederlandse taalgebied. 
 

2. De woorden 'curieus' en 'curiositeit' vormen een paar. Hij nam op zijn New Yorkreis naar de 
New Yorkse een Los Angelessouvenirtje mee. Niet-officieel is onofficieel en niet-begroeid is 
onbegroeid. Die voorstelling van zaken is toch niet waar, nietwaar? Lloyd's partners 
verslonden de McDonald's hamburgers. Het rijke Westen en het warme Zuiden wisten de kloof 
tussen Oost en West niet te verkleinen. De westerse beschaving vond in het Wilde Westen 
(Taaladvies) en het Verre Oosten geen voedingsbodem. Hij was een notoire charlatan. We 
hebben familie in Oisterwijk, maar ook in Oirschot en Goirle. Hij kocht eau de cologne en 
champagne en nuttigde een omelet en een kroket. Da Vinci is onder meer bekend als 
waterloopkundige. Ik wil zonder meer van je aannemen dat je het per ongeluk gedaan hebt en 
niet per se expres. Dat onbeschrijflijk en onbeschrijfelijk beide correct zijn, heeft te maken met 
de f en de lange klinker (of tweeklank); verderfelijk heeft maar één schrijfwijze (let op: 
daarmee wordt hier geen dicteefanaat bedoeld!). 
 

3. Een ovale tafel is eivormig. Strafworpgebieden bij korfbal zijn ovalen. In de Europese en 
wereldliteratuur vindt men vreemde en bastaardwoorden. De actiegroep ging petitioneren: er 
kwam een petitionnement om het stationnetje te behouden. Je hebt ze vast ook wel in je 
familie: de ongelovige thomas, het pietje-precies, het pietje-secuur, de jan-stavast, johnny's en 
marina's of sjonnies en anita's. Er viel geen peil op te trekken. Mijn pinpas was gestolen. Ze 
had een desdochter (di-ethylstilbestrol). De directeur van het Riagg-centrum maakte gebruik 
van de VUT-regeling. Op oudejaar leverde ze me een platte kaas, terwijl ik plattekaas besteld 
had. De pleistocene formaties zijn altijd jonger dan oertijdoverblijfselen. 
 

4. We kennen heel wat tijdvakken: alluvium, archaïcum, cambrium, carboon, devoon, diluvium, 
eoceen, fanerozoïcum, holoceen, jura, kaenozoïcum, krijt, mesozoïcum, mioceen, neogeen , 
oligoceen, ordovicium, paleoceen, paleogeen, paleozoïcum, perm, pleistoceen, plioceen, 
precambrium, proterozoïcum (ook genoemd: cryptozoïcum), quartair, siluur, trias, tertiair. Van 
de erbij behorende (bijbehorende) bijvoeglijke naamwoorden noemen we: azoïsch, tellurisch 
en triassisch. De polikliniek was polyfunctioneel. Het derde preadvies had een duidelijk pre. 
Onze kroonprins Willem-Alexander zal nooit een prins carnaval worden. Enkele leenwoorden 
uit het Frans zijn: antiquair, communiqué, enquête, maquette, quitte, quotiënt enzovoort. 
Onze Randstad (Deltametropool) is een parel onder de randsteden. 
 

5. Wat is de betekenis van de volgende woorden: acquisitie, biscuit, circuit, kumquat (cadeau: 
klein sinaasappeltje), quatsch, sequoia, quiz, squash, quaker, quasar, relikwie, colloquium, 
sequentie, quorum, querulant, kwibus, eloquent, quark (deeltje), kwark (voedingsmiddel), 
squadron, quickstep, liquidatie, quant (kwantum), kwant (rare snuiter), status-quo en 
requiem. Query's kunnen alle baby's en alle Chatterleys uit een personendatabestand filteren. 
Voor de rechtbank van eerste aanleg, het arbeidshof, het gerechtshof van Leeuwarden en de 
politierechtbank van Kortrijk worden processen gevoerd. Het was reuzeleuk om de 
reuzenfiguur in de Efteling te zien. Ondanks dat mijn geboorteplaats Rhoon is en heet, schrijf 
je: rododendron, ritme, retorica en fantasie. 



6. De Centrale Raad van Beroep en de Raad van State zijn Nederlandse instellingen, het Hoog 
Militair Gerechtshof en het Rekenhof Belgische. Het Europees Hof van Justitie en het 
Internationaal Strafgerechtshof zijn supra-Beneluxinstellingen. Hier moet u rechts afslaan en 
bij het volgende kruispunt moet u rechtsaf gaan. Die overheidsinstelling treedt op, 
toezichthoudend en rekening houdend met eiwithoudende, koolzuurhoudende en 
ijzerhoudende stoffen. In de rubberboot had hij zijn rubberhandschoenen niet nodig. Waar 
hangt het van af, of je salto mortales of salto mortale's schrijft? Juist, van de uitspraak! Lekker, 
zo'n ramboersappel, genoemd naar een dorpje bij Amiens. De afkorting sg is die van 
secretaris-generaal. De directeur-grootaandeelhouder torpedeerde de plannen. Wordt het 
niet eens hoog tijd dat de Belgische Senaat en de Nederlandse senaat elkaar ontmoeten? De 
trendyste mode is het meest sexy. Mijn ene klasgenote is nog sexyer dan de andere. Ik ski 
goed maar jij skiet beter. 
 

7. Het vliegtuig heeft getaxied. Het was geen bikiniweer bij het spaghettifestijn; zij kreeg een 
spaghettietje. Nemen we slip- of zeetong? Zij sms'te een sms-bericht, dat scheelde weer 
A4-papier. Je kunt stampij, maar ook stampei maken. Kun je van staties staatsiefoto's maken? 
In zijn streepjes-T-shirt kliederde hij op het ruitjes-A5-papier. Je moet het strikt nemen met 
het schrijven van c of k: delict, viertaktmotor, konvooi, kompres, compressie, infarct, akkoord, 
koket, kompas, compassie en product. Ze heeft klassieke en Romaanse talen gestudeerd aan 
de Universiteit Gent. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, opleiding Psychologie, 
specialisatie Mediapsychologie. Gevraagd: werkvoorbereider. Opleiding: hts-niveau richting 
Elektrotechniek. Zij volgde de studierichting Algemene Letteren. Ik schoot tekort, vond hij. 
 

8. Zou jij nog iets van mij tegoed hebben? Door het tekort kwamen de werknemers veel tekort. 
Het teveel aan geweld geeft aan, dat er te veel geweld is. Deze veelvermogende rijke is te 
goed van begrip om zijn tegoed in één keer te vergokken. Bij het ter perse gaan is een deel van 
de kopij teloorgegaan. Je kunt nu wel tevoorschijn komen. Toen de boer zijn plan ten uitvoer 
legde (de tenuitvoerlegging) om zijn naaste buur te gronde te richten, rezen mijn haren te 
berge. Zijn weer ter kerke gaan heeft heel wat commotie teweeggebracht. Teneinde niets over 
het hoofd te zien, volgde hij het pad ten einde. Laten we ter zake komen. Hoeveel 
thuiswonende kinderen heb jij? Vergelijk: alleenwonende kinderen, thuiswerkende vrouwen 
en thuisspelende ploeg. De jongen met macho-uiterlijk pleegde een auto-inbraak. Je zag, dat 
hij zich de cd-romspeler toe-eigende en ook dat zijn collega-dief (zijn collega proximus) die zich 
daarna weer toegeëigend heeft. Toentertijd sliep ik. Groningen? Dat is een mijl op zeven, van 
hier tot Tokio. 
 

9. Een toptienplaat (top 10-plaat) staat in de top tien (top 10). Tot en met gisteren geloofde ik 
niet, dat ze me had voorgelogen tot-en-met. Er zijn drie schrijfwijzen, noteer ze maar alle drie: 
twintigeurobiljet, 20 eurobiljet en €20-biljet [Taaladvies]. Uw Koninkrijk kome, Uw wil 
geschiede. Op Goede Vrijdag werd Hij aan het kruis genageld. Naast ultra-intelligent en mini-
essay dicteerde de neerlandicus (een echte Nederlandsetaalkenner) ook biënnale, coëfficiënt 
en reünie. Van tevoren repeteerde hij alles grondig. Ze keek hem veelbetekenend met een 
veelzeggende blik aan, toen hij het veelbelovende boek uit het bibliotheekrek pakte. Arme 
mensen dragen vaak veel gebruikte kleren (in plaats van nieuwe kleren). De minst begeerde 
plebejers zijn vaak het meestbegunstigd. De Brusselse Rand is de ring van gemeenten rond het 
Brusselse Gewest. Voor zover ik weet, is hij ongehuwd. Een walkingdinner is een lopend 
buffet. Vergelijk: de vallende ziekte, een staande ovatie, zittend werk. Het Burgerlijk Wetboek, 
het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht (in Nederland) en het Strafwetboek (in 
België) zijn voorbeelden van wetboeken. Bij de tocht in het weidse landschap droeg ze iets 
wijds. Een winst-en-verliesrekening is één geheel, een winst- en verliesrekening niet. We 
hebben thuis een radio-en-televisiegids. Denk ook aan: hart- en vaatziekten (hartziekten en 
vaatziekten), Oost- en West-Vlaanderen (Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen), land- en 
tuinbouw (landbouw en tuinbouw), pensioenwetgeving en -rechtspraak (pensioenwetgeving 
en pensioenrechtspraak).                                               Rein Leentfaar 


