336. Ratj etoe: woordenlij st Rein ( 10)
1. De auto was surchargé, daarom moest een surcharge betaald worden. In Sydney rijden Sydneyers
op sydniërs. In het Surinaams-Nederlands is een tapoe een amulet. Hoeveel poed weegt Poetin?
Polygynie is veelwijverij. We gaan de polka-mazurka dansen. De popi popiejopie viel uit de smaak. De
predikant hield een predicatie. De praktikant werkte meerdere practica af. Geef mij nog maar wat van
die profiteroles! Een proëmium is een voorrede. De profi leverde een pro-formabijdrage. Hij leed aan
progeria, het hutchinson-gilfordsyndroom. Een pseudoniem is een pennennaam. Een pycnicus is van
het pyknische type. Zijn pyladessen vergezelden hem. Een dreestrekker is een AOW'er die van Drees
trekt. Het eikenhout werd geëekt. Radikalinski's zijn radicaal. De raadsleden gingen naar de raadzaal.
Niet geschoten is altijd mis: het beste is meteen raak schieten. De ramboersappelen waren onder
rembours.
2. Dat moet raisonnabel klinken: een rajneeshie is een sannyasin. De rachelprijs was een lelijke raggel.
Rarara, wie heeft de bal? Een raquette is een sneeuwschoen. Een raout is een deftige avondpartij. Die
raspoetin was zijn rassé kwijt. Een rapsodengezelschap bestaat uit rondtrekkende volkszangers.
Radiolariën zijn straaldiertjes. Waar zijn die ratinéjassen? Hij werd nogal razendsnel razend slordig. De
Razende Bol is een zandplaat in het Marsdiep. De rauhfaser was naar de ratsmodee. Het recalcitrante
sujet lag op de récamier. Voor het rechts afslaan moest hij rechtsaf gaan. Het tafereel liet
rechtopstaande en rechtop lopende chimps zien. De schipper, die rechtdoorzee was, loodste zijn schip
recht door zee. Die kapperszaak is recommandabel. De rechtszaak diende in de rechtzaal. De
reciproque waarde van de reciproque waarde is, jazeker, het getal zelf (behalve als dat nul is). De recul
kwam hard aan.
3. De referee had al meerdere référés verloren. De hevige sneeuwval zorgde voor een relâche forcée.
De rek-op is een slingerplant. Welk een reinardie van de spellingregelaars om reïncarneren en
re-importeren anders te behandelen! De reliefcommissie steunde het reliëfschilderwerk royaal, de
reliart trouwens ook. Een remplaçant zal meestal iemand remplaceren. Het remarquabele
rembrandteske schilderij was de facto een relikwie. De renommee was alleen par renommée zeer
bekend. De polis was resiliabel. De encycliek 'Rerum novarum' deed veel stof opwaaien. Die politicus
zal je altijd répondre en Normand. Waar zijn de Rennietabletjes? Haar rentree laat op zich wachten.
Wat is het verschil tussen renumereren en remunereren? Het meervoud van residu is residuen. In een
résidence resideer je. Bij resisteren biedt men résistance. Hij was oprecht en eenvoudig: rjucht en
sljucht.
4. De retepopulaire harmonie speelde van retteketet sjing-boem. Er was een tekort aan resumeetjes,
die trouwens toch al vaak te kort zijn. De reviana met daarbij het rexkonijn brachten veel op. De
reuzereuzenromans lazen lekker weg. De reünie gaaf veel reuring. De reuzenhamburger was
reuzegroot. De rimpelbuisobstakelbeveiliger toonde zijn nut. De rijnaak geladen met rijnwijn voer
onder de Rijnbrug door. Het rijkversierde boek was rijk geïllustreerd. Kalfszwezerik is ris de veau. De
rittbergers waren niet van de lucht. Hij gooide een riyal in het rivierbeddinkje. Aan de Rivièra heerst
een rivièraklimaat. Mijn ritssluiting is helemaal kaduuk.
5. Rodewijndrinkers, zij die rode wijn drinken, kunnen niet dienstdoen op een Rode Kruispost of bij de
Rode Halve Maan. De razende roeland ging met de roetsjbaan over de rododendrons heen.
Roggenstaarten houden niet van roggebrood. De bereisde roel had altijd rohypnol (de vergeetpil) bij
zich. Hij seinde: Roger, over en begrepen. Rondelang ging hij aan kop. De rotte-eierenlucht verstoorde
Rossini's opera. Na het roseetje op de roroboot kregen we rösti en roquefort toe. Het rood aangelopen
opgewonden standje (heethoofd, sanguinicus) ontplofte bijna. Zij was rouée en speelde rouge-et-noir
terwijl haar ex-gade, haar ex-eega, de (het) iron op de rough gadesloeg. De rufiyaa is een munt. De RSI
en het r-stamelen weren, vreemd genoeg, gecombineerd.

6. De breedgeschouderde rubensiaanse rubensfiguur liep onder de ruisdaellucht met een rudbeckia in
zijn knoopsgat, als boutonnière gedragen, naar zijn ruim bemeten appartement in het Ruhrgebied. Ik
dronk een rum-cola en speelde Rummikub. Hij nam sacre-nom-de-Dieu als bastaardvloek in de mond.
Na de fraude was hij sadder-but-wiser. Sacd's zijn super audio compact discs. De sacerdotale zegen werd
met sabargeroffel wereldkundig gemaakt. Die saaimans, die saaie piet, deed overigens wel aan
sabaeïsme, sterrendienst. In het saalien was er nog geen saarwijn. In het sagenboek kwam een verhaal
voor over een saharaschorpioen en een sagoïentje. Op het Saint-Tropezse strand telde men bezoekers
uit Saint Kitts en Nevis, uit Saint Vincent en de Grenadines en uit Saint Lucia. Een saillant detail: ze
dronken louter saint-émilion, saint-estèphe en saint-julien. Het safaripark diende als safe haven; ze
bedreven er safe sex.
7. Hun geld zat in een safedeposit en ze kregen een safe conduct naar Congo-Kinshasa, of was het
Congo-Brazzaville? Nemen we dit keer sajoer lodeh of sajoeran kering? De salespromotion van het
salicionaal was in gezamenlijke handen van de salesmanager en de salesdirector. Geldt in het land van
die saloekihouders - onder hen enige saltimbanques - de Salische wet? Wil je sambal oelek of sambal
badjak? En nemen we een sambucaatje toe? Tijdens het samenzijn besloten zij samsam te doen met de
sancerre en de samos, om de madera niet te vergeten. Zaten in het sanhedrin sanguinofobe
huichelaars? Je zal toch maar uit Sao Tome en Principe komen? Je krijgt een sapperdegroentje toe. Hij
zei sans relâche dat ik die taak sans phrase en sans façon uit moet voeren. De sapajous zaten onder de
sapotilleboom. De satiredichter leed aan satyriasis, donjuanisme. Een savante is een blauwkous, een
saupiquet een pittige saus en satsuma Japans aardewerk. Een Savooiaard komt uit de Savoye. De scala
caeli is bekend als de jakobsladder.
8. Toen de arbeiders schaftten wat de pot schafte, wilden sommigen ook nog schaakspelen. De kracht
zat in de sequens. Op de scènefoto kon je duidelijk de scagscene herkennen. De schijtebroek had al
zijn schillingen aan een schillerhemd gespendeerd. De schoentjes-en-laarsjes gedijden in een
bladerrijke omgeving. Schizothymie is gespletenheid van gemoed: soms voelde hij zich een schnauzer,
soms een schnaps drinkende schepper van chaos. De kaseko is een creools-Surinaamse dans. Een
vredestichter houdt zich bezig met vrede stichten. De ladelichter stal een bandenlichter. Bij het
kneippen doe je een kneippkuur. Die gozer is een geboren loser. Naar de bioscoop zouden de
meesteroplichter en de meester-opzichter samen gaan. Het kostte wat moeite om te achterhalen dat
de mofokoranti de Surinaamse mondkrant oftewel geruchtenmachine is. De middensteentijd is het
mesolithicum.
9. Wat is de link tussen een mer à boire, het danaïdenvat en een tantaluskwelling? Hou toch op met
dat mooipraten. Ga liever met je mooiklinkende praatjes naar de Mookerhei. Het moslim-zijn valt niet
mee te midden van al die mosquito's. Bij het mueslibrood en later de mozartkugel luisterden we naar
de Mozart-cd's. Het was mudjevol; toch moet die multicultidinertjesonzin stoppen! De
Mozambikaanse gaf niet thuis. Op het menu stonden mede munster en muscadet. Wat heb je aan
myiologie in een malariastreek? Hij wilde het naadje van de kous weten: op tafel stond een myosotis
en Tine leed aan myorrhexis. Myiasis is trouwens parasitisme van vliegenlarven. Mycorrhiza is een
samenspel tussen planten en zwammen. Myasthenie is spierzwakte. De kleur nacaraatgeel kennen
zelfs de nasseristen in Egypte (Midden-Oosten). Kun je napi's eten? Ja, het zijn eetbare yamsknollen.
Dat is natemetaat, naatje pet! Naftochinon is vitamine K en nageire is Japans bloemschikken. Het is
pappen en nathouden. Vond bij Calais een naumachie plaats? Een Neder-Duitser spreekt Nederduits.
Neezeggers zijn nog geen nee-stemmers. De formule 1-wagens reden nek-aan-nek. De neofieten zagen
in de tuin de neofyten.
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