338. Ratj etoe: woordenlij st Rein ( 12)
1. Let erop dat je 'hatsjie' en 'hatsiekadee' goed schrijft! Dat ook voor høken en holadijee. De ghibil
teisterde de gerbils. Het ene moment zit je te heibeien, het andere te jubelen: je moet niet zo van de
hei in de fij gaan. Hij heftte flink in het café. Een hijlikmaker is een kruidkoek voor bruiloften. Bij een
heiligverklaring wordt iemand heilig verklaard. In de HEMA-winkel had de hell's angel een hell of a job.
Al kan een hertshoorn trillen, deze heeft niets met de eenheid hertz te maken. Een hesychast is een
contemplatiemonnik. De negende symfonie van Schubert wordt ook wel de himmlische Länge
genoemd. Zou er in de hippocratische tijd ook al hipocras, kaneelwijn, gedronken zijn? Een hobiecat is
een catamaran. Toch een rare vertaling van 'cour du père Duchesne': 'het hof van Jan Vlegel'. Hij wou
mij een honingraat geven. Wist je, dat een hoodoo een rotspilaar is? Honkyoku (Jaarboek 2007) is
meditatieve zenmuziek. Hopfalderiere!
2. Een hordeolum is een gerstekorrel, een strontje. (Preëminente) dicteedeelnemers zitten vaak in een
hors-concourssituatie. Het Horecaf-bestuur zetelt in Amsterdam (zo verzin ik ter plekke). Bij ruwe
mannen tel je zo: één huib, twee huipen. Een wasbloem is een hoya. Het is daar
huisje-boompje-beestje, heel gewoon. Het hutchinson-gilfordsyndroom was bij de hussieten
onbekend. Was de humboldtpinguïn met humboldtien, oxaliet, vergiftigd? Valt er nog wat te
huttemannen, is er nog iets te slijpen? Hybris komt voor de val. Met het woord 'hydroformylering' kun
je de oxoreactie als chemisch proces goed weergeven. Iemand aanspreken met 'mijn duifje' duidt op
een hypocoristicon. Hypo- en hyperthyreoïdie treden op in de schildklier. Het ibuprofen is een
acrylpropionzuurderivaat. Een idée reçue is geen idee-fixe (meer). De ibadieten vind je in Oman, op
Zanzibar en in Noord-Afrika.
3. Bij ichtyosis lijk je eerder van de vissen dan van de ratten gebeten: ichtyologie is immers viskunde
(geen wiskunde)! De Griekse y is de i-grec. Een inquilien is een commensaal. Ik heb het precies zo geït.
De pelgrims naar Santiago de Compostela (St.-Jakob) keken omhoog naar de Jakobsstaf. Karel zal wel
weer Joppie zijn. De kleine Job voerde een joppie voor zijn buurman uit. Een j-zak is een banaanzak. Hij
riep 'kiep kiep kiep' en toen kwamen de kippen aangelopen. Er is niets lekkerder dan een
versgebakken broodje bij een espressootje van versgemalen koffiebonen. Het willen behoren tot het
dicteevedettedom betekent continue strijd. Charlotte heeft vues op Peter. Het man- en vrouw-zijn
heeft al tot meerdere dissertaties geleid. Het was puur een kwestie van vree en genâ. Het internet-GB
kun je vrank en vrij gebruiken. Je mag zowel 'vosschool' als 'vos-school' schrijven. Op een voj-school
kun je voj volgen.
4. De voetianen houden als regel niet van voetjevrijen. Onder aan de vlizotrap stond een vlijtig liesje.
Hij werkte op de vitrageafdeling. Jan en Kees zaten in verschillende vierden! Op de vide werden vidés
genuttigd. Het wengé is een houtsoort. Wegwezen jij! Met haar moeë lichaam moest ze die weeë
lucht nog verdragen ook! Nou vooruit, 'wied' en 'weed' rekenen we allebei goed! Zouden wij ons geen
Wanen wanen? De WAM-sticker duidt in Nederland op de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen. Een wakaman verdient de kost met hosselen. Een wahabiet is een orthodoxe
islamaanhanger. En dan nu het grote geheim van het GB: 'wa-aleikum as-salam'! Rara. Het staat
zwart-op-wit dat de zwart-witfoto al betaald is. Wat valt er nou nog te zwartepieten over die Zwarte
Zeevloot? Een zundgat zit in ouderwetse vuurmonden, een zurkel is klaverzuring. De beide
zustersscholen zijn zusterscholen van elkaar.
5. De zoutevis was goed van zoutte. Wie zou zorg dragen voor het buitengebeuren? De Zondagswet
geldt zonder meer voor elke zondag. Hier verkoopt men zoete- en rauwmelkse kaas. Op de
zmlk-school wisten ze wat een zloty was. Hij was niet zinnens dat geld terug te geven. Ter eenre zijde
gelden ditjes, ter andere datjes, ditjes-en-datjes dus. Ik ben onder een goed gesternte, het
Zevengesternte, geboren. Mijn betoudovergrootmoeder was zangpedagoge.

6. Die zeugenhouderij was beslist geen voor-de-gek-houderij. Er gold een zerotolerancebeleid, met zero
tolerance dus. Een zarzuela is onder andere een Spaanse stoofschotel. Kun je ze ook nooit uit elkaar
houden: de yucca (een plant) en de yuca (maniok)? Het moge duidelijk zijn, dat hier een zeker volgorde
voorgeschreven is (die moet u naschrijven!) Vermoed mag worden, dat het GB met yaws de ziekte
framboesia (wel/niet) bedoelt: doorhalen wat niet van toepassing is. Het yin en het yang vormen als
actieve vrouwelijke en mannelijke beginselen in de kosmos één geheel. U weet dat er een fraai symbool
van bestaat. In X-benen zitten ongetwijfeld xanthine en X-chromosomen, maar waar zitten dan die
Y-chromosomen in? Je kunt maar beter geen WW-uitkering hebben. Wybertjes worden meestal
gegeten. Je weet toch dat 'wysiwyg' betekent: what you see is what you get? Met een writer's block
komt een roman in het geheel nooit af.
7. Met een wordprocessor kun je ook Wordteksten te lijf gaan. De would-beactrice kwam terecht in het
woon-zorgcentrum. Haar partner moest echter nog deelnemen aan het woon-werkverkeer. De
witgehandschoende arts onderzocht haar. Ze hadden uitzicht op de wodanseik. Er zijn twee afkortingen
voor het Wetboek van Strafrecht (schrijf ze op, ze worden niet voorgelezen): … (WvS) en … (W.v.Str.).
Het walhalla is een kwestie van wishful thinking. Begrijpt u trouwens waarom we wel 'fulldress',
'fullprof' en 'full speed' schrijven? Met de WOB in de hand kom je door het ganse bestuursland. Wisi
(Sranantongo) is zwarte magie, kwaadaardige betovering. Een penny dreadful is een goedkope roman,
een stuiversroman. Het bovennatuurlijke wezen winti is onderwerp van wintirituelen. Ze kuierden
eendrachtelijk door de winkel-wandelstraat. De stille willie had een voorliefde voor de windefamilie. Hij
was van goeden wille, maar men werkte hem willens en wetens (nolens volens) tegen. Het is wik noch
wak met dat illustere gezelschap.
8. Zij hebben het wij-gevoel, maar wij hebben het complete wij-zij-gevoel. De opening van het
wijdmazige visnet stond wijd open. De wijdte van de mazen werd wijdlopig door de wijdbefaamde
nettenboetster uit de doeken gedaan. De hoofdpersoon van de whodunit dacht met white spirit,
lakbenzine nota bene, high te kunnen worden. Bij de wherry hadden ze een flinke voorraad
whiskygrog en whisky-soda ingeladen; ze waren klaar voor het innemen (inladen). De ossi's en de
wessi's hadden een ontmoeting met de aussies in de Wetstraat.
9. Ik zoek nog even op '*cra*'. Oogst onder meer: xenocratie, wisecrack, viscerocranium,
thalassocratie, splanchnocranium, skyscraper, sjoeracratie, Sint-Bureaucratius, scrapie, Sacra
Scriptura, rugcrawl, robinocratie, quoad sacra (wat de geestelijke zaken betreft), presocratici, portecrayon, picraat, oxycraat, ochlocratie, macramé, macrameeën, meritocratie, lycra, kleptocratie, jus in
sacra, hovercraft, gynocratie, from scratch, exsecratie, eenhapscracker, dixiecraten, crazy, crayon,
crawlen, cravate blanche, crash, craquelé, crank, crapaudje, cranerie, crambe repetita, crackjunk,
crachat de roi en een amigocratie. Zoek de betekenis zelf maar op!
10. Met de USD wordt de US-dollar aangeduid. Hier volgen nog wat andere munteenheden: de zaïre
(Zaïre), de yuan (China), de yen (Japan), de won (Noord- en Zuid-Korea), de vatu (Vanuatu), de tugrik
(Mongolië), de tolar (Slovenië), de tenge (Kazachstan), de taka (Bangladesh), de tala (West-Samoa en
de Tokelaueilanden), de sucre (vroeger in Ecuador), de somoni (Tadzjikistan), de sjekel (Israël), de
shilingi (Tanzania), de rufiyaa (Malediven), de roepie (Nepal), de riyal (Saudi-Arabië), de quetzal
(Guatemala), de pula (Botswana), de piso (Filipijnen [Taaladvies]), de pengö (Hongarije), de pa'anga
(Tonga), de ngultrum (Bhutan), de metical (Mozambique), de lilangeni (Swaziland), de kyat (Myanmar),
de grivna of grivnya (Oekraïne), de gourde (Haïti), de escudo (vroeger in Kaapverdië), de dalasi
(Gambia), de cruzeiro (vroeger in Brazilië), de cedi (Ghana), de birr (Ethiopië), de boliviano (Bolivia), de
afghani (Afghanistan), de ariary (Madagaskar), de baht (Thailand), het pond sterling (Groot-Brittannië).
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