
345. Ratjetoe ( 18)  
 
1. Vind je die hyacint ook zo mooi? Een van de immortels was lid geworden van de Académie française 
vanwege zijn immortellenstudie. Ongewenste ideeënerupties werden impitoyabel neergesabeld. Zijn 
kennis van de mathesis en specifiek van het inproduct van twee vectoren was hier improductief en als 
oplossingsweg imprakticabel; dat is geheel niet in Frage. Zou 'impressionant' in GB gewoon 
'indrukwekkend' betekenen? Gevraagd: meisje au pair voor de oppas van drie kinderen, een au-
pairmeisje dus. Het eendekkertje maakte een immelmann, een halve looping. Hij gedroeg zich 
impudiek, onbeschaamd. De Inca's vormden een volk in bonis. Zijn geheugencapaciteit en 
gedachtevermogen waren incredibile dictu. In de Tweede Wereldoorlog was een inciviek een 
landverraderlijk persoon. Incineratie gebeurt bij ons wettelijk verplicht in een crematorium; in India 
niet. Laat dat inane (zinloze) plan toch varen! 
 
2. Het Latijnse bijwoord 'in calce' betekent 'aan het einde' (letterlijk 'aan de hiel', dus zoals de laars van 
Italië?) Geef dat inbussleuteltje even aan, wil je? In casu (afkorting: i.c.) substrato zal ik je in brevi 
berichten. Zoals ze bij heien letterlijk de grond inboren zou ik je ook graag figuurlijk de grond in boren. 
In allen gevalle: de inamboe is 'echt' het pampahoen. Dit is nog niet mijn een-na-laatste dictee. Is de 
Mount Everest nu wel of niet de op een na hoogste berg ter wereld? Voor de een is de liefde 
platonisch, de ander leeft in Baccho et Venere (wat Bacchus en Venus betreft): in het drinken en het 
mingenot. De Indo-Europeaan was een echte indo, een halfbloed, maar er waren ook Indochinezen uit 
Indochina. Het indomeisje studeerde indogermanistiek. Het gebeurde in aller haast, in allerijl. De 
indianen spraken Indiaans. Ze troffen een inderminneregeling: de zaak is in der minne geregeld. Sits is 
een stof (indienne). 
 
3. Wat is de naam van die IJslandse vulkaan met die ineffabele naam? De dissertatie bevatte meerdere 
inepties. Bij het letterlijk de boot ingaan, zijn ze helaas ook behoorlijk figuurlijk de boot in gegaan. Er 
was sprake van een in-flagrantigeval, een heterdaadje. De infanticide is nou niet exact een Bethlehems 
verdelgingsmiddel. Het in-extensoverslag was helemaal compleet. Het in-essebegrip staat tegenover 
'in posse'. De meeste Ingoesjetiërs en Tsjetsjenen zullen geen Ingveoons spreken. Er zijn weinig 
Ingveoonssprekende personen. Hij heeft een lied ingezet en er de pas in gezet om de tandarts tijdig 
zijn tanden te kunnen laten inzetten. De fruitkweker was in goeden doen: de in- en ingoede pluksters 
brachten de elstars (genoemd naar Elst!), de golden delicious en de ingrid maries in groten getale naar 
de opslagloods. Je hebt hem al de gordijnen in gejaagd, wil je hem ook de dood injagen? Ik kan er best 
in komen, er zal niets van inkomen. 
 
4. Een zoekactie op '*wz*' levert niet zoveel hits op: de afkorting W.Z.W. voor westzuidwestelijk, de 
afkorting wzc en de verkorting wozoco voor woon-zorgcomplex, Nieuw-Zeelands vlas en  
Nieuw-Zeelandse spinazie, trouwziek, sneeuwzwam, ruwzink, reeuwzweet (doodszweet), 
Nieuwzweeds, nieuwzilverdraad (draad van nieuwzilver), de Nieuw-Zeelandse munteenheid is de 
Nieuw-Zeelandse dollar, de Nieuw-Zeelander slachtte de nieuwzeelander met kerst (dan is het wel 
zomer daar), nauwziend (nauwlettend), mond-en-klauwzeer, mond-en-klauwzeerbesmetting, 
maluwzalf, latuwzaad, klauwziekte, de hauwzaal (op een aambeeld), grauwzwart, geeuwzucht, 
grauwzusters (grauwe zusters, franciscanessen), de FWZ (Federatie van Werknemersorganisaties in de 
Zeevaart), flauwzoet, eeuwzang, een blauwzijden japon en de blauwziekte oftewel blauwzucht, ook 
cyanose geheten. 
 
5. Verrassenderwijs levert '*vv*' ook nog wat op (met een selectie van afkortingen): 
tv-verslaving, een VVD'er, een vve (vereniging van eigenaren), VVKSM (Vlaams Verbond van Katholieke 
Scouts en Meisjesgidsen), V-vormig, very, VVSOP, very very superior old pale (kwaliteit van cognac), 
v.v.v. (veni, vidi, vici), sjivve zitten (rouwperiode van zeven dagen in acht nemen), savvie hebben van 
dictees, hiv-verspreiding [met bijbehorende uitspraak], evviva (Italiaans: leve!), davvenen (bidden), 
bovvaders en bommoeders, avv (algemeenverbindendverklaring). Wat valt er nu nog te verzinnen? 
Alle bronnen drogen op! 
 



6. Zou '*zz*' ook nog iets opleveren? Hier volgt de oogst: zzp'er, winozzen (waar was ik naar op zoek , 
Jaarboek 2009: wilfen: 'what was I looking for'?), whizzkid, terrazzowerker, tazza (een schotelvormige 
drinkschaal, meestal met voet), sweet- en souljazz (Jaarboek 2009), sjlemazzel (pech), quizzen, razzia, 
san mazzo (Jaarboek 2010: tamelijke zoete flestomaat met weinig pitjes), pizzo (geld dat de maffia eist 
in ruil voor ‘bescherming’), pizzicato (met de vingers tokkelend, afkorting: pizz.), pizzeria, piazza 
(marktplein), paparazzo (meervoud: paparazzi), palazzo (paleis), nozzle (spuitkop), nel mezzo del 
cammin di nostra vita (op het midden van onze levensweg), muezzin (vreselijk woord!), mozzarella 
(Italiaanse zachte witte kaas), morbidezza (morbidesse: weekheid, molligheid van geschilderd naakt), 
Mezzogiorno (Italië bezuiden Rome), mezzanine (tussenverdieping), een mazzelaarster heeft mazzeltof 
en een lazzarone (Napolitaanse bedelaar). 
 
7. Maar dat is nog lang niet alles: een kakuro (Jaarboek 2008: kruissompuzzel), vele varianten van en 
samenstellingen met jazz, zoals: klezmerjazz, jazzzangeres, de jazzy jazzwereld, een jonge jazza 
(Jaarboek 2009), jacuzzi (bubbelbad), intermezzo, hotjazz, grizzlybeer, grandezza, gin-fizz, fuzzy logic, 
etnojazz, dizzy, de carezza(methode), buzz, buzzwoord, buzzer en buzzen, mazzel en broge, blizzard, 
acid jazz, afrojazz, afhaalpizzeria, latin jazz en showbizzindustrie. 
 
8. Met dubbele w kom je tegen: burowwater, sjouwwerk, Sneeuwwitje die een sneeuwwitje drinkt, 
een tww (tww'er in België: tewerkgestelde werkloze), www (world wide web),  
WW-draad (Whitworthschroefdraad) en de WW'er die van de Werkloosheidswet trekt. 
 
9. De afkorting van exemplaren is exx., XXL is extra extra large, een XXL-truck (Jaarboek 2009) is een 
roadtrain, XXS is extra extra small, XXXL is extra extra extra large en XXXS is extra extra extra small. 
Met dubbele h vonden we: de bachhoorn, z.b.b.h.h. (zijn bezigheden buitenshuis hebbende), 
beachhandbal, hhs (hogere hotelschool), madhhab (Jaarboek 2009: wetschool),  
münchhausen-by-proxysyndroom, pinchhitter, pochhanzerij, O.L.H.-Hemelvaart, voluit:  
Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart (Hemelvaartsdag, die valt trouwens in de hemelvaartvakantie), in de 
sjiitische cultuur een mutah(huwelijk), voor de fun tijdelijk gesloten om een kortstondige seksuele 
relatie te legitimeren (alleen voor sjeiks?), punchhoer, sandwichhanddruk, squashhal. 
 
10. De dubbele q stokt meteen met q.q.: qualitate qua. DDD van cd’s staat voor digitaal opgenomen, 
digitaal gemixt, digitaal op de cd-master vastgelegd. In de muziek staat fff voor fortississimo. Wiiitis 
(Jaarboek 2009) is een blessure van de schouder en het schoudergewricht als gevolg van het veelvuldig 
gamen met een Wii. De KKK is de Ku-Klux-Klan. Triple P wordt aangeduid met PPP. Drie s'en geeft een 
onverwachte vangst: stresssyndroom, crossselling (Jaarboek 2007), stresssituaties, een businessschool, 
KIDD- en KISS-syndroom, PTSS (posttraumatische stressstoornis, Jaarboek 2010: veteranensyndroom), 
het TSS is het tibialestresssyndroom (irritatie van het scheenbeen) en economyclasssyndroom 
(vliegtuigtrombose). Unununium heeft als atoomnummer 111 en als symbool Uuu: het is maar dat u 
het weet. Dan volgt nu een selectie van woorden met ten minste 3 e's achtereen. 
 
11. In dat rijtje staan: yahtzeeën, zee-eend, zee-eenhoorn en twee-eenheid (met vier e's!),  
Zuidzee-eiland, urticaceeën (de brandnetelfamilie), tweeërlei, twee-enig, reeënoog, rosaceeën (de 
rozenfamilie), thee-etablissement, tatoeëerstift, pythagoreeër (volgeling van Pythagoras), 
pyreneeëngeit (Jaarboek 2007, bucardo), pygmeeënstam, poe-ee (jonge jonge, allemachtig), oweeër 
(!), Papoea-Nieuw-Guineeër, het mysterie van de Heilige Drie-eenheid, laodiceeër, kastanje-eek, 
ideeëloze ideeënarmoede naast ideeënrijkdom, een hyperboreeër, hoezeeën, gesurseëerd, frisbeeën, 
feeëriek, een hypocriete doorsneefarizeeër, doorsnee-echtgenoot, familie-eer, Atjeeër, Atjeh, 
cucurbitaceeën (komkommers) en colchicaceeën (tijloosachtigen), en ericaceeën (de heidefamilie). 
Ten slotte: hooggeëerde en hooggeleerde lezers: heb dank! 
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