
375. Varia ( 3)  
 

1. De kastelein drentelde langs de ravelijnsgracht. Over de schrijfwijze van 'ratinéjassen' laat het 
Groene Boekje geen discussie toe. Dat geldt ook voor 'ratatouille', waar Van Dale als extra 
mogelijkheden 'ratatoelje' en 'ratjetoe' vermeldt. De Razende Bol is een zandplaat bij het 
Marsdiep. Zijn werk was razendsnel klaar, maar het was ook razend slordig. Wat is een 
realtimeonderzoek? Rebetika wordt vooral in Griekse hasjcafés gespeeld. Op mijn récamier 
kan ik rustig distantie nemen van de recente recensie die het in het boek verguisde licentiaat 
ophemelt, daarmee recht doend aan de gevoelens in mijn rechterhersenhelft. De rechtop 
lopende man (die rechtop liep) passeerde de rechtopstaande vrouw (die rechtop stond en 
rechtovereind was). In bed mocht de patiënt rechtop zitten. Alles ging zijn gewone gangetje, 
recht op en neer, hij dronk zijn recht op-en-neer, zijn gewone klare in de oudeklareclub. 

 

2. Je kunt rechtdoorzee zijn, maar ook recht door zee gaan. Nadat hij rechtdoor gegaan was, 
kon hij in de werkplaats de staaf rechtbuigen. Het (de) recepis is een bewijs van ontvangst. 
Hij is een recommandabel recipiendus (kandidaat-lid). Een reduit is een vluchtschans. Vond 
er na de reconquista een reconciliatie plaats? Horse is een zeker wit poeder dat ten minste 
88 procent heroïne bevat. Hors la loi is vogelvrij, hors ligne is uitmuntend, hors commerce is 
niet in de handel, hors concours is buiten mededinging, hors de combat is (eufemistisch) 
buiten gevecht gesteld, hors de prix is zeer duur, hors de saison is niet geschikt voor de tijd 
van het jaar en een hors-d'oeuvre is een voorgerecht. Een chef-d'oeuvre is trouwens een 
meesterwerk. Hij had als renommee par renommée vernomen, dat zij vreemd deed en ook 
nog vreemdging. Een rentree is een soort tweede (of nog anderszins meervoudige) entree.  

 

3. Je haalt ze licht door elkaar (Wat je zegt!) : remunereren is betalen, belonen, en 
renumereren is terugbetalen. Zit rennine (melkstremmend enzym van het maagsap) ook in 
Rennietabletjes? Bij het rendez-vous leverde hij mij een lelijke rendez-moi. In het 
remarquabele Rembrandtjaar werden veel rembrandteske (rembrandtieke) zaken 
geëxposeerd; er werd voor veel geld zelfs nog een Rembrandt verkocht. Een noëpedist is 
een remedial teacher. De patiënt is in remissie (verbetering). Een remplaçant remplaceert 
altijd iemand. Een reminiscentie legt altijd een gedachtelink met het verleden. Renforcé is 
madapolam, een katoenen stof voor hemden. Een Amerikaanse roadrunner (renkoekoek) 
jaagt op slangen. Verwarrend is dat je voor 'renet' kennelijk ook 'reinette' [rè-nèt] mag 
schrijven. De repasse is het voor de tweede keer bedienen tijdens een maaltijd.  

 

4. De renversé is de omslag bij een zeker zwachtelverband. Een wijgeschenk (wijgift, ex voto) is 
met votieve bedoelingen gegeven. Het (de) repentir is een veranderd detail in een schilderij. 
Hij repliceerde op het repugnante verwijt onder dreiging van represailles dat zijn 
reproductie-impuls tot maximale hoogte was gestegen. Het was gelukkig een resiliabele 
overeenkomst. Het requisitoir eiste teruggave van de relikwieën aan de rechtmatige 
eigenaren. Hij resideerde in een résidence en het resisteren had hij geleerd in de résistance. 
Hij was zeer gehaaid in het répondre en Normand. Repoussépapier is dik reliëfpapier dat 
goudleerbehangsel nabootst. Resuscitatie is reanimatie. Het gerestylede dagblad gaf een 
resumé van de geheime nota. Een bedrijf heeft resources (Jaarboek 2007: mensen, 
middelen) nodig. Zo'n bedrijf moet ook al zijn mogelijkheden (ressources) gebruiken. 

 

5. Speciale aandacht verdienen de human resources. Daarvoor is het 
humanresourcesmanagement ingesteld. Het re-integratiebeleid werd gere-interpreteerd. De 
reinardie, de listige streek, heeft zijn naam te danken aan Reinaert de Vos. De reine du bal 
verslikte zich in een reine-claude. De maffe politicus, die aan reikimassage deed, was 
nauwelijks te re-imponeren (opnieuw imponeren) door mijn hang naar reïncarnatie,  
gere-importeerd uit Tibet. Reikhalzend zag hij uit naar de reikwijdte van de verhandeling 
over regurgitaties. Wanneer is Nieuw-Guinea gereïficeerd? De Brugse reien worden 
gevormd door de stadsgrachten. 

 



6. De refugié en zijn geliefde refugiee hadden een refugiéhuwelijk. De régencestijl slaat op de 
tijd van het regentschap in Frankrijk (1715-1723). Relishes zijn lang houdbare, gekookte 
mengsels van groenten en specerijen die als bijgerecht gegeten worden. Relikwieën (relicten 
uit vroeger tijd?) bewaar je in een reliquiarium. De reliefcommissie verleende steun aan de 
reliëfschildering, een vorm van reliart. Een relaps(us) is een soort herhaalketter. Heel 
vroeger zat een computer (zoals de Zebra) vol relaistjes. De rekruut vernielde het rek-op, 
een slingerplant. De lijst toneelrekwisieten was ellenlang. Bij het requisitoir zal de aanklager 
een straf rekwireren. De relâche forcée is het gedwongen oponthoud, met name van 
schepen met averij. Het was een pokkeneind rijden naar dat dictee en het was nog retedruk 
ook! Ze hadden een reuzevakantie in het reuzensprookjesbos, een reuzeoord (reuzenoord). 

 

7. De (het) retabel zit achter aan het altaar. Reüsseren is réussite hebben. De kermis 
veroorzaakte heel wat reuring. De schutting was nogal retig. De rettich is een variant van de 
zwarte rammenas. De revanchegedachte was heel sterk aanwezig. Retiré en relevé zijn beide 
basisbewegingen bij ballet en dans. Retinol komt in levertraan en zuivel voor. Een retraktatie 
is geen nieuwe snoepronde (zoals een bonne bouche of een tournée générale), maar de 
herroeping (van een traktaat). Retorqueren is iemand met diens eigen woorden bestrijden. 
Met de Griekse letters chi en rho kun je met enige fantasie een katholieke jeugdbeweging in 
Vlaanderen vormen (Chiro), maar ook het Christusmonogram (XP). Bij een reversed 
take-over wordt het kleine overnemende bedrijf opgeslokt door het grotere. Revers is een 
keerzijde-uitdrukking, eigenlijk goed voor twee streepjes, de zelfnoemfunctie meegeteld. 

 

8. De spits was de revelatie van het toernooi. Zat bij de reviana ook een rexkonijn? 
Revivescentie (qua woordbeeld vergelijkbare woorden zijn: senescentie en quiëscentie) is 
weer tot leven wekken. De Reykjaviker woonde laag-bij-de-gronds in zijn 
rez-de-chaussee(woning). We hebben heel wat afgerock-'n-rold, maar dat haalde het niet bij 
de jump-'n-jive en de rhythm-and-blues. Ridere in stomacho is in zijn vuistje lachen. Ricotta 
is een zachte Italiaanse kaassoort. Rickettsiae veroorzaken rickettsiose (vlektyfus). De 
richard genoot aan de Rhôneoever onder de ricinus (wonderboom) van zijn ribeyes. Een 
Riffijn woont in het Rifgebergte. In het rijk geïllustreerde en rijkversierde magazine stond dat 
er in het rijke Westen veel rijkelui wonen met hun rijkeluiskinderen, beslist geen 
armoedzaaiers dus. Over de Rijnbedding vloeit heel wat Rijnwater, waarin talloze 
rijnschepen varen. 

 

9. Gevangenen eten uit de rijksschotel op kosten van de rijksbegroting. Rijijzers markeren de 
overgang naar een brugdek. De rigaudon is een Provençaalse dans. De plannen werden 
rigoureus getroebleerd door de anti's die rijendik aanwezig waren. De rijinstructeur beleefde 
veel rijjool met die cliënt met de rijk gevulde portemonnee. Een rinorragie is een 
neusbloeding. Hij kondigde een hele rits (rit) nouveautés af zoals de rissole (een klein 
gerecht), risotto (rijst met Parmezaanse kaas), ris de veau (kalfszwezerik) en rillettes 
(varkenspastei). De rinoceros ramde de kar met rioja: de desastreuze gevolgen lieten zich 
raden. In de riksja zat de rooms-katholieke geestelijke met rinitis. Een driedubbele rittberger 
is niet simpel. Hij zocht achter het rijsscherm beschutting tegen het zand, maar zijn rikketik 
stopte ermee. Toen moest hij toch in het zand bijten. 

 

10. De RNA (ribonucleic acid) bevattende cel was genetisch defect. Rochellezout is seignettezout 
en genoemd naar La Rochelle. De roc's kennen nog geen opleiding tot rockgitarist. Een 
robinsonade is een avonturenroman à la Robinson Crusoe. Opgave 7: leg het 
robinhoodprincipe uit. De robbedoes was op het robbenschip beland. Een smid gebruikt een 
ritsstamp. Doordat hij de kring sloot, was hij figuurlijk de ritssluiting. 'RIZIV' schrijf je zo 
vanwege het donorprincipe, een rizofoor is een luchtwortelboom en rizomanie is een 
virusziekte in suikerbieten, overgebracht door een bodemschimmel. Kijk! Een rococokerk! 
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