
380. Varia ( 8)  
 

1. Wie gaat er nu toch naar Sint Vincent en de Grenadines of all places? De sirih is een 
betelplant. Was die sjadchen een sjacherjood? De sjahada (meervoud: sjahadas of sjahada's, 
vergelijk: sjwas en sjwa's, GB) is de islamitische geloofsbelijdenis. De sjabraktapir stamt uit 
Maleisië. De sixième sens is het zesde zintuig (sixth sense). Sitomanie is een ander woord 
voor boulimie. Bij de sit-in werd op de citer en op de sitar gespeeld. Waarom danst een 
sirdar nooit de sirtaki? In Sissifilms zie je naast veel sissi-jurken en sissi-japonnen soms ook 
een sissybar (niet te verwarren met een bullbar) in je gezichtsveld voorbijkomen. Hij liep 
rond het middaguur nog in sjamberloek. De vroegere sjahs hebben zich nooit sjakes 
gehouden. 'Scheveningen' was in de meidagen van 1940 een sjibbolet. Een sjidoech is een 
gearrangeerd huwelijk. De SIS-kaart is in België ingevoerd in 1998. Shiva, Visjnoe en Brahma 
zijn de drie belangrijkste goden in het hindoeïsme.  

 

2. Jeuïg is met jeu. Sjappietouwers eten ook sjappie hendele mendele. De sjelosjiem is een 
rouwperiode van dertig dagen. Als het om zeven dagen gaat, spreken we van sjivve 
(meervoud: sjivves). Sjemitot (enkelvoud: sjemita) zijn sabbatsjaren. Sjavoeot is het 
Wekenfeest. Zittend in zijn skai fauteuil keek hij naar de skyline van de stad. Vlamingen 
spreken 'per' met een sjwaklank uit. Is sjlemazzel het antoniem van mazzel? De sjofel 
geklede shovelbestuurder gaf geen sjoege, toen de voorbijganger hem groette. De 
skifflegroup was tevens een goed presterende skiffgroep. De ski-instructeur met zijn mooie 
ski-jack geeft ook les in skijøring. Een skratjie is een Surinaamse trommel, een skua een 
reuzenroofmeeuw. Zouden ze echt slaags raken? De slip of the tongue werd met een slip of 
the pen vastgelegd. Op je brood kun je slinger-om-de-trap eten. De sledetocht op het sleetje 
was fascinerend. 

 

3. De gesleede afstand was enorm. Het slecht gerichte schot trof geen doel. Sliepuit, sliepuit, 
alle kinderen lachen je uit. Er zat een heuse sla-uil in de sla. Bij de slemppartij ging er heel 
wat marasquin doorheen. Heet dit nu een pullover, een slip-over of een spencer? Of is het 
een slip-on? We eten sliptong. In privé-e-mailadressen vind je vaak een slinger-a. Op het 
slotfeest van het studentenzangkoor op slot Loevestein bedacht ik, dat mijn joodse collega's 
binnenkort weer het Slotfeest (achtste dag van het Loofhuttenfeest) zouden gaan vieren. Ik 
hoorde zijn smartenkreet: smartelijk, dat hij dit smartengeld moet betalen! Op de 
slowmotionfilm werd de slowfox in slow motion (slomo) uitgevoerd. De slowfoodtrend zette 
door. Hij was altijd al een slow starter met eten. Het smelleken is een dwergvalk. Smileys zijn 
emoticons en smoddekoppen zijn schapen. Op een slöjdcursus hoor je zelden slow handclap. 

 

4. Een kleine smakker is een smakkertje, een kleine smakkerd is een smakkerdje. De beide 
schrijfwijzevarianten 'smartphone' en 'smartfoon' (Jaarboek 2007) zijn goed. Het meervoud 
van smodde is enkel smodden. De snellopende vogel kon de snelstromende rivier nauwelijks 
bijhouden. Zou die sniper een snipper ophebben? Een snijijzer snijdt schroefdraad. Hij 
gedroeg zich nogal snobby (snobistisch, snobbish). Op het Vikingschip (een snek) hadden ze 
een snelwerkend gif. Na het sneeuwruimen kon hij zijn sneakers weer aan. Geef mijn 
snebschoenen eens aan, wil je? Onder een snaredrum zijn snaren gespannen. De Smyrnioot 
verkocht Smyrnase tapijten. Ondanks de aflopende wekker snoozede ze nog even. De 
snoodaard nam de snoezepoes met haar snottebel mee naar de soapopera. Een sobstory is 
een sentimentele tranentrekker (tearjerker). Soca is een samentrekking van soul en calypso. 

 

5. Sobriëteit is soberheid (matigheid). Snuffmovies verdraag ik niet. In het snurrevaad 
glinsterde een soaker. De sociaal geneeskundige wilde maar al te graag zijn 
sociaalgeneeskundige inzichten in de sociale geneeskunde delen met iemand. Social talk 
helpt echt niet bij socializen. Het uiteinde van een buis kan een socket zijn. De socratische 
spreuk 'gnothi seauton' betekent 'ken u zelve'. De Societas Jesu is de Sociëteit van Jezus. De 
socinianen ontkennen de Drievuldigheid. Ik haal altijd de sodoku (rattenbeetziekte) en het 
sudoku'tje (een getallenpuzzel) door elkaar. Wat is 'sociaal-cultureel' en wat 
'sociocultureel'? 

 



6. Hij haalde scurriele strapatsen uit. Scullen is wedstrijdroeien in een scull. 'Al dat soebatten 
om een souvenirtje in de soek te kopen als herinnering aan het soefisme (nee, geen 
sofisme!) zal je geen soelaas (solaas) bieden', zei hij soeverein, terwijl hij een sovereign uit 
het kluisje haalde. De sousafoon was vals: dat gaf veel soesa (heibel: ruzie op de hei?). Twee 
soempia's zijn vier kleine loempiaatjes. De Soemeriërs zijn de oudste bewoners van zuidelijk 
Mesopotamië. Toen we op de Soenda-eilanden soupeerden kwam er een soepterrientje 
(soepterrinetje) op tafel. Met Soekot wordt het Loofhuttenfeest gevierd. Sofisticeren is 
suiker toevoegen aan bier of wijn om het gistingsproces te versnellen. Een soho is een small 
office home office (thuiskantoor). Ik verzeker u een soigneuze behandeling. Voorbeelden 
van soirees zijn de soirée dansante en de soirée musicale. De soixante-neuf is het standje 69. 

 

7. Soft is zacht, softenon is thalidomide, een soft focus is een foto met vervloeiende lijnen, soft 
music is zachte, rustige muziek, softpop is rustige popmuziek, softporno staat tegenover 
hardporno (harde porno), soft sponsoring is verstrekken door bedrijven van geldelijke steun 
aan clubs zonder daarbij reclame te verlangen als tegenprestatie, software-uitgevers 
verkopen software (programmatuur) en softijs is een zacht soort consumptie-ijs van 
ijspoeder (ice is een opwekkende drug, een amfetamine). Sojaolie kun je soi-disant op de 
golven storten. Een mooi voorbeeld van een sond is de Sont. Je kon haar somptueuze 
lichaam kopen voor enkele somoni's uit Tadzjikistan. Je zult ineens maar een somnambule 
voor je op het zebrapad hebben! Hij heeft zijn eerste solo-elpee (solo-lp) uitgebracht. De 
solotnik is een Russisch gewicht van vier gram. De solmisatie is door Guido van Arezzo 
ingevoerd in de elfde eeuw. 

 

8. Is het een soloecisme [eu] om voor 'taalfout' solecisme [ee] te schrijven? Een sollwert is een 
richtwaarde in de regeltechniek. Wordt hier nog serieus gesonjabakkerd? Zo ja, dan kunnen 
we jullie lijnen toch au sérieux nemen. Het solvayprocedé wordt toegepast in de chemie. 
Een solipsist is een aanhanger van het eigen ik, een ik-aanhanger (nee: geen 
aanhangwagen!). Deze vervoeging gaat als volgt: soften, stam soft, ik soft, jij softte, wij 
hebben gesoft. De trappen van vergelijking hiervan zijn: solide, solider, soliedst. In een 
solfègeklasje (ut, re, mi) wordt gesolfegieerd en beoefent men de solfège (het solfeggio, het 
solfegiëren). Soles à la meunière zijn tongen die voor het bakken door de bloem zijn gehaald. 
De son et lumière is het klank-en-lichtspel. Zouden ze in Lesotho ook Sotho spreken? 
Sorghum is kafferkoren en een sorbenboom is een lijsterbes. Weet jij wat een sor 
(meervoud: sorren) is? Antwoord: een soroptimiste! Houd het maar op een onverbeterlijke 
optimiste. 

 

9. De sopranino en de contrabassax zijn muziekinstrumenten. Een gesofisticeerde 
(gesofistikeerde) dame is een sophisticated lady (ze heette in deze context uiteraard 
Sophie). Staat dat alles beschreven in Sophocles' tragediën? De gelaedeerde partij spande 
een proces aan tegen de staat (het Rijk). Een sonjana is een klimmende aardbei. Een USP is 
een unique sellingpoint (ik heb, ik heb, wat jij niet hebt). De molotovcocktail werd voor het 
eerst in 1940 gebruikt. Wil je een echte slivovitsj of alleen maar een slivovitsje? Souvlaki is 
aan een pin geregen geroosterd lamsvlees. Een souter is een psalter. Het barstte toen in de 
Sovjet-Unie van de sovchozen. De souschef – gehuisvest in het souterrain – gaf in zijn 
rapport sous-entendu aan dat invoering van dit sous-vide voedsel voor het bedrijf 
onaanvaardbaar was. De sourcecode (broncode) wordt door Microsoft niet vrijgegeven. 

 

10. Een sousbras zit onder de arm, een sousmain onder het schrijfwerk en een souspied onder 
de voet. Soubise is saus van in boter gestoofde uien. Bij souperen is er sprake van een 
souper(tje) dat gegeven wordt. Waar wordt verdachte van gesoupçonneerd? De soulgitarist 
speelde met veel souplesse voor zijn soumise (gedweeë) publiek. De soukous is een 
muziekstijl. Je zou bijna een systolische souffle van de soufflé krijgen. Een soubrette kan een 
sopraan zijn. De souffre-douleur kon geen kant meer op. 

 
Rein Leentfaar 


