
387. Varia ( 15)  
 
1. Wie aan gefyrofobie lijdt, zal niet snel (met geld) over de brug komen. Hoe oud is deze 
zestienminner (16-'er)? Kort na oud en nieuw is hij jarig. Zijn ongenadig en genadeloos synoniemen? 
De brandmeester gaf aan dat men de brand meester was en gaf dus het sein brand meester. De 
reorganisatiegevolgen voor de informatie verstrekkende balie waren verstrekkend. Zijn 
woestijnbezit was verder strekkend dan gedacht. Verzenen tegen de prikkels slaan helpt niet. Hij 
reisde naar het ver weg gelegen Verweggistan. Vexillogie is vlaggenkunde. De verweesde man werd 
verwezen naar een ver verwijderd opvangcentrum, waar zijn broer somtijds en bijwijlen ook al 
verwijlde. Zet die oproerkraaiers in de klas ver uit elkaar, dat is veruit het beste. De ondersteek 
stond ver van mijn bed, vanwaaruit ik naar de beste ver-van-mijn-bedshow ooit lag te kijken. Het 
geilen op zijn vetleren medaille vexeerde mij. 
 
2. Het water vervloot, terwijl de romance literair vervlood. De meeste ambtenaren zijn vertuid aan 
het Schip van Staat (schip van staat). Het begrip 'vertu héroïque' komt van 'heldhaftige deugd' 
(Rabelais). Komt vertigo alleen voor bij vertebraten? Een versjwartster nar is een dwaas, een idioot. 
Verso vindt je cliënt de toelichting. Gladiatoren waren niet blij met een aanduiding van verso pollice. 
De Grote Verzoendag wordt ook Jom Kipoer genoemd en als zodanig gevierd. Zwervers met enig 
historisch besef houden daarom ook maar één keer 's jaars grote verzoendag. De vestaalse maagden 
zorgden voor het vestaalse vuur; het waren een soort van kuise suzanna's, jachtprooi van  
SUV-rijders die soms op platgetreden paden uitlopers van een verzameling  
suzanne-met-de-mooie-ogen platreden, die hun uitgestegen bijrijders nog verder plattraden en 
overigens vreselijk doortrapte suzannaboeven (suzanneboeven) waren.  
 
3. Een suzonnetje is een coupenaad (vergelijk: suçon). Veteren (hoe spreek je dat uit?) is vetoën. 
Met tact werd het vertakte gewei verwijderd door de veterinair, de dierenarts. Mijn vet coole, 
supervetcoole, superidool hield niet van vestzak-broekzakgedoe. In vetfijne lijn (buitenlijn 
vetgedrukt) werd de ve-tsin beschreven. Ganzen vliegen meestal in een V-formatie. Is er op de Britse 
Virgineilanden (internet: vg, ISO-landcode: VG) ook een vicaris-generaal (vg) werkzaam? Ik hoorde 
het via via. Ze beschuldigden elkaar vice versa. Hoeveel viceministers-presidenten zijn er? Christus 
liep de via dolorosa ten einde, zijn navolger (eeuwen later ook) de via crucis. Hij moest wel, vi 
coactus (v.c.). De juridische term 'vi cessionis' betekent 'via een overdracht'. Een vicuña is een wilde 
lama, een vigogne. Ze waren aan het schaakspelen in een van de vides. Een vicomtesse is een 
burggravin.  
 
4. De victoria regia is de reuzenwaterlelie. Een vidioot is een video-idioot: hij heeft een 
videocassetterecorder (VCR), zet zijn opnamen op een videodisk en ziet zijn opnamen het liefst 
vertoond op vidiwalls (videowalls). De boer bezat vier- à vijfhonderd hectare. Dit is een magnifiek 
boek, vient de paraître. De vieve oma nam de benen, maar de nog vievere opa haalde haar cool vief 
terug. Het duo, videlicet Jut en Jul, representeert alleman. De underdog leidde een vie manquée, 
een leven waarin men zijn roeping of talent niet heeft kunnen realiseren. De vigna is een tropische 
boonsoort (tweepoot!). Op wereldschaal waren dit maar viezevazen. De [in cijfers] 65+'ers kregen 
op vertoon van hun [idem] 65+-kaart drie vieuxs – feitelijk waren het vieuxtjes. Waren Vietcong en 
Vietminh betrokken bij de vietnamisatie? Een 'vier-maal-vier' (cijfers: 4x4-auto) heeft een 
vierwielaandrijving (fourwheeldrive, 4wd). 
 
5. De gewapende broers kwamen vi et armis om het leven. Heeft Berlusconi ook een villegiatuur? Hij 
wierp het vijgetouw om de stevigste tak van de vijgenboom. Op het Vikingschip zaten leden van het 
Vikingvolk en ze kwamen veelal uit dezelfde Vikingnederzetting. Ze droegen ook allemaal 
vikinghelmen. Doe je daar echt vinaigrette op? In de alkaloïdengroep vind je onder andere  
vinca-alkaloïde (catharanthusalkaloïde). Andere namen voor radvenster zijn: catharinavenster, 
roosvenster, rondvenster en rozetvenster. Man en vrouw zijn door de vinculum matrimonii gelieerd. 
De Vinex'er woont in een Vinex-wijk. 
 



6. In Nederland is de Vinex de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Vin de pays kan heel goed als 
vin de table dienen. Het vingt-et-un is een hazardspel met 21 kaarten. Hij had vintage foto's 
gemaakt, superbe! Op een viola da gamba kun je een viola-da-gambaconcert geven. Een violino 
principale is een soloviool; deze wordt soms bespeeld door de concertmeester dan wel een 
eerstevioolspeler. De violon d'Ingres valt niet te bespelen. Hopelijk vind je een virgo intacta. De 
virginalist speelde op het virginaal – zo uit de winkel, virginaal – een soort van klavecimbel. Viribus 
conjunctis (ook: unitis) kregen we de diepgevallen vrouw weer op de rails. Hoezo, was er dan een 
ravijn naast de spoorlijn met daarin een diep gevallen vrouw? De visagistenopleiding volbracht ze 
virtuoos. Ze was gevallen op de agentenuniformrokjesdraagster. Je komt ze vaker tegen: Visjnoe, 
Brahma en Shiva. 
 
7. Vis-à-vis met mij controleerde de juut mijn visakte. Een viscerale aandoening is een 
ingewandsziekte. Viscose hoeft lang niet altijd viskeus te zijn. Ben jij Vissen (of: vissen!), of ga je uit 
vissen, of moet je nog iets uitvissen (wellicht een vijver uitvissen)? De vis comica is een komische 
werking, de vis legis is de kracht der wet en vis major is overmacht. Moet je in een curriculum vitae 
echt je hele vita ante acta blootgeven, blootleggen? Wegens vitaminegebrek volgde hij een 
vitaminerijke vitamine B12-kuur. De viva vox wordt viva voce overgebracht. De vita minima is in 
medische zin de uiterste graad van het verval van krachten van een zieke. Vlam vatten is toch geen 
vlamisme? Het doel was zo vlakbij, vlak bij Hasselt. Het voetbaldoel was op een schoenlengte 
afstand. Kan een Vlaams Blokster op de Vlaams Belanglijst staan ('Vlaams Blok' is de vroegere 
benaming van 'Vlaams Belang')? En VLD'sters en andere VLD-leden dan?  
 
8. Het Vlaams Parlement is ons nabijer dan het Duitse parlement. Op de Vlaamse kermis  
(B.-N., algemeen) kon je een Vlaamse reus kopen. Met een vladder kun je behangen. Wat, hebben 
jullie gefonduud? Was het een vlees- of een kaasfonduetje? Het vleide me, dat ze zich aan mijn 
voeten vlijde. Is de Vliegende Hollander een spookschip, de vliegende hollander is een 
kinderspeeltje. Smeer er maar vaseline op (vlieseline is een geperst textielproduct). Wat doe je in 
Ootmarsum? Antwoord: vlöggelen! De termen 'Vlaams-nationalistisch' en 'Vlaams-Nederlands' staan 
niet in Van Dale. Het vlijt me bijzonder goed dat u morgen komt. De hond vlijde zich voor de tv. Niet 
elke vliegerarts is een arts-vlieger. Mooipraten is vleien. Een logopedist(e) leert je mooi praten. Ze 
bewaarde de vlooitjes (vlootjes) in een superluchtdicht botervlootje. Bij hermetische kunst en poëzie 
moet je aan Hermes denken. Een volant is een pluimbal, shuttle. 
 
9. Voilà, daar was de voice-over (commentaarstem) weer. Vogueing is het aannemen van poses op 
dansmuziek. Een vogelvrijverklaarde is vogelvrij verklaard. Ten aanhoren van alle inzittenden van de 
auto schalde de reidans de boordradio uit. Zij nam voetstoots aan dat de vof hun eigendom was. Aan 
een voetenveger kun je je voeten vegen. De Voetbaloorlog werd uitgevochten tussen Honduras en El 
Salvador, die andere voetbaloorlog tussen Go Ahead en Willem II. De voedsel zoekende vogel 
verhongerde. Hij moest de onderhandelingen vlot trekken. Vocalises zijn zangoefeningen op 'la'. De 
VOC promotende premier was goed in voetjevrijen. De VN hebben VN-diplomaten en -waarnemers. 
V-Mannen (V-Männer) waren betaalde verklikkers in dienst van de SD. Het verkleinwoord van 
vluggerd is vluggerdje. Een vluggertje kun je zijn of verrichten (toe maar!); en vluggeren: dat is 
snelschaken. 
 
10. Het VOKA staat ten dienste van het bedrijfsleven. Bij ontstentenis van een sjwa in de uitspraak is 
de juiste schrijfwijze 'voituurtje'. De volkspot was onderwerp van volksspot. Bij voipen gebruik je 
VoIP (Voice over Internet Protocol) en heb je een voiptelefoon nodig. Wie gebruikt er nu nog 
Volapük? Journalisten moeten iedere dag de Volkskrant weer volpennen. De nieuwe  
vol-au-ventvariant voldeed subliem. De volbloed Limburger zou zijn handen vol hebben aan het 
sanguinische volbloedpaard. De Volkerenslag vond bij Leipzig plaats (1813). 
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