407. Nieuwe ideeën ( 7)
1. Boven de flap-aan-de-wand hing een flap-over. Is 'flandricisme' een flandricisme? De flandrien
was een verstokte flamingant. Hij was flabbergasted, haar op de afternoontea te treffen. Buiten de
fitnessstudio bevond zich een fit-o-meter. Het boeket was duidelijk ineengeflanst (werkwoord:
flansen). De petite histoire verhaalde van petitfours en petits-beurres in het petite maison, waar de
petit-maître een petit mal kreeg toen de maîtresse het petit point oppakte. De
flamenco-interpretatie was gebaseerd op de gedachte aan flamingo's. Flausch is duffelse wollen
stof. De twee broers zijn als Flip en Jacob. Een flikflak is een reeks handstand-overslagen. De
maaglijder had geleerd te fletcheren. Een fliffis is een salto met schroef. Een flexikoker is een
fabriek, een flexiecirkel vind je in de wiskunde. Flensen doe je tussen de korenaren, flenzen met de
lading van een schip. Flok is wollegras.
2. De flare werd flashy uit het vliegtuig geworpen en gaf een flash. De fleetowner (geen 'town'!) droeg
een fleece bodywarmer. Een flèche is een pijl, flerecijn is jicht en een fleer is naast Staphorster
nieuwjaarskoek ook een klap. Milchig en fleisjig zijn termen bij de joodse voedselbereiding. Als je bij
Bordeaux komt, vergeet dan niet zo'n fameuze margaux te drinken, een medoc. In oorlogsgebieden
staan altijd weer nieuwe Florence Nightingales op. Wat is in vredesnaam cyclohexaan-1,3,5-trion?
Floréal was de bloeimaand in de Franse republiek. Tennis kan op een floidbaan gespeeld worden.
Floating rate notes zijn obligaties met variabele rente. Worden er nu ook nog flippootjes gespaard?
Een foergon is een vrachtwagen. De foerageur fourneert de levensmiddelen. Als halve scheikundige
weet ik maar al te goed wat het N-pteroyl-L-glutaminezuur is. Nou, geef me dan toch maar een klein
flûteje champagne.
3. Met veel flux de bouche en flux de paroles probeerde hij zijn fluwelenfrederikgedrag te
rechtvaardigen. Een focolarini is een kleine gemeenschap van leken en priesters. Een focaccia is een
Italiaans brood. Dat is me wat: oceanisch onderzoek in de Oceanische kustwateren. In de ochlocratie
heerst het gepeupel. Verwijst 'ochtendlijk' naar een vroege dood? In alle Vlaamse plaatsen heb je een
OCMW. Oekraïens slaat op Oekraïne. Om modern Hebreeuws te leren moet je een oelpan volgen. Het
oestrum (GB: oestrus) ligt tussen pre-oestrum em metoestrum. De ofiologie is de leer der slangen. Het
okshoofd is een oude vochtmaat. Een ojief vind je bij timmerlieden, een ogief bij mathematici.
Olewesjolem Kennedy was erg geliefd bij sommigen. Hoeveel olieproducerende landen zijn er? En
hoeveel daarvan zijn praktisch olie-uitvoerend? Op Kreta hadden de Olympische bergbeklimmers (als
waren ze de plaatselijke goden) een barre tocht. Een mallejan is een wagen; gelukkig maar.
4. Doordat ze om en om de kop namen, bleven ze op-en-top in conditie. Voor omvademing zijn twee
armen nodig. Zie niet om in wrok, dan ben je in een ommezien weer de oude. Op 25 november viert
men in Suriname de Onafhankelijkheidsdag. Een sousmain is een onderlegger of -ligger. Het or-lid
kraakte de ondernemings-cao volledig af. De ongeuite, de niet-geuite, kritiek was niet mals. Plotseling
ontwaarde hij haar. Hij ontwaardde zijn reisbiljet en daar stond hij dan met het ontwaarde biljet. De
rijontzegging gold voor zes maanden. De oppositieleider gedroeg zich onvaderlands. De onus probandi
ligt bij mijn geachte confrère. Onverrichter zake keerde de onderhandelaar weer. Forain beslag (saisie
foraine) is conservatoir beslag tegen vreemdelingen. Fonetica en fonetiek zijn synoniemen. Franse
gourmets en culi's genieten evenzeer als Britse foodies. Die machine is foolproof. Folliculair betreft
follikels.
5. Wat het fonduen betreft: we hebben gefonduud en het kaasfonduetje was heerlijk. Het bleef zijn
hoogste wens: in de (het) Folketing woede nu voor één keer eens een verbeten strijd. Bij foeyonghai
past geen pâté de foie gras (in het Nederlands kortweg: paté). Op het toetsenbord was hij een
F1-fan. Het foyertje blonk uit in fraaiigheid en de fraîcheur van wilde limoenen. De Telegraaf maakt
deel uit van de fourth estate. De fourrés (fourreetjes) staan beschreven in die cookie en zijn geroofd
door het koekjesmonster. Het fragiele-X-syndroom treedt vooral bij mannen op en ontleent zijn
naam aan het X-chromosoom.

6. Is Bols ook fournisseur de la Cour? Hij vertoonde een vorm van grandisme in het kleineren van
anderen. De grand-plié is een basisoefening bij ballet en dans, net als de demi-plié. Hij was
forsgebouwd: hij had een fors bemeten tors. De foucaultslinger toont de aswenteling van de aarde
aan. We wilden de met goede kwaliteit foto-inkt gemaakte foto-opname van de formule 1-rijder
fotokopiëren om daarna de kopie te kunnen fotoshoppen, liever gezegd: fotofucken. Beheerst die
decatlondeelnemer (tienkamper) de fosburyflop wel? De forsythia's lagen op de grand foulard. Geen
caudillisme zonde caudillo! Een freatofyt is een putplant. Een frankolijn is een patrijs en een
frankipaal is een betonpaal. Als je als voormalig Frans-Polynesiër in de Franse Savoie woont, kun je
Fransdol (anti-Vlaams) zijn. In het framepje paste het kiekje van de kordelier die coulis slurpte. De
guereza is het zijdeaapje.
7. De fransoos danste met de Française de française en bij de afterparty deelden ze een plak fransje
op hun francala's. Het franquisme (niet te verwarren met franskiljonisme!) is een vroegere
falangistische politieke beweging in Spanje. Frangipanes zijn (ook) Surinaamse sierboompjes. Een
francofoon is een Franssprekende Franstalige. Als bij frankeren de afzender betaalde, was de
zending franco: de ontvanger betaalde 0 (nul) frank(en). Is de frank nu gevallen? In Zwitserland kan
bij een bankencrisis (Jaarboek 2009) overigens de franc ook vallen. De fresnellens wordt steeds
frequenter gebruikt. Vertoonde de freelance journalist freeridersgedrag? Op freelancebasis versloeg
hij af en toe de freejazz en het voetbal met de free kicks. Hij werd frenetiek, toen het frêleste
balletmeisje op de freinetschool belaagd werd door een boerenkinkel. Hij friemelde met zijn vingers
in de wriemelende mierenhoop. De fulldress folder werd full speed in fullcolourdruk gexeroxt. Krijg
de ftisis!
8. Als je ge-ftp'd (Jaarboek 2008) hebt, heb je onbewust FTP, het file transfer protocol, gebruikt. Hij
is frisgewassen, na schoongewassen te zijn met het friste water. Zijn die froufrous (met crème au
beurre) een frivolité? De frulleman fröbelde er maar wat op los. 'Fucking' is een f-woord. De
fylloxera is de druifluis die de wijnstok verwoest. De fulltime dominee heeft een fulltimebaan. Wat is
het verschil tussen fundi's en realo's? De eersten dragen wel, de tweeden geen funfur (nepbont).
Waartegen beschermen fylacteria? De futurum exactum praeteriti is afgekort de v.v.t.t. Fungicide
kan alleen de fungilore maar verstoren. Ze klinken anders maar zijn hetzelfde: marcia funebre en
marche funèbre. De futsalinternational had veel last van een furunkel. Dit fund is een fundgrube om
in te beleggen. Funkrock is een combinatiestijl van rock met funkelementen. Vanuit fysisch-chemisch
oogpunt is dat fout. Hij draagt fumé brillenglazen.
9. Ook het onzelieveheersbeestje heeft Onze-Lieve-Heer geschapen. Onyxen onyxen zijn wit of
lichtgrijs. Het Onzevader is geen weesgegroetje (erratalijst GB). De oog-handcoördinatie laat te
wensen over. De oomzegster was ook neezegster, maar toen het erop aankwam (eropaan kwam)
een nee-stemster. De oölogie bestudeert geen oölitische oölieten. Ik ben in 1944 geboren, het jaar
van de Oorlogswinter (1944-'45). Bij de vroegere Hanze werd veel Oostzeehandel bedreven, onder
andere met de Hansasteden. In Suriname heb je de Oost-Westverbinding (GB). Opake mineralen zijn
ondoorschijnend en dus niet translucide. Waar wordt het opaal gedolven? De opalen luchten waren
opaalblauw. OPEC-landen zijn olieproducerend en olie-exporterend (OPEC staat voor: Organization
of the Petroleum Exporting Countries). Ik ben mijn ov-kaart, mijn openbaarvervoer(s)kaart kwijt. Na
openleggen komt -liggen. Hij is op-en-top een heer.
10. Prachtige samengestelde woorden zijn: openeinderegeling, openhartoperatie en
openhaardhout. Een op-en-neer verdeelt de druk over een muur. Operatesk slaat niet op een
ziekenhuis, eerder op een opera-enscenering. Operment is geel of rood zwavelarsenicum (ook wel:
auripigment, VD). De krant heeft dit jaar hogere oplagecijfers. Hij wilde me een opmieter verkopen
toen ik naar de opname-unit liep. Bij de oppensioenstelling word je op pensioen gesteld. De
AOW-gerechtigde vutter en de VUT-gerechtigde AOW'er lagen elkaar.
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