448. Nieuwe ideeën ( 48)
1. Dat er op de Maagdeneilanden nog steeds mensen wonen … Wonen daar dus alleen princesses
lointaines? De titel 'Prinses van Oranje' wordt thans niet meer gevoerd. Delft is de prinsenstad. De
princestrofe is de slotstrofe van een rederijkersrefrein, gericht tot de prince (ook: de envoi).
Pretmakerij is pret maken. De prij deed pretzels en prei in de soep. De prima donna wilde alleen in
primetime optreden. De leverancier wilde niets prijsgeven over de prijs-kwaliteitverhouding, maar
wel voor de verloting een prijs geven. Een prijs- en inkomensbeleid is zo niet mogelijk. De princess
charming en de prince dito hebben elkaar gevonden. Als je vroeger pro-Zuid-Afrika was, was je pro
de apartheid (belijder van de proapartheid) en dus zeker geen aanhanger van de
antiapartheidsbeweging. De onthullingen in dit blad hadden een hoog Privégehalte. Mag ik misschien
je Prittstift even lenen?
2. Hij was een echte prinzipienreitereiridder. Een prise directe is een rechtstreekse aandrijving. De
prinses-van-de-nacht komt niet uit de Duizend-en-een-nacht maar is een ’s nachts bloeiende
zuilcactus. Dit zijn nu eens prinsesselijke prinsessenbonen. Een p.m.-post is een pro-memoriepost. Is
dit protégeetje een hij of een zij? De prolixe redenaar hoorde zichzelf graag. De progeria (heel vroeg
oud worden) is het hutchinson-gilfordsyndroom. Profiteroles zijn soesjes, maar geen delen van
geldswaardige papieren (souches). Een proëmium is een voorrede. Een proctoloog is een
anusspecialist. De producer producete meerdere tv-programma's (teeveeprogramma's). Haar gedrag
is promiscue (ze vertoont promiscuïteit), ze heeft een promiscue levenswandel. Kijk, de propellers
draaien. Ik heb hem propria manu uit het huis gezet (een uithuiszetting dus). Daarna heeft hij zelf
rücksichtslos zijn koers uitgezet.
3. Het proscenium bevindt zich voor het gordijn en prosciutto is Italiaanse achterham. De NVSH was
protagonist van vrij seksueel verkeer. Bij 'de lente strooit haar bloemen' is sprake van personificatie
(prosopopoeia). Pro nunc is het genoeg. Hoe schrijven we tegenwoordig 'propedeuse'? De
Protestantenbond is in 1870 opgericht. In de Provence kan het er Provençaals vreemd toegaan. Een
provençaal is trouwens een ridderlijke minnezanger in de twaalfde en dertiende eeuw. Ik heb voor
Piet geprouveerd. Van het Protogrieks (Oergrieks, een voor-Griekse taal) uit de protohistorie is
weinig bekend. Er vond een jammerlijke helikoptercrash (een goed Nederlands woord) plaats.
Waarom schrijf je 'à propos' en 'a priori' zoals je het schrijft? Zoek maar eens op wat een
cannachopper (Jaarboek 2010) is. Hij heeft de weed (wiet) gewied. Hij woonde driehoog-achter in
Doorn, zij tweehoog-voor in Melbourne.
4. Met EZ wordt het Ministerie van Economische Zaken aangeduid. Met een USP (Jaarboek 2007)
[joe-ès-pie] wordt een unique sellingpoint aangeduid. Wat hebben Randstedelingen op een dictee in
Breskens te zoeken? Een pseudoniem is een pennennaam. Het linkse gebouw is solide, het middelste
nog solider en het rechtse het soliedst. Deze mop was wel het stupiedst van allemaal. In Psalmen
komt voor psalm 23, die begint met: "De Heer is mijn herder." De prijzij is de vergoeding aan de
vorige pachter verschuldigd voor de verbetering van de grond. Die prulpoëtische resultaten kunnen
direct in de prullenbak. Provocant hield hij haar een stuk provolone voor (provola (Jaarboek 2010) is
verse kaas van buffelmelk). De pseudoarts werd snel ontmaskerd.. Lekker puh, ik heb die puit gezien,
jij niet. Hij wilde die cd-verzameling pugnis et calcibus hebben. De puinruimer heeft puingeruimd.
Opa werd steeds puerieler.
5. Puissant rijken reisden in pullmans. Ook Zwartvoetindianen en prairie-indianen – het was tijdens
de Indian summer – spreken Indiaans en houden van Indiase hennep. De volgende woorden komen
uit een indianentaal (zoals Algonkin, Tupi, Arowaks (Lokono), Galibi, Guarani, Nahuatl (Azteeks),
Quechua en Taino): anhinga (slangenhalsvogel), Aruba, balata, barbecue, baribal (zwarte beer),
cacique (stamhoofd), caoutchouc (rubber), chinchilla, curare (pijlgif), dividivi (peulen), dory (open
roeiboot), hominy (dikke pap), lamantijn (manatee: rondstaartige zeekoe)), pakoeli (geelhart(hout)),
papaja, pekari (navelzwijn), piaiman (indiaanse sjamaan), potlatch (feest), pulque (drank uit sap van

de agave), saguaro (reuzencactus), viscacha (voskonijn), wanehout (van een laurierboom) en yucca
(sierplant).
6. De PTSS is de posttraumatische stressstoornis. Publiceren is iets publiek maken. Een psyché laat je
psyche niet zien. De public relations officer had meerdere publicrelationsmedewerkers
(pr-medewerkers). Met zijn suède herenschoen (met crêpezool) was de putschist letterlijk een
(pusillanieme) bordeelsluiper, toen hij de putain respectueuse bezocht. In de techniek is de
push-pull de balansschakeling. In Botswana betaal je met pula's. De tennisser met die fraaie pullover
had in de tweede ronde een walk-over. Go Ahead was nog puntloos; in de heraldiek wordt met
punteloos stomp bedoeld. De wond was behoorlijk purulent. Hij is een mohammedaan pur sang.
Deze hole is gedaan: er is geput, het balletje ligt via een putt nu in de hole. Ook de tegenstander
heeft uitgeholed. Preppy (Jaarboek 2009) tienerkleding draag je op chique privéscholen. Wie heeft
mijn vieruurtje (goûter) gepikt?
7. De streber had als adagium ' aperto vivere voto' (rond voor zijn wensen en drijfveren uitkomen).
Het was een 18 holesgolfbaan (achttienholesgolfbaan). 'Pest' is een p-woord en 'hypotheek' een
h-woord. De pyrrusoverwinning is naar Pyrrhus genoemd, het pyrronisme naar Pyrrho. Pylonen zie je
bij bouwwerken en op sportvelden. De dreumesen waren pyladessen. Het Pyrenese hooggebergte is
zeer ruw. De wilde pyrethrum is de wilde bertram. Komen aldaar pycnici (leptosomen: mensen van
het pyknische type) voor? Pygmeeën zijn negrillo's. Pyleflebitis is poortaderontsteking. Pyemie is
ettervergiftiging en pyelitis is ontsteking van het nierbekken. Kon het toenmalig pythisch orakel de
winnaars van de Pythische Spelen voorspellen? Quant-à-moi kun je de quarantainearts inschakelen.
Quadrafonie (VD ook: quadrofonie) is stereoweergave via vier kanalen.
8. Het boekformaat kwarto wordt afgekort tot qto. Deze baan is voor quads en trikes. Hij paste het qi
gong toe op het xiang qi. Is quadrillé toepasbaar bij quackers [kwè-kuhrs]? De quasi-intellectueel
deed quasiwetenschappelijk werk, terwijl zijn partner zich quasi slapend hield. De Parijse
randstedeling wilde raneynikkel stelen. Prowesters is lang niet altijd pro-Amerikaans. De prozac is
een antidepressivum. Er waren ooit drie Punische oorlogen. Als je qualitate qua opereert, heb je een
qualitate-quafunctie (een q.q.-functie). De alttoets wordt weinig gebruikt (net als de
chikwadraattoets). De woorden 'brunch' en 'dinch' zijn van na 1950. Weet u trouwens wat een tunch
(Jaarboek 2009) is? Is die nieuwe site al gelauncht? Couchpotato's zijn bankbintjes. Een catchphrase
(Jaarboek 2008) is een typerende uitspraak van een stripfiguur. Via een touchpad [ah, èh] kun je de
cursor met je vingers verplaatsen.
9. Langs het wandelpad bij de duinen was antiwortelstokkenfolie aangebracht. Ons zangkoor
(cantorij, zangkorps) heeft een cantor-organist en zingt van alles: zwanenzang, zingzang (zingezang),
wiegezang, syllabisch gezang, soul, rock, serafijnenzang, reggae, rai, psalmen, musicalliederen,
minnezang, jazz, gospels, liederen uit de Evangelische Gezangen en de Gezangen voor de Liturgie,
folk, flamenco, duetten, country, bucolische zangen en blues. Verder: ambrosiaanse hymnen, aria's,
arrenbie (r&b), antifonen, adventsgezang, belcanto, barbershop, canti figurati, cantus firmi, chansons
d'amour, close harmony, geblèr, gemeentezang, gregoriaanse gezangen, klezmer (traditionele Joodse
muziek), het offertorium, opera buffa (opéra bouffe, opéra comique), plain chant, pinksterliederen,
pop, praise, rocksteady, salve regina's, shanty's, solfège, het Stabat Mater, territoriumzang, trillers,
vaudevilles, vespers, vocalises, wintiliederen en smartlappen.
10. 'Dutchbat' is een verkorting van 'Dutch Battalion'. Hij ging van de ok (operatiekamer) linea recta
naar de ic-afdeling (intentensivecareafdeling). Resuscitatie is reanimatie. Het was een pokkeneind
rijden, het was retedruk. Quick ratio betreft de kortetermijnliquiditeit van een bedrijf.
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