504. D (4)
1. Al drie autobedrijven zijn ter ziele gegaan. Een consommé is een niet-gebonden, heldere bouillon
of heldere soep. Je kunt ook een verzouten soep treffen. ‘Vertu heroïque’ komt nadrukkelijk uit
het Frans (Rabelais). De vinculum matrimonii is de huwelijksband. Een vigogne is een vicuña, een
soort van kleine lama (het woord ‘vicuña’ komt uit het Quechua). De (het) vinca-alkaloïde is de (het)
catharanthusalkaloïde. Die grote schilder bezat ook de violon d’Ingres. Viscerale zaken betreffen de
ingewanden. Jij hebt mooi praten, maar ik heb een buurman die altijd aan het mooipraten, schoonpraten,
flikflooien is. Het gebouw heeft vlam gevat. Een vicomtesse is een burggravin en een villegiatuur is een
zomerverblijf (in Rusland: datsja). Bij de poging zich nog verder te verrijken, heeft die familie zich verreikt.
Daarom is hun invloed niet verreikend (GB) meer. Na de vliegtocht zagen ze er verreisd uit.
2. Ze willen veel tijd gaan verreizen, nu ze beginnen te vergrijzen. De verrijzenis van het gebouw is
aanstaande. Die lijken als paddenstoelen uit de grond te verrijzen. Zij was het vermoeidst van allen.
Cinnaber is vermiljoengekleurd. Hij heeft de hele lading vermout vermoost. Het in het Midden-Oosten
verrichte werk moet wel betaald worden. Ze wonen ver uit elkaar, maar zijn samen veruit de beste
dicteefreaks. Bij die wijdvertakte Romafamilie moet je veel tact tonen. Vertebraten zijn gewervelde
dieren. De kinderen van die verslonsde vrouw gaan ook verslonzen. Vet cool en supercool samen, is dat
supervetcool? Hij verblijft in het ver weg gelegen Verweggistan. Dan spreek je over een ver verwijderd
ideaal. De tijd vervliedt, de stroom vervliet. Je moet toch ergens verwijlen? Hij ‘lijdt’ aan vice anglais. Met
Goede Vrijdag letten we speciaal op de via crucis. We gaan met het vice-versabootje.
3. Een [letters en symbolen!] 4x4-bestuurder bestuurt een fourwheeldrive (in symbolen: 4wd). Hij weet
hoeveel vier maal vier is. Nee geen vijfduizend dertig, maar vijf miljoen dertig. Mensen zwammen, vliegen
zwammen niet (en planten al helemaal niet). De vliegerarts – hij waakt ook over de gezondheid van de
artsen-vliegers – is wezen vlöggelen in Ootmarsum. Over het antiquarische boek werd gezegd: “Vondt gij
de inhoud ook niet archaïsch?”. Het vogueing komt weer in vogue: voguen (Jaarboek 2007) is dansen op
een manier waarbij de poses van modellen uit oude nummers van bladen als Vogue worden aangenomen.
V-männer waren verklikkers in dienst van de SD. VOI’s zijn Vlaamse openbare instellingen. Samen voedsel
zoeken in de bush kan verstoorde verhoudingen weer vlot trekken. Het Volapük kende geen termen voor
voipen via VoIP. De voodoo-economie draait volop. In de bierbrouwerij kom je de voormaischer tegen.
Twee glaasjes vouvray, alsjeblieft.
4. Je zal maar opgeborgen worden in het voorgeborchte van de hel. Ik houd van voorjaarslathyrus,
want dan is het lente. Een volt-ampèremeter meet geen voltampères. De gravin trok zich terug in de
voutenkamer. Zij volgt de visagistenopleiding. De viri docti (geleerde heren) voerden een colloquium
(samenspraak) over de vraag, of ‘viribus conjunctis’ en ‘viribus unitis’ inderdaad synoniemen zijn en of
‘verkrachte eenden’ iets met ‘vereende krachten’ te maken heeft. Hun conclusie: viribus audax heeft daar
niets mee te maken; er is wel een soort stijlfiguur (spoonerisme) die daar iets over zegt. Dit is nu echt vis
major. Bij het behangen heb je een vladder nodig. Wat is het VOKA? Zelfs volijverig zal hij de handen vol
hebben aan het volbloedpaard (ik bedoel geen deux-chevauxtje, dat je kunt voltanken). Hem werd de
huid vol gescholden omdat hij bij de vol plané de volle melk niet mee had.
5. Ik ben Vissen en ik ben vissen. Er waren twee PvdA-Tweede Kamerleden afwezig. De auto zal al
voorstaan. Ik denk dat jouw voetbalteam er goed voor staat. De frêle freule laat zich niet op haar afkomst
voorstaan. Je zult er niet alleen voor staan. Hoe hij die elfmetertrap nam, is abracadabra voor mij. Op
academies krijg je academisch onderwijs. Ajaxsupporters staan achter de Ajacieden. Dat zij niet meer zou
bijkomen, dat moest er nog bij komen! De bohemien en de comédienne zijn elk bolleboos in hun soort.
Een BSc is een bachelor of science. In een bric-à-bracwinkel koop je bric-à-brac. Waarom de schrijfwijze
‘decafeïné’?
6. Het christensocialisme hanteert christelijk-sociale uitgangspunten. Hij nam distantie van zijn collega’s
recensie. Is ‘down-to-earth’ ook Dunglish? Achter dovemans deur gaan dovemansoren schuil. Wanneer
was de eerste ebola-epidemie? ‘Expliqueren’ kun je ook anders schrijven en uitspreken. IJzel leidt veelal
tot geëikel en geëtter. Als ik goedgeïnformeerd ben, betekent goed beschouwd gewoon welbeschouwd.
Hij heeft de laatste twee grands prix gewonnen (bedoeld zijn grand-prixwedstrijden). Hij frequenteerde

dat restaurant, alleen al om de filetjes. Hanzesteden maken deel uit van de Hansa. Jalousie de métier
gaat over jaloezie en metier. De jordaanzangers zijn naar Johnny Jordaan genoemd. Een literair historicus
is literair-historisch bezig. Met CVA’s worden cerebrovasculaire accidenten (beroertes) bedoeld. Hiervoor
gaan we geen geld vrijspelen, geen geld vrijmaken.
7. We zullen deze productie-installatie moeten opgeven om genoemde productie-uitbreiding te realiseren.
Is echt alles op deze proefbalansen vermeld? Deze aanstaande zuster gaat professen. Een prokaryoot
is een meestal eencellig micro-organisme zonder celkern en organellen. Prolegomena omvatten een
voorstudie. ‘Morgen denk ik naar Amsterdam te gaan’ is een prolepsis. Wat houdt deze pro-memoriepost
in? Hoe laag is het promessedisconto? Hij is continu promiscue. Deze propaganda-uitzending is een prima
propaganda-instrument. Kon het pythisch orakel de uitslag van de Pythische Spelen voorspellen? Ik zal
‘eschscholtzia’ voorspellen. Op punt stellen (mettre au point) leidt tot oppuntstelling (mise au point). Bij
het putten [uh] maak je een putt [uh]. Een pyloon is veel ouder dan een pylon. De proteïnerijkdom was
ongekend. De prothesemaker en de pruikenmaker werkten naast elkaar.
8. Proximaal is het dichtst bij een bepaald centrum. In Psalmen (niet: de psalmen van Datheen!)
staan psalmen. Psittacosis vind je bij de papegaai, psoriasis bij de mens. Dit is typisch een pseudoislamitische redenering. Publicdomainsoftware vindt men in het public domain. De sociaal psycholoog
schreef een sociaalpsychologisch standaardwerk. De pr en het pr-bureau zijn afkortingen van public
relations en publicrelationsbureau. Een publiekstrekker zal veel publiek trekken. Is er na deze clash nog
puinruimen mogelijk? Eén pull, twee pullen (pulls), drie pulletjes [uh of oe]. Punctum, finito, basta! Hij
droeg een puntschoen, poulaine, tootschoen [oo]. Hij is een pur sang romanticus (romanticus pur sang).
Een klasseloze maatschappij, alla, maar hoe geef je een school zonder klassen aan? Met ‘klasloos’?
Instrumentvliegen is blind vliegen. Xanthelasmata zitten op de huid van de binnenooghoek.
9. James Hilton noemt in ‘The Lost Horizon’ het paradijs shangri-la. Een socialenetwerksite hoeft niet
per se sociaal te zijn, een sociale netwerksite wel. De kenjutsu (Jaarboek 2008) is een Japanse vechtsport
waarbij twee tegenstanders elkaar met een (oefen)zwaard te lijf gaan. Lijden leidt bijwijlen tot geestelijk
heil. Het schip ging water maken. Watrakans zijn zuurtjes. Rwandese of Burundische watoessi’s zijn
nu eenmaal geen Japanse wagyu’s [g van goal]. Wat verheft een normen-en-waardendebat boven een
doodgewoon waardedebat? Washi is zeker Japans papier, wasabi dito mierikswortelpasta. Hoe klinkt
een wahwahgitaar? Een mindere walvisstand betekent automatisch minder walvistanden. Ik mag hopen
dat dit geen vulnus immedicabile (meervoud: vulnera immedicabilia) is. 2 februari werd vroeger wel
Vrouwedag genoemd. De vues d’ensemble in de Tweede Kamer verliepen chaotisch. De azc’s lopen leeg.
10. Volti preste (v.p.) is identiek aan volti subito (v.s.) Voor bestudering van de vrijgegeven publicatie zal
ik je vrijgeven (vrijaf geven). Zonder vriezeman geen Elfstedentocht. Tijdens hun vrijpartij hadden de
anderen vrij spel. Als je alles vrijuit vertelt, zul je wellicht vrijuit gaan en vrij uit je voorarrest komen. Ze
waren vrijlustig en zongen een vrij lustig lied. Oudkatholiek, dat is toch vrij-katholiek? Als een huisarts
zich vrij vestigt, is hij vrijgevestigd. In Psalmen is psalm 150 de laatste. Vroegrijpe appels zullen vroeg rijp
worden. Een vrolijke frans leidt een leven van vrolijke Frans.

