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Pyridine komt in nicotine voor, pyridoxine of adermine is vitamine B6 en water is H2O. Het qu’en dira-t-on 
zijn praatjes. Precociteit is vroegrijpheid. Het prince-de-galles is een wollen weefsel. U kent de alttoets. 
De controltoets wordt kortheidshalve ook wel ctrl-toets genoemd. Moet we het nog funnyer maken? We 
zijn al op ons funnyst. In de economie is een multipliereffect mooi meegnomen. Een playboy zal niet vaak 
de pleeboy aanvullen. Je hebt me niet gepleased met je plebejische optreden. Hij geniet van het plein-air. 
Mooi, dat poëem (poëma) over die poema, de cougar, de Amerikaanse leeuw. Het meervoud is poëmen 
(poëmata). Op het Poerim, het poerimfeest, stuurde men mij sjlachmones. De ondergang van de dictator 
leidde tot een hamansfeest. Poelet is soepvlees [oe!] en poulet is kip. Het poeljegekwaak was niet te 
harden. Ik vertrouw die vent van een Poetin nog voor geen roebel.

Wist je dat ‘POP’ voor post office protocol staat (en PO Box voor post office box)? In een pmd-zak zitten 
plastic flessen, metaalverpakkingen en drankkartons. Hij logeert in dat poepchique hotel. In Kroatië 
vindt men poljengebieden. De cordons bleus maakten smakelijke cordon bleus. Sta jij ook op de polllijst? 
Een pomodoro is een romatomaat. De nieuwe directrice heeft een pomo uitstraling. Is er nog genoeg 
point-lacé? Een bedrijf slikt liever geen poisonpill. Wat is de overeenkomende poisehoeveelheid? De 
regenmaand in de Franse Republiek heette pluviôse. Plukharen is een pennentwist uitvechten. De 
afkorting t.h.t. betekent ten minste houdbaar tot. Je moet deze zin met parcourstje en concoursje wel 
goed uitspreken! Een klein gordijn schuift over railtjes en een kleine trein rijdt over railsjes. Over je eten 
doe je een justje en bij de borrel drinken sommigen een sjuutje (jus d’orange).

De uitspraak in de vorige alinea is ‘pwaa-zuh’. Het geheel had iets louches [loesj]. De E40 is een E-weg. 
Ik heb gisteren nog ge-sms’t, ge-cc’d en ge-dtp’d. De heren zullen het eindelijk wel eens worden, dat 
ze weleens een verzetje willen. Wat ben je toch een apie van een jongen. We slaan ons erdoorheen, 
er wel doorheen. Motto van timmerbedrijf Jongenelen: het hout (is) nooit op! Zij waren het kritischt 
van allemaal. Je hoeft dat toch niet à contrecoeur te doen? Wat zoeken Randstedelingen op een dictee 
in Breskens? De quatre-mainsspelers excelleerden. Hij zou me quasi umbra persequi (volgen als zijn 
schaduw). De quasiauthentieke quasi-intellectueel hield zich quasi slapend. Zich verhovaardigen is prat 
gaan op iets. Waarom zijn preëmptief en preëminent zulke aparte eigenschappen en wijken ze af van pre-
existent? Hij kreeg een postume onderscheiding. Ze draagt vaak popeline jurken.

Dat de zon om de aarde draait, was ooit een popular fallacy. Hun poppedeinenspel was vertederend. 
Moet in een prepaid telefoon een prepaidkaart (prepaykaart)? Deze voetbalpool omvat alleen de 
wedstrijden uit poule A. Je moet acte de présence geven als we deze zaak met préséance behandelen. De 
PCGD was de Postcheque-en-Girodienst. Een postcoïtum treedt altijd post coitum op. Geef aan Puerto 
Ricanen nooit de Dikke Van Dale te lezen. Voor rooktabak zweert hij bij portorico. Wat is het verschil 
tussen een onderkast-pps en een bovenkast-PPS? In een Bosch café werd onder het genot van Bossche 
bollen een probleem met Bosch’ burgemeester aangekaart. Kom je nu alweer zeuren? Wanneer was je 
laatste keer ook al weer? Je kunt een jas aanhebben, een hoed ophebben, een sjaal om hebben en een 
schort voorhebben. Je zult maar TSS, het tibialestresssyndroom, hebben. Met hoeveel t’tjes schrijf je 
‘letterteken’?

Antwoord op de vraag: het ene is een postpostscriptum, het andere de publiek-private samenwerking. 
De taaislijmziekte (mucoviscidose, cystische fibrose) wordt gekenmerkt door taai slijm. De ontdekking 
van het tantaal (Ta) was een tantaluskwelling. Een taakanalist maakt taakanalyses. Als voorbeeldtalen 
worden genoemd: creolentaal, Eskimotaal, Incataal, indianentaal en negertaal. Tabasco kan zelden 
tabasjir vervangen. Tabby’s zijn katten met cyperse tekening. Tabes dorsalis is de ruggenmergstering. Het 
symfonieorkest vermeldde een uitgebreide tableau de la troupe. Het tableau vivant van de Nachtwacht 
was indrukwekkend.

Waar vind je nog maçonnieke tabliers? Iemand met tachofobie (2007) moet je niet in een hsl zetten. 
De Tachtigers hebben De Nieuwe Gids opgericht. Aan brady- en tachycardie moet hoognodig iets 
gedaan worden. We kunnen het beste een verdeel-en-heerstactiek toepassen. De Tadzjieken komen uit 



Tadzjikistan. Het tae-bo dankt zijn naam aan ‘total awareness, excellence, body obedience’. Dit wordt een 
taedieus, langdradig, verhaal. Synoniemen van taedium vitae zijn spleen en weltschmerz. Taeniae zijn 
lintwormen. De stenen tafelen zijn de tafelen der Wet. Bij de Algemene Rekenkamer heb je een Eerste en 
een Tweede Tafel. In Kaapstad kun je op de Tafelberg soms omhoogkijken naar de Tafelberg. De ridders 
van de Tafelronde verbleven aan het hof van koning Arthur. Jij hebt het Siberisch koud, maar dat laat mij 
echt siberisch. In het magazijn lagen grossen potloden. Prima facie was ze de beste.

Het was retedruk, en we moesten nog een pokkeneind rijden. Resuscitatie betekent zoveel als reanimatie. 
De BMI is de body mass index, te vergelijken met de QI, de queteletindex (en niet te verwarren met 
het IQ, het intelligentiequotiënt). Welke verhouding is dat laatste eigenlijk? Bij een questionnaire kun 
je in redelijkheid geen vraag verwachten over de quelea, een savannevogel. Een raccrochement is een 
emplacement op industrieterreinen. Bij het biljarten is een raccroc [rah-kroo] een geluksstoot. Het verkort 
(raccourci) is een wijze van afbeelden in de kunst. Els is een echte princess charming. De princestrofe is 
de envoi. Hij houdt er nogal wat princesses lointanes op na. De prins-gemaal legde, beschermd door de 
prinsemarij, in de prinsenstad een principeverklaring af. Dit is je reinste prinzipienreiterei. Komt in de 
Duizend-en-een-nacht een prinses-van-de-nacht voor? Met draaiende propellers.

Met het prinsmetaal wordt het prinsrobertsmetaal bedoeld. Eertijds was de Prinses van Oranje de 
gemalin van de Prins van Oranje (vóór het Koninkrijk der Nederlanden dus). Hij vertoont promiscue 
[uu] gedrag. Hij hield een prolixe openingsrede. De proletkult streefde een proletarische cultuur na. De 
protegee was haar protector veel dank verschuldigd. De profylaxe (het profylacticum) tegen de tbc werkt 
goed, mag je wel zeggen. De advocaat rekende een prodigieus honorarium. Profiteroles zijn soesjes, niet 
te verwarren met souches van geldswaardige papieren, couches [koe-sjuhs] en couches (ligbanken). In 
het Bijbelboek Psalmen is psalm 150 de laatste. Ethanol is de psychoactieve stof in alcohol en THC die 
in marihuana. Psilocybine zit in de psilocybe. De pseudoarts hield er een pseudo-ethiek op na. Deze 
krantencolumn heeft een hoog Privégehalte. Deze machine heeft een prise directe.

Waar is de prise d’eau van deze waterleiding? Hij legde haar met haar prodentglimlach op het 
procrustesbed. Deze Provençaalse invloeden stammen uit de Provence, waar vroeger provençalen hun 
minnezang zongen. De man had een pueriel godsvertrouwen. Hij betaalde met pula’s, betaalmiddel 
in Botswana. Hoe moeten we punische (Carthaagse) trouw (fides Punica, Punica fides) inschatten? Er 
zijn drie Punische oorlogen geweest. De puissance hoort bij een concours hippique. Het gastvrije hotel 
was nu even gastenvrij. De hazen lieten meerdere hazenwinden. Een accordeonfile (2006) is geen 
muziekgezelschap. ‘Epateren’ is verwant aan ‘épater le bourgeois’.Het woord ‘taffia’ komt van ‘ratafia’. De 
tafsir (2008) is de Koranexegese, mede aan de hand van de Hadith. Dit is een taffen (tafzijden) doek. De 
sacherijnige tagrijn kon zijn vodden niet kwijt. Als je tai chi beoefent, doe je aan tai-chiën.

Taikiken (2008) is daarvan trouwens afgeleid. ‘Taikoen’ en ‘tycoon’ zijn niet helemaal synoniemen. Wat is 
de taillewijdte? Omschrijf de taille douce en de taille directe. Takahe’s vliegen niet in Nieuw-Zeeland. Je 
moet kiezen of kabelen, take it or leave it, à prendre ou à laisser. Het takkewijf zeulde met een takkenbos. 
Een basset is een taks. De takslang vind je op de Grote Soenda-eilanden. Op de Tokelaueilanden zijn 
valse tala’s in omloop. GB bekende ongelijk, en de taleggio kan met een gerust hart op de plank liggen. 
Gebonden met tali rami.


