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De vaderplant is uit de commelinafamilie. [Zie ook 550:] Mijn vadersvader is mijn grootvader. Het va-
et-vient is het heen-en-weergeloop. Was vadertje tsaar ook een soort Vadertje Staat? Het VAKA is het 
Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens. Wat gaan jullie in de hemelvaartvakantie doen? De val van 
Urk heeft niets met een oorlog van doen. Na het apenkooien lagen de kinderen op apegapen. Een valk 
is een vogel van het geslacht Falco. Met een valkenet (falconet) kun je wellicht valken schieten, met een 
valkennet kun je ze vangen. Waar in Van Dale vindt men Geraard? De potplant vallota komt uit Kaapland. 
De corvina levert valpolicella. Een valsemunter maakt valse munten. Wat vroeger ad valvas was, 
gebeurt nu met e-valven. Bora en mistral zijn koude valwinden, chinook en föhn warme. Waar ligt het 
Gemeneland van Arkel? Van je hela, hola, houd er de moed maar in! Dicteevandalen?

Hij zou er niets, de ballen niet, van af weten. Ik heb nog drie gedateerde Van Dales. Waar staat de 
vandiktebank? Werken daar ook vanderwaalskrachten op? De schoenlapper, vanessa. Wat doet de vang 
van Prony? Krijgertje is vangeman spelen. De vanityfair (GB) is de kermis der ijdelheid. Vanitas vanitatum: 
ijdelheid der ijdelheden! Hij schilderde een vanitasstilleven. Ze waren echte van-negen-tot-vijftypes. 
De firma paait ons met vaporware. Varietas delectat: verandering van spijs doet eten. Varicosis is een 
varikeus begrip. Een babysjouwer sjouwt baby’tjes, een babyshower is een vrouwenkransje. Samen 
beschikten ze over een bowie- en een stanleymes. Hier volgen een paar interessante verkleinwoorden: 
chemise-enveloppeje, eau de toiletteje, opéra bouffeje en haute couturetje. Hij studeert mathesis, 
wiskunde. De sturmia is de groenknolorchis. Deze toneeluitvoering was duidelijk een succès fou.

Mathemata pathemata: wiskunde geeft lijden. Enne: mathesis scientiarum genetrix, wiskunde is de 
moeder aller wetenschappen. Bij tai-chiën beoefen je het tai chi. Ik tai-chi, jij tai-chiede, wij hebben getai-
chied. ‘Tai-chiachtig’ en ‘ad-hocachtig’ zijn vrij onzinnige woorden. In zijn blootje nam hij een blowtje. 
Met een sterrenet in de hand bestudeerde hij de Star Wars (letterlijk: sterrenoorlogen, sterrenkrijg). 
Denk daarbij ook aan het SDI-programma (Strategic Defense Initiative). Die man – hij draagt vaak een 
stetson – is nog heel sthenisch, zo wees een stethoscooponderzoek uit. Hij werd stijfgevloekt, omdat hij 
op het stijf bevroren, dunne ijs bij de stjelp (stelphoeve) was gegaan. Struise struisen kunnen hard lopen. 
De Stoomwet regelt het toezicht op het stoomwezen. De oude stijl (o.s., st.v., s.v., stilo veteri, stili veteris) 
slaat op de juliaanse kalender, niet op de daaropvolgende gregoriaanse.

De wedstrijd werd beslist door een suddendeathgoal (golden goal tijdens een sudden death). 
Spaghettivreters zijn Italianen. Een MPV (multipurpose vehicle) is een spacewagon. Is elke sp.a’er ook sp.a-
lid? De Spaarnestad en de sleutelstad waren beide genomineerd. Is spawater altijd spitant? De spetsnaz 
was de sabotage-eenheid van het Russische leger. Dit gaat de spuigaten uitlopen (de pan uit rijzen). Een 
spoof [oe] is een parodie, spooky [oe] is griezelig en een spoom [oe] is een sorbet met champagne. Hij gaf 
een speldenprik in het speltbrood. In deze koeienstal hebben ze een staart-op. De Bayern Münchenspelers 
gaven niet thuis. Het ADH is het antidiuretisch hormoon. Ik ben mijn vasteklantenkaart vergeten. Het 
VCGT is het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme. De vatu [oe] is de munteenheid van Vanuatu. 
VCR’s zijn videorecorders. Met V-dag wordt D-day bedoeld.

De capoeira is een vechtdans. Zij heeft die houwdegen tot vechtgenoot. Shaolin kungfu is oorspronkelijk 
een monnikenvechtsport. Van Vechtklei bak je vechtstenen. Zoveel ik weet, komt hij niet. De Veense 
bonen komen uit de Veenstad. De vroedschap van een stad werd vroeger met ‘de Veertigen’ aangeduid. 
Hoe noem je wijn uit een jaar [cijfers] 90? Een vegan [ie, uh], een veggie, een vega, een vegaan, is een 
veganist en eet vegaschnitzels. Dat is uitgeveegd met de spons van Blanus. Het groeit goed in die veie 
grond. De Veiligheidswet leidde tot meerdere veiligheidsbesluiten. De rosse veldmuis is de boswoelmuis. 
De veldtjakker is de kramsvogel.

Dit is cool, dit is vet cool, dit is supervetcool. Een tacker is een nietmachine. Een sulle- is een glijbaan. 
De sultane walidé is de moeder van de regerende sultan. Een tenore drammatico (2006, meervoud: 
tenori drammatici) is een heldentenor. Ik bedoel dat sensu allegorico, in allegorische zin. De rico is de 
richtingscoëfficiënt. De regering treedt op pro bono publico, voor het algemeen welzijn. Rooktabak van 



Porto Rico wordt aangeduid met portorico (vergelijk: havanna van Havana). Het nero antico is zwart 
marmer afkomstig van antieke bouwwerken. De mico is de zilveraap, de mike de microfoon. Dat is jure 
ecclesiastico, naar kerkelijk recht, een doodzonde. Hij werd illico, op staande voet, ontslagen. Het giallo 
antico is goudgeel marmer afkomstig van bouwwerken uit de oudheid. Wat Herodes deed, was ex voto 
publico, naar de wil van het volk. Uit de kast komen kan coram publico, in het openbaar.

De aceto balsamico is de balsamicoazijn. In Spanje hoor je vaak: quién sabe [uh], wie weet? Basilicum 
is trekzalf (VD ook: brasilicum, brasilicom) of een lipbloemige plant (VD ook: bazielkruid, koningskruid). 
Zij stagediveden regelmatig. De KGB was het Comité voor Staatsveiligheid (veiligheidsdienst van de 
voormalige Sovjet-Unie). De Heilige Stad ligt in het Heilige Land; Mekka is ook een heilige stad. Kijk, dat is 
nou een stamijnen trui. Het stewardessje in haar stewardessenuniform papte met hem aan. Het terra-
sigillata-aardewerk is gemaakt van zegelaarde (bolus). Wonderaarde (teratoliet) lijkt daarop. Het tafeltje-
dek-je is een welvoorziene dis, net als het tafeltje-welbereid. Een tallyklerk [ah] is expert in het turven. In 
de tapasbar had ze haar tamoxifen verloren. De tehatexlerares mocht graag fezzen (tarboesjen) maken. 
Tant mieux, je geeft het uiteindelijk op: dat is des te beter, tanto melior.

Zij hebben door de straat gerausjt (gerausd). Snapt u het nog: gele bolus is Engels rood (VD ook: 
dodekop)? De taalstilist ging naar de haarstylist. Hij stond bol van de stiff upper lip. Is je plaatsvervangend 
schamen een voorbeeld van een substituut-reactie? Bij een versevisgerecht is de vis vers, bij een 
vers visgerecht het gerecht. Mijn jeans behoren stonewashed te zijn. Ken je het verhaal van Sint-
Joris (de Heilige Joris) en de draak? Het meervoud van stoa is stoai of stoa’s. Voluit geschreven schrijf 
je studentenbehaatje, iets verkort: studenten-bh’tje. Ik heb een inruil-pc-contract. Bij suffoqueren 
treedt suffocatie op. Voor de havo 4-leerlingen werd een ouderwetse super 8-film gedraaid. De Stolkse 
kaas komt uit Stolwijk. Wij moesten meerdere compromis (enkelvoud: compromis, verkleinwoord: 
compromistje) en somwijlen ook wel compromissen (compromis, compromisje) sluiten.

Hij is een domme joris. Bij dat stel is het altijd Joris en Trijn. Bij velerhande zaken maken vele handen licht 
werk. Veleta’s zijn ballroomdansen in driekwartsmaat. Mijn fiets heeft lichtmetalen, aluminium velgen. 
Wilt u mij velis et remis (remis velisque) antwoorden? Met velleïteit schieten we niks op. Met een velo 
wordt een vélocipède bedoeld. Veloutine is een weefsel met een ketting van grègezijde en een inslag 
van kamgaren. Je keek ernaar veluti in speculum, als in een spiegel. Wien Neerlands bloed in de venen 
(venae) vloeit … Venae poeticae zijn dichtaders. Venale liefde is veile liefde. Onze Vendéese kennissen 
komen morgen over. De vendémiaire is de wijnmaand. Een terrazzovloer is een Venetiaanse vloer. De 
Venezolaanse munteenheid is de bolivar. In cauda venenum: het venijn zit in de staart. Veni, vidi, vici: ik 
kwam, zag en overwon. Sassafras, venkelolie. Vensterdoos: van Pandora?

Mijn cri du coeur (niet: cri de douleur) werd niet op waarde geschat. Ze vlogen ventre à terre voorbij. De 
venturibuis is uitgevonden door Venturi. Durfkapitaal heet ook wel venture capital. Dat valt onder VenW 
(ook VD schrijft dat nu zo). Je moet het niet zo verzweedsen en daarmee vermooien. Wanneer is het voor 
het kabinet gehaktdag, Verantwoordingsdag? Een kvv’er is een kortverbandvrijwilliger. Dat gezin heeft 
alles gebambocheerd, het is aan het verbalemonden. Wat is de vera causa, de ware oorzaak? De verba 
magistri klinken nog na.


