199. Van Dale, de letter M ( 12)
1. Bij projectmanagement wordt vaak een vijf- of zesfasemodel gehanteerd, met cijfers is dat een
5- of 6-fasemodel. De Australian Open wordt down-under gespeeld. Mytilotoxisme is een interessant
synoniem voor mosselvergiftiging. Mosselzijde is een weefsel van de byssusdraden van sommige
schelpdieren. Het bloemstuk had een mossen ondergrond. Mosterdgas, yperiet (ypriet), is een
blaartrekkend gifgas. Mosterdkruid heet ook wel rucola. Had Abraham ook al een
sapperdemallemosterdpot? De alinea's bij het dictee werden mot à mot herhaald. De mother of
parliaments vind je in Engeland. Delokaliseren is de elektronendichtheid uitsmeren over een
geconjugeerd pi-systeem (De elektronen hebben dus geen exacte locatie. Het koppelteken wellicht met
de gedachte aan het 'symbool' pi, π? Overigens is het wel: pimeson, met symbool: π). Een mtb is een
motortorpedoboot, een MTB een mountainbike. Met motyl verbeter je motorbenzine. Met mouches
volantes (muscae volantes) zie je zwarte vlekjes. Een mouchard is een spion van de politie, een
verklikker. Een allterrainbicycle is een ATB. Zelfs in het late moustérien waren er al wijven met een
moustache.
2. Hij is een moulin à paroles, zijn jasje is met mouliné (moulinetgaren) bewerkt. De moutan is een
boompioen. Moutons de Panurge gaan als schapen na het eerste over de dam. Moutse challetjes zijn
broodjes. Moxibustie is een oud-Chinese geneeswijze. Zoeken in Van Dale op '*effect' geeft 124 treffers
(situatie eind 2009, mét Jaarboeken). Enkele daarvan zijn: droste-effect, dopplereffect, bernoulli-effect,
columbo- en domino-effect, butterflyeffect, peper-en-zouteffect, shockeffect, V-effect en zijeffect.
Aanleiding tot de vorige zin was het mozarteffect. Die goedzak is een kalf Mozes. De Kalevala is een Fins
volksepos. Zij kweekte de mozes-in-het-biezen-mandje. Een mp3-speler werkt volgens de
MP3-standaard. De MRI-scan beloofde niet veel goeds. Muco is een afkorting van mucoviscidose of CF,
dat op zijn beurt weer een afkorting is van cystic fibrosis, op z'n Hollands: taaislijmziekte. Het element
meitnerium wordt aangeduid met Mt. Wil je in een mudejarstijlinterieur muesli eten? Eerst was er al
smog en toen kwam er ook nog muggenpis.
3. De term muizennest wordt ook wel gebruikt voor muizenis. De muleta gebruikt men bij het
stierengevecht. De vrouw zwijge in de gemeente, zij spreekt dus niet multa paucis. Heb je dat
multiplechoice-examen nog gehaald? En kwam de multiple sclerose er inderdaad in voor? Hun
chefs-d'oeuvre waren allemaal multorum annorum opera. De mungboom levert taugé. De munster is
een zachte kaassoort uit het Munsterdal in de Elzas. De mozestraan is traangras, nee: niet traangas! Een
muilbroeder is niet een broer met een grote muil. De MPS is de meervoudigepersoonlijkheidsstoornis.
Wat is een Elfstedentocht zonder motards? De mozaïsche wet is de wet van Mozes. Het mt van Philips
was behoorlijk verdeeld. De MRSA-bacterie is flink in opmars. Sommigen vinden de multiculti
samenleving (multicultisamenleving) maar multikul. Het was allemaal een storm in een glas water, veel
drukte om niets, een typisch geval van 'much ado about nothing'.
4. De Munt in Amsterdam heeft alles met geld te maken. De muntjak is een hert van de Grote
Soenda-eilanden (blafhert). Ik zal je murw [uitspraak: murf] slaan. Muscadet is een witte wijn van de
Loire. Muschelkalk bevat versteende schelpen. Het musée de la rue is de affichekunst. Het woordenboek
is een museum van de Nederlandse taal. Het is er zo vol als mut, mudvol (stampvol) dus. Een aftreksel
van muthee kun je drinken. De Eskimomuziek en de middle-of-the-roadmuziek klonken beide goed. Stop
dat ziekmakende muziekmaken! Is er iets met de amicaliteit, de kritikaliteit,de radicaliteit en de
muzikaliteit? MvM is Moeders voor Moeders, maar MVM is de Man-Vrouw-Maatschappij. De MVR is de
valuta-aanduiding van de rufiyaa van de Malediven, de MWK die voor de Malawische kwacha en de MYR
de dito voor de Maleisische ringgit. Ook de mens kan mycofaag [zn., bnw.] zijn. Myiasis is parasitisme
van vliegenlarven in het menselijk en dierlijk organisme. De myrmecofiele zaadverspreiding wordt door
mieren bevorderd. De letter M eindigt in de papieren Van Dale op bladzijde 2235 met onder andere het
myxoom, een slijmgezwel, myxopoëse, slijmvorming, en als laatste MZM, de Mozambiekse metical.
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