
203. Van Dale, de letter N ( 3)  
 
1. De abessijn (Abessijnse kat) kwam uit Abessinië. Jullie zijn medeverantwoordelijk! Een 
dendrochronoloog houdt zich met jaarringen bezig. De Utrechtse heuvelrug is een van de mooiste 
voorbeelden van heuvelruggen. Er is trouwens ook een Nederlandse gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
Wat is correct: eerdaags of eerstdaags? Wat een hocus pocus is dat daar, wat een hocus-pocusgedoe! 
Hij was op de autoped aan het autopetten. Het tantaliseren en de tantaluskwelling zijn naar Tantalus 
genoemd. Wist je dat Chiro van de eerste twee letters van het Griekse woord voor Christus, de chi en de 
rho, komt? Ga je mee naar de Amsterdamse walletjes, de wallen? Tijdens de kredietcrisis en de recessie 
zal ons bnp, ons bruto nationaal product, slinken. Let wel: de Fratersschool in Maaseik wordt op twee 
punten niet conform de juiste spelling gespeld. Wij wonen in de eurozone, in Euroland dus. Het boek 'de 
Navolging van Christus' is van Thomas a Kempis. Hij volgde de navylook en had zijn navy trui aan. Wat 
zijn je naw-gegevens? Om nawijn te maken moet je petiotiseren. Kan uit Nazareth iets goeds komen? De 
Vrouwen van Nazareth, de Graalmeisjes, behoorden tot de Graalbeweging. De nazi-ideologen brachten 
de nazigroet, de Hitlergroet. Nu volgt een afkortingenfestival: Nb is niobium, NBC- en ABC-wapens kent 
u wel, NCB is Nederlands Centrum Buitenlanders, NCOV is Nederlands Christelijk Ondernemersverbond 
en de NCRV is de Nederlandse Christelijke Radiovereniging. In België is de NDD de Nationale 
Delcrederedienst, NE is de ISO-landcode voor Niger en Ne staat voor neon. 
 
2. Trouwens, NB staat voor Noord-Brabant, maar ook voor nota bene. En de NBAS was de 
Nederlandsche Bond van Abstinent-Studeerenden – jazeker, de geheelonthouders dus! – en in België is 
een nbm een niet-begeleide minderjarige. Suriname doet een duit in het zakje met de NDP, de Nationale 
Democratische Partij. De neanderthaler kwam uit het Neandertal. Near misses zijn bijna-botsingen. 
Tijdens de nederhop consumeerde de Nederbelg nederhasj. De Verenigde Nederlanden vormden de 
Nederlandse staat van 1588 tot 1795. Het WNT is het Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is een Nedermarokkaan. Het begrip Neder-Rijns betekent 
beneden Kreuznach. Wat Nedersaksisch is komt uit de oude hertogdommen Brunswijk-Wolfenbüttel en 
Brunswijk-Kalenberg. Neerwerpen is ter neder werpen of bij voorkeur terneerwerpen. De straat en de 
trap kun je op- en neergaan of op- en neerlopen. Fall-out is radioactieve neerslag, bij een chemische 
reactie heet de neerslag het precipitaat. Nefrolithiase is de niersteenziekte. Een negermeisje is negroïde, 
negerzweet is koffie en Afrika wordt wel negerland genoemd. Spraken ze nou Negerengels of 
Negerhollands? De Negev wordt ook wel Zuiderland genoemd. Zij was in negligé, negligent gekleed. 
Negrillen zijn pygmoïde negers in Afrika. 
 
3. Een negrito is een pygmee, maar de Negrito is een oorspronkelijk bewoner van de Filippijnen. Het 
beginsel 'ne bis in idem' betekent, dat je nooit twee keer veroordeeld kunt worden voor hetzelfde feit. 
Het Nederbreeuws is een raar mengtaaltje. De halve nelson is een oksel-nekgreep. Hij at pudding van 
nellie-zonder-bon. Dat moet je zeker ter hand nemen. De foto is van terzijde genomen. Werk niet mee 
aan je eigen veroordeling; dat is het nemo-teneturbeginsel. De neobop is een synthese van jazzstijlen als 
bebop, swing en New Orleans. Het neodymium is een lanthanoïde. De nieuwbekeerde, de neofiet, 
kweekte neofyten. Het Neolatijn kennen we sinds de opkomst van het humanisme. Als je aan Bacchus 
offert, moet je ook aan Neptunus offeren. Ne quid nimis oftewel mèden agan betekent: alles met mate. 
Meneer Zondervan uit Geenhuizen diende zich aan. Neroli is uit oranjebloesem gedistilleerde olie. Het 
dopingmiddel nesp is darbepoëtine, niet te verwarren met epo (erytropoëtine). Zij kwam uit een goed 
PvdA-nest. Het was een genetcaste uitzending. De urticaria is de netelroos. Een netizen gebruikt 
internet, maar houdt hij zich ook aan de nettiquette? De netsuke is de gordelknoop. Netto cassa is 
zonder enige korting. Haften en waterjuffers zijn netvleugeligen. De netwerkcomputer (nc) is het 
antoniem van de pc (standalone). Wie informeel neu zegt, moet gewestelijk ook zeuven zeggen. 
Neurofibromatose wordt ook wel de ziekte van Von Recklinghausen genoemd. 
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