204. Van Dale, de letter N ( 4)
1. Neurasthenie is dysthymie (depressieve neurose). We kennen de Neurenberger doos en de doos van
Pandora. Hier zijn een paar stopwoorden (om deze zin op te vullen): n'en déplaise (à), neomalthusiaans,
nestrix, sterrenbeeld Net en neothomisme.
2. De sheriff was een echte Sherlock Holmes. Een neuropate lijdt aan neuropathie. De neusaap leed aan
rinopathie en de neusbeer (de coati) aan een rinorragie. Sinusitis is de neusbijholteontsteking; dat is dus
geen neuscatarre, en daarvoor is een ervaren rinologe beschikbaar.
3. Wat is dat neuskikkertje van Darwin toch schattig! Maori's kennen de neuskus. At hij echt dat
neuspullekje op? De internetaanduiding hm slaat op de Heard- en McDonaldeilanden. Na gebruik van de
neusspiegel, de rinoscoop, werd de neusspray in de neus verstoven. Komkom, allemaal een neusvol, zo
erg is het niet (zeg je, als het stinkt)! Een neutrofiel (neutrofiele granulocyt) tref je als witte bloedcel aan
in het bloed.
4. Een het-woord is 'neutrum'. Nee, niet een neut rum! Is je trouwens opgevallen, dat 'neutrum' het
enige lemma in Van Dale is, dat het woord 'zomin' bevat? Het witte neuzenwerk is de handel in
harddrugs, met name cocaïne. De wilsoncamera is een nevelkamer. Never a dull moment, kom naar
Breskens, of all places! Ik verveel me daar never nooit niet. De rechtszaak over de gestolen neverippie
was een neverending story. Het meisje next door (girl next door, doorsneemeisje) was beslist niet mijn
next beste keuze.
5. De newageplaat is beter dan de newage-cd. Het newageboek verhelderde veel over de new age. De
ney en de ngoni samen kostten me indertijd een macht aan ngultrums. Het Nibelungenlied is een
Middelhoogduits lied uit omstreeks 1200 over Siegfried en Gudrun, alsmede Brunhilde.
6. Het Nibud is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Kopernikkel heet ook niccoliet [nie-kooliet]. Nicotinamideadeninedinucleotide schrijf je afgekort als NAD (NADH), een waterstofoverdragend
co-enzym. Ik zou me de nieges schamen! Eén ding is zeker: Niemandsdorp ligt in niemandsland. Een
kidneybean is een nierboon en het nierbekken is het pyelum (meervoud: pyela).
7. Een nierbloeding is een nefrorragie. Quizvraag: wat is een lithotriptor? Antwoord: een cystoscoop
waarmee blaasstenen kunnen worden verbrijzeld. Het mondde uit in een welles-nietesspelletje.
Nietigverklaring (ongeldigverklaring, annihilatie) is duidelijk het antoniem van vanwaardeverklaring.
8. De niet-roker zat in een coupé niet-roken. Dolce far niente: als nietsdoen een ambacht was, koos hij,
de aanbidder van het nietsisme (niksisme), het. Ik ben met ingelopen schoenen met haar het bos in
gelopen, maar toen bleek dat ik erin gelopen was. We werden al wandelend ingelopen door de heilige
hermandad. De emeritus hoogleraar Nieuwzweeds was aanhanger van Nieuw Links (Nieuw
Linksaanhanger, nieuwlinkser). Een oudtestamenticus kent het Oude Testament op zijn duimpje.
9. In de schemer van nieuwemaan speelden adrenaline en hormonen hoog op. Never mind, ondanks je
weigering van de niet-Joodverklaring blijven we even goede vrienden. Ik was net op een keinijge site.
Hoe vaak heb je de Nijmeegse Vierdaagse gelopen? De Nijlmeter was er voor de belastingbetaler, de
nijlbaars voor het plebs. Zag je het hoornvee nijten? Het NIK is het Nederlands-israëlitisch
Kerkgenootschap, overkoepelend orgaan van Asjkenazische joodse gemeenten in Nederland. Ik mag die
nikkelen Nelis graag horen. Nikkelglans is ullmanniet [oe].
10. De edisonaccu heet ook nikkel-ijzeraccu. Een nikspikker is niet aan het picknicken. De Dinka's en
Bongo's behoren tot de nilotische volken. Nimbyisme strandt in de eigen achtertuin. De Amerikaanse

nimmerzat is de schimmelkopooievaar. Een Ninevieter (Ninivieter) komt uit Ninevé [NBG, Nederlands
Bijbelgenootschap: Nineve]. Niqueteren bij een paardenstaart leidt tot boogvorming. De generatie nix is
die van het niksisme. Als gulle gever stond N.N. genoteerd, nomen nescio. De nobody werd toch tot
nobility verheven.
11. Het was buitengewoon mooi weer en de kinderen waren buiten gewoon aan het spelen.
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