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the 1 n /N /en/ (telb zn,mv: n’s, zeldenns,N’s, zeldenNs) n,N [de

letter]
2 n / N afk vanNorth(ern)N
n/a afk vannot applicablen.v.t., niet van toepassing

the NAAFI /neffie/ (telb zn) 1 [BE] afk vanNavy, Army, and
Air Force Institutes kantinedienst [van de strijdkrachten]

2 [BE] afk vanNavy, Army, and Air Force Institutes le-
gerkantine

the naan (n‑telb zn) zie 2nan
nab /neb/ (ov ww) 1 [inf] snappen, (op)pakken, inre-
kenen 2 [inf] (mee)pikken, te pakken krijgen •mind
if I nab a cupa tea before we go? • is het goed als ik
nog snel even een kop thee drink voor we gaan?
3 [inf] gappen, jatten

the na•celle /nessel/ (telb zn) motorgondel
the na•cho /netsjoo/ (telb zn, vnl mv) [cul] nacho [Mexicaanse

snack/chip]

the nacho chips (mv) nacho’s, nachochips
the na•dir /neediə/ (telb zn) 1 [form]dieptepunth 2 [astron]

nadirh, voetpunth
1 naff /nef/ (bn) [BE; sl] waardeloos, flut-, niks waard
2 naff /nef/ (onov ww) • [BE; sl] naff off! • donder/rot/
sodemieter op!

the NAFTA /neftə/ (telbzn) 1 afkvanNorthAmericanFree
TradeAgreement 2 afk vanNewZealand andAus-
tralia Free Trade Agreement

the 1 nag /neĝ/ (telb zn) 1 klein paard(je)h, pony 2 [inf]

knol, slecht/oud renpaardh 3 [inf] zeur(kous)
2 nag /neĝ/ (ww) 1 zeuren, zaniken, vitten • nag at
someone • iemandaanhethoofdzeuren •anagging
headache •eenzeurendehoofdpijn 2 dwarszitten,
knagen (aan) • that problem has been nagging me
for days • dat probleem zit me al dagen dwars
3 sarren, treiteren

the nag•ger /neĝĝə/ (telb zn) 1 zeur(kous) 2 treiteraar
the nai•ad /najjed/ (telb zn, mv: ook ‑es /-ədie:z/) najade, wa-

ternimf
naïf (bn) zie naive

the 1 nail /neel/ (telb zn) 1 nagel 2 spijker • hit the (right)
nail on the head • de spijker op de kop slaan ||• be a
nail in someone’s coffin • een nagel aan iemands
doodskist zijn • drive/hammer a nail into someone’s
coffin • een nagel aan iemands doodskist zijn • [BE]

pay on the nail • contant betalen
2 nail /neel/ (ov ww) 1 (vast)spijkeren • he nailed the
boards together • hij timmerde/spijkerde de plan-
ken aan elkaar 2 vastleggen, vastzetten • he was
nailed to his seat • hij zat als vastgenageld op zijn
stoel 3 zich verzekeren van, te pakken krijgen • he
nailedme as soon as I came in • hij schootmedirect
aan toen ikbinnenkwam •henailed the sourceof the
rumours • hij wist te achterhalen wie de geruchten
hadverspreid 4 [inf]betrappen,snappen [bv. inbreker]

5 [inf] aan de kaak stellen • nail a lie/liar • een leuge-
naar aan de kaak stellen ||• nail it • het voor elkaar
krijgen; zie nail down, nail up

the nail bar (telb zn) nagelstudio
the nail-bit•er (telb zn) 1 [inf] razend spannende film,

razend spannend boekh [enz.] 2 [sport] zenuwslo-
pende wedstrijd, thriller, nagelbijter

the 1 nail-biting (n‑telb zn) 1 het nagelbijten 2 nervosi-
teit, zenuwachtigheid

2 nail-biting (bn, attr) [inf] zenuwslopend, ontzettend
spannend

the nail bomb (telb zn) spijkerbom [spijkers om staven dyna-

miet gebonden]

the nail brush (telb zn) nagelborstel
nail down (ov ww) 1 vastspijkeren, vasttimmeren

2 (nauwkeurig) vaststellen, bepalen • John had
nailed him down • John had hem precies door
3 vastleggen, houden aan • it’s difficult to nail him
down on any subject • hij zegt niet gauw wat hij er-
gens van denkt •we nailed himdown to his promise
•wehieldenhemaanzijnbelofte 4 zichverzekeren
van, veiligstellen • they’ve already nailed down the
championship • ze zijn al zeker kampioen

the nail file (telb zn) nagelvijl
the nail gun (telb zn) spijkerpistoolh

the nail polish (n‑telb zn) [AE] nagellak+h

the nail punch / nail set (telb zn) drevel, doorslag
the nail scissors (mv) nagelschaar(tjeh)
the nail set (telb zn) zie nail punch

nail up (ov ww) 1 dichtspijkeren, dichttimmeren
2 (op)hangen

the nail varnish (n‑telb zn) [BE] nagellak+h

na•ive / na•ïve /najjie:v/ (bn; bw: naively, naïvely, zn: naive-

ness, naïveness) 1 naïef 2 onnozel, dom
na•ked /neekid/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 naakt, bloot
2 onbedekt, kaal ||• the naked eye • het blote oog •

naked light • open lichth • naked sword • ontbloot
zwaardh

• naked truth • naakte waarheid
the Nam /nem/ [sl; soldaten(taal)] Vietnamh

nam•by /nembie/ (bn) [AE; inf] afk van not in anyone’s
backyard niet in de achtertuin [bv. doelend op kerncentra-

les]

the 1 name /neem/ (telb zn) 1 naam, benaming • I know
him by name • ik ken hem van naam • he knows all
his students by name • hij weet hoe al zijn studenten
heten/kent al zijn studenten bij naam • a man by/of
the name of Jones • iemand die Jones heet, een ze-
kere Jones • enter/put down one’s name for • zich
opgeven voor • first name • voornaam • could you
leave your name, please? • zou u uw naam willen
opgeven? • take one’s name off the books • zich la-
tenuitschrijven, zijn lidmaatschapopzeggen • [vnlBE]

second name • familienaam, achternaam • I can’t
put a name to it • ikweet niet precies hoe ik hetmoet
zeggen • I can’t put a name to him • ik kan hem niet
precies thuisbrengen •hehasn’t apenny tohisname
• hij heeft geen cent • what’s in a name? • wat zegt
een naam? • what’s-her-name? • hoe heet zij ook
alweer?, dinges 2 reputatie, naam, faam • he has
a name for avarice • hij staat als gierig bekend •

make/win a name for oneself • naam maken • win
oneself a name • naam maken ||• call someone
names • iemand uitschelden • a name to conjure
with • een invloedrijke naam • [inf] his name is dirt/
mud •hij heefteen reputatievan likmevestje • [inf] the
name of the game •waar het om gaat • in the name
of • in (de) naamvan, omwille van • lend one’s name
to • zijn naam lenen aan • drag someone’s name
through themire • iemandsnaamdoorhet slijkhalen
• give a dog a bad name and hang him • ± wee de
wolf die in een kwaad gerucht staat

2 name /neem/ (ov ww) 1 noemen, benoemen, een
naamgeven • [AE ook] she was named for her mother
• ze was naar haar moeder genoemd • [hand] bill of
lading toanamedperson •cognossementhopnaam
2 dopen [schip] 3 (op)noemen • name your price •

noem maar een prijs 4 benoemen, aanstellen
5 vaststellen • name the day • de trouwdag/huwe-
lijksdatum vaststellen 6 [vnl passief] de naam vrijge-
venvan • the victimhasbeennamed as JohnSmith •

de naam van het slachtoffer is vrijgegeven; het is
John Smith ||• [inf] you name it • noemmaar op

the name day (telb zn) naamdag
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name•drop (onov ww) met (bekende) namen strooi-
en, opscheppen, indrukmaken; zie namedropping

the name•drop•per (telb zn) iemand diemet (bekende)
namen strooit, opschepper, snob

the name•drop•ping (n‑telb zn) (het) met (bekende) na-
men strooien, opschepperij
name•less /neemləs/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 naamloos,
anoniem, onbekend • a person who shall be name-
less • iemandwiensnaamikniet zalnoemen 2 gru-
welijk, afschuwelijk 3 vaag, onduidelijk
name•ly /neemlie/ (bw) namelijk

the name•plate (telb zn) naambord(je)h, naamplaat(jeh)
the name•sake /neemseek/ (telb zn) naamgenoot • she is

her mother’s namesake • ze heet naar haar moeder
the name tag (telb zn) badge+h

the 1 nan /nen/ /nan•a /nan•na /nennə/ (telb zn) [kindert]

oma
the 2 nan / naan /nen/ / nanbread (n‑telb zn) [cul]naan

[plat, Indiaas brood]

the 1 nan•cy /nensie/ (telb zn) [bel]mietjeh, nicht, flikker
2 nan•cy /nensie/ (bn; vergr trap: nancier) [bel] verwijfd,
nichterig

the nan•keen /nenkie:n/ (n‑telb zn) nankingh

the 1 nan•ny /nennie/ (telb zn) 1 kinderjuffrouw 2 [BE; kin-

dert] oma
2 nan•ny /nennie/ (ov ww) betuttelen, bemoederen

the nanny goat (telb zn) geit [tegenover bok]
the nanny state (telb zn) [vnl BE; neg; pol] (de) kinderjuf-

frouwstaat [betuttelende verzorgingsstaat]
the nan•o•tech•nol•o•gy /nenoobajjooteknollədzjie/ (n‑telb zn)

nanotechnologie
the 1 nap /nep/ (telb zn) 1 dutjeh, tukjeh 2 vleug [van weef-

sel]
2 nap /nep/ (onov ww) dutten, doezelen, dommelen •

catch someone napping • iemand betrappen/over-
rompelen

3 nap /nep/ (ov ww) omhoogborstelen [de vleug van tex-

tiel]; ruw/ruigmaken
the nap•a /neppə/ (n‑telb zn) nappa(leer)h

the na•palm /neepa:m/ (n‑telb zn) napalmh

the nape /neep/ (telb zn) (achterkant van de) nek • nape

of the neck • nek
the naph•tha /nef'ə, nep'ə/ (n‑telb zn) [chem] nafta
the naph•tha•lene /nef'əlie:n, nep-/ (n‑telb zn) [chem] nafta-

leenh

the nap•kin /nepkin/ (telb zn) 1 serveth 2 (hand)doekjeh

3 [BE] luier 4 [AE]maandverbandh

the napkin ring (telb zn) servetring
the nap•pa / nap•a /neppə/ (n‑telb zn) nappa(leer)h

the nap•py / nap•pie /neppie/ (telb zn) [BE; inf] luier
the nar•cis•sism /na:ssissizm/ (n‑telb zn) narcismeh

the nar•cis•sist /na:ssissist/ (telb zn) narcist
the nar•cis•sus /na:ssissəs/ (telb zn,mv:ooknarcissi /-saj/) (wit-

te) narcis
nar•co- /na:kkoo/ narco-, drugs- •narcomania •nar-
comanie, verslaving aan verdovende middelen •

narcoterrorism • drugsterrorisme
the nar•co•lep•sy /na:kkəlepsie/ (telb zn en n‑telb zn) [med]

narcolepsie
the 1 nar•cot•ic /na:kkottik/ (telb zn) 1 narcoticum+h, verdo-

vend/bedwelmendmiddelh 2 slaapmiddelh [ook fig]
2 nar•cot•ic /na:kkottik/ (bn; bw: ‑ally) narcotisch, verdo-
vend, slaapverwekkend • narcotic addiction • ver-
slaving aan verdovendemiddelen

the na•res /neərie:z/ (mv) [anat] neusgaten
the 1 nark /na:k/ (telb zn) [BE; sl] verklikker, tipgever

2 nark /na:k/ (onov ww) [BE; inf] zeuren • stop narking! •
hou opmet dat gezeur!

3 nark /na:k/ (ov ww) [BE; inf] kwaad maken, irriteren •

she felt narked at/by his words • zijn woorden erger-
den haar
nark•y /na:kkie/ (bn; vergr trap: narkier) [BE; inf] geërgerd,
geïrriteerd, pissig •he got narky •hij kreegdepest in
nar•rate /nəreet/ (ww) vertellen, verhalen, beschrij-
ven

the 1 nar•ra•tive /nerrətiv/ (telb zn) verhaalh, vertelling, be-
schrijving

2 nar•ra•tive /nerrətiv/ (bn; bw: ‑ly) verhalend, verhaal-,
narratief • narrative power • vertelkunst

the nar•ra•tor /nəreetə/ (telb zn) verteller
the 1 nar•row /nerroo/ (telb zn, vaak mv) [benaming voor] engte,

zee-engte, bergengte
2 nar•row /nerroo/ (bn; zn: ‑ness) 1 smal, nauw, eng •

narrowgauge • smalspoorh 2 beperkt,gering, krap
• narrow circumstances • behoeftige omstandighe-
den • a narrow majority • een kleine meerderheid
3 bekrompen, kleingeestig 4 nauwgezet, precies
• a narrow examination • een zorgvuldig onderzoekh

• in the narrowest sense • strikt genomen ||• it was a
narrow escape • het was op het nippertje/op het
kantje af, we zijn door het oog van de naald gekro-
pen •walk a very narrow line • spitsroeden lopen

3 nar•row /nerroo/ (ww) 1 versmallen, vernauwen •

shenarrowedher eyes in thesunlight •zekneephaar
ogen dicht tegen het zonlicht 2 verkleinen, ver-
minderen

the narrow boat (telb zn) aak
the 1 nar•row•cast (telb zn) uitzending/programmah voor

beperkt publiek/op lokaal/regionaal kabelnet
2 nar•row•cast (ww) voor beperkt publiek/op lokaal/
regionaal kabelnet uitzenden
narrow down (ov ww) beperken, terugbrengen • it
narroweddown to this • het kwam (ten slotte) hierop
neer

the nar•row-gauge rail•way (telb zn en n‑telb zn) smal-
spoorh

nar•row•ly /nerroolie/ (bw) 1 zie narrow 2 net, juist,
ternauwernood • thesailornarrowly escapeddrown-
ing • de zeeman ontkwammaar net aan de verdrin-

namen van beroemde dingen

Dam Square de Dam
the Eiffel Tower de Eiffeltoren
the LeaningTowerof Pisa descheve toren vanPisa
the Mount of Olives de Olijfberg
the Night Watch de Nachtwacht
Romeo and Juliet Romeo en Julia
the Secret Annexe het Achterhuis
the Statue of Liberty het Vrijheidsbeeld
the Venus de Milo de Venus van Milo

Namibia Namibië

officiële naam Republic of Namibia Republiek
Namibië

inwoner ? Namibian Namibiër
. Namibian Namibische

bijv. naamw. Namibian Namibisch
hoofdstad Windhoek Windhoek
munt Namibian dollar Namibische dollar
werelddeel Africa Afrika

int. toegangsnummer: 264 www: .na auto: NAM
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kingsdood 3 zorgvuldig, nauwgezet
nar•row-mind•ed (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) bekrompen,
kleingeestig

the nar•whal /na:wwəl/ (telb zn) [dierk] narwal
NASA /nessə/ [AE] afk vanNational Aeronautics and
Space Administration

the 1 na•sal /neezl/ (telb zn) neusklank, nasaal
2 na•sal /neezl/ (bn, attr; bw: ‑ly) 1 neus- • nasal spray •

neusspray 2 nasaal
na•sal•ize / na•sal•ise /neezəlajz/ (ww) nasaleren,
nasaliseren
nas•cent /nesnt/ (bn) [form] ontluikend, beginnend

the na•stur•tium /nəstu:sjm/ (telb zn) 1 [plantk] Oost-Indi-
sche kers 2 [plantk] waterkers
nas•ty /na:stie/ (bn; vergr trap: nastier; bw: nastily, zn: nastiness)

1 gemeen, vals, hatelijk • [BE; inf] a nasty bit/piece of
work • een stuk ongeluk • a nasty look • een boze/
dreigende/niet veel goeds belovende blik • was he
nasty to you? • deed hij onaardig/onvriendelijk te-
gen je? •he turnednastywhen I refused to leave •hij
werd giftig/onbeschoft toen ik niet wilde weggaan
2 onaangenaam, onprettig • the bill was a nasty
shock •de rekening zorgde voor een onaangename
verrassing 3 ernstig, hevig, ingrijpend • anasty ac-
cident • een ernstig ongeluk • a nasty blow • een
flinke/harde klap, een tegenvaller • a nasty cold •

een zware verkoudheid 4 lastig, hinderlijk, verve-
lend 5 smerig, vuil, vies 6 schunnig, schuin, ob-
sceen, vies •hehasanastymind •hij denkt altijdaan
viezigheid 7 guur • nasty weather! • wat een vies
weertje!
na•tal /neetl/ (bn, attr) geboorte-,nataal •hisnatal day
• zijn verjaardag

the na•tal•i•ty /nətellətie/ (telb zn) geboortecijferh

the na•tion /neesjn/ (telb zn) 1 natie, volkh 2 landh, staat
• [hand] most favoured nation • meest begunstigde
natie

the 1 na•tion•al /nesjnəl/ (telb zn) 1 landgenoot 2 staats-
burger, onderdaan

2 na•tion•al /nesjnəl/ (bn; bw: ‑ly) 1 nationaal, rijks-,
staats-, volks- • national anthem • volksliedh

• Na-
tionalAssembly •nationalevergadering • [AE]nation-
al bank • handelsbank [met wettelijk verplichte deposito’s bij

deAmerikaansecentralebank]; nationalebank • [BE]nation-
al debt • staatsschuld • National Front • Nationale
Fronth [Britse fascistoïde, politieke organisatie] • [vnl National

Guard; AE] national guard • nationale garde • [BE] (on
the)National Health Service • (op kosten vande)Na-
tionale Gezondheidszorg, ± (van/op kosten van het)
ziekenfonds • [BE]National Insurance • sociale verze-
kering • national monument • historischmonumenth

• national park • nationaal parkh • national security •

staatsveiligheid • [vaakNational Service; BE; gesch]national
service •militaire dienst • [BE]National Trust • ± orga-
nisatie voor monumentenzorg en landschapsbe-
heer 2 landelijk, nationaal • [BE] national grid • lan-
delijk hoogspanningsneth • national holiday • natio-
nale feestdag/vrije dag

the Na•tion•al /nesjnəl/ (telb zn) [BE] Grand National, jaar-
lijkse hindernisrace te Aintree

the na•tion•al•ism /nesjnəlizm/ (n‑telb zn) nationalismeh

the 1 na•tion•al•ist /nesjnəlist/ (telb zn) nationalist
2 na•tion•al•ist /nesjnəlist/ (bw: ‑icly) / na•tion•al•is•tic

(bn; bw: ‑ally) nationalistisch
the na•tion•al•i•ty /nesjənellətie/ (telb znenn‑telb zn) nationa-

liteit
na•tion•al•ize / na•tion•al•ise /nesjnəlajz/ (ov ww)

1 nationaliseren, naasten 2 naturaliseren 3 tot

een natie maken
the nation state (telb zn) nationale staat

na•tion•wide (bn, bw) landelijk, door het hele land
the 1 na•tive /neetiv/ (telb zn) 1 inwoner,bewoner •are you

a native here? • komt u hier vandaan? 2 [vaak mv]

autochtoon, oorspronkelijke bewoner/bewoonster;
[neg] inboorling • a native of Dublin • een geboren
Dubliner 3 inheemse diersoort/plantensoort

2 na•tive /neetiv/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 autochtoon, in-
heems, binnenlands • go native • zich aanpassen
aan de autochtone/plaatselijke bevolking/gebrui-
ken • an animal native to Europe • een inheemse
Europese diersoort+h 2 aangeboren, ingeboren •

a talent native to his countrymen • een gave waar-
over al zijn landgenoten van nature beschikken

3 na•tive /neetiv/ (bn, attr; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 geboorte- •
Native American • indiaan • his native Canada • zijn
geboortelandh Canada • native language •moeder-
taal • a native speaker of English • iemand met En-
gels als moedertaal 2 [neg] inlands, inheems, au-
tochtoon 3 natuurlijk, ongekunsteld

the na•tiv•i•ty /nətivvətie/ (telb zn) geboorte
the Na•tiv•i•ty /nətivvətie/ (telb zn, vnl enk) [benaming voor] ge-

boorte(feesth) van Christus/Heilige Maagd/Johan-
nes de Doper, Kerstmis, Maria-Geboorte, St.-Jan

the nativity play / [vaak] Nativity Play (telb zn) kerst-
spelh

Nato /NATO /neetoo/ afk vanNorthAtlanticTreaty
OrganizationNAVO, NATO

the 1 nat•ter /nettə/ (telbzn,geenmv) [BE; inf]babbeltjeh, klets-
praatjeh

• have a bit of a natter • wat babbelen/klet-
sen

2 nat•ter /nettə/ (onov ww) [BE; inf] kletsen, beuzelen,
babbelen
nat•ty /nettie/ (bn; vergr trap: nattier; bw: nattily, zn: nattiness)

1 [inf]chic, netjes, keurig • John’sa verynatty dresser
• John ziet er altijd uit om door een ringetje te halen
2 [inf] handig, vaardig, bedreven

the 1 nat•u•ral /netsjrəl/ (telb zn) 1 [vnl enk] favoriet, meest
geschikte persoon, natuurtalenth; [fig] kanspaardh

•

John’s a natural for the job • John is geknipt voor
die baan 2 [muz] stamtoon 3 [vero] zwakzinnige,
idioot, debiel

2 nat•u•ral /netsjrəl/ (bn; zn: ‑ness) 1 natuurlijk, natuur- •
natural childbirth • natuurlijke geboorte • natural
death • natuurlijke dood • natural forces/phenome-
na • natuurverschijnselen • natural gas • aardgash •
natural history •natuurlijkehistorie,biologie •natural
law•natuurwet•natural resources •natuurlijkehulp-
bronnen/rijkdommen • natural science • natuurwe-
tenschap • natural wastage • natuurlijk verlooph

2 aangeboren, natuurlijk 3 normaal, gewoon, be-
grijpelijk 4 ongedwongen, ongekunsteld ||• natu-

native

• je native language of, iets formeler, jemother
tongue, is jemoedertaal

• een native speaker van een taal is iemand die die
taal als moedertaal heeft

• als je een vreemde taal bijna net zogoedbeheerst
als eenmoedertaalspreker van die taal, zeg je dat
je beheersing van die taal near-native is

• pas op met het woord native als benaming voor
een inwoner van een land: dit kan beledigend
worden opgevat, vergelijkbaar met het Neder-
landse woord inboorling
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ral numbers •natuurlijkegetallen • learning languag-
es comes natural to him • talen leren gaat hem heel
gemakkelijk af

3 nat•u•ral /netsjrəl/ (bn, attr; zn: ‑ness) 1 geboren, van
nature • he’s a natural linguist • hij heeft een talen-
knobbel 2 [form] natuurlijk, onecht, buitenechtelijk
3 echt, natuurlijk [van familiebetrekkingen] • John never
knew his natural parents • John heeft zijn echte ou-
ders nooit gekend

the nat•u•ral•ism /netsjrəlizm/ (n‑telb zn) naturalismeh
[ook

filosofie, letterkunde]

the nat•u•ral•ist /netsjrəlist/ (telb zn) 1 naturalist 2 na-
tuurkenner

the nat•u•ral•i•za•tion / nat•u•ral•i•sa•tion /netsjrəlaj-

zeesjn/ (n‑telb zn) 1 naturalisatie 2 het inburgeren,
acclimatisering 3 het inheems maken [van planten,

dieren]

nat•u•ral•ize / nat•u•ral•ise /netsjrəlajz/ (ovww) 1 na-
turaliseren 2 doen inburgeren, overnemen •many
English words have been naturalized in/into Dutch •

veel Engelse woorden zijn in het Nederlands inge-
burgerd geraakt 3 inheemsmaken, uitzetten [plan-

ten, dieren] • rabbits have become naturalized in Aus-
tralia • konijnen zijn in Australië een inheemse dier-
soort geworden
nat•u•ral•ly /netsjrəlie/ (bw) 1 zienatural 2 natuurlijk,
vanzelfsprekend, uiteraard 3 van nature ||• it
comes naturally to her • het gaat haar gemakkelijk af

the 1 na•ture /neetsjə/ (telb zn) 1 wezenh, natuur, karakterh

•he is stubbornbynature •hij is koppigvanaard/van
nature koppig 2 soort+h, aard • her request was in/
of the nature of a command • haar verzoek was ei-
genlijk/hadmeer weg van een bevel • something of
thatnature • ietsvandienaard • thingsof thisnature •

dit soort dingen
the 2 na•ture /neetsjə/ (n‑telb zn) 1 [vaakNature]denatuur [ook

als personificatie] • against/contrary to nature • onna-
tuurlijk, tegennatuurlijk •paint fromnature • schilde-
rennaar denatuur • [fig] let nature take its course •de
zaken op hun beloop laten 2 lichaamsfunctie, na-
tuurlijke functie • ease/relieve nature • zijn behoefte
doen, wateren

the Nature Conservancy Council (n‑telb zn) natuurbe-
scherming(sraad), milieubescherming(sraad)

the nature conservation / [BE] nature conservancy
(n‑telb zn) natuurbehoudh, natuurbescherming

the nature cure (telb zn) natuurgeneeswijze
na•ture-friend•ly (bn) milieuvriendelijk

the nature lover (telbzn) natuurvriend,natuurliefhebber
the nature reserve (telb zn) natuurreservaath

the nature study (n‑telb zn) natuurstudie
the nature trail (telb zn) natuurpadh

the nature worship (n‑telb zn) animismeh, natuurgods-
dienst

the na•tur•ism /neetsjərizm/ (n‑telb zn) naturismeh, nudis-
meh

the na•tur•ist /neetsjərist/ (telb zn) naturist, nudist
the na•tur•o•path /neetsjrəpe'/ (telb zn) natuurgenezer,

naturopaat
the na•tur•op•a•thy /neetsjəroppə'ie/ (n‑telb zn) natuurge-

neeswijze(n), natuurgeneeskunde
1 naught / nought /no:t/ (onbep vnw) [vero, form] niets;
[fig] onbelangrijk; [fig] waardeloos • come to naught •
falen, mislukken • we could do naught but stare,
amazed •we konden alleen maar verbaasd staren •

he is naught tome • hij betekent niets voor mij
2 naught / nought /no:t/ (telw) zie 2nought
naugh•ty /no:ttie/ (bn; vergr trap: naughtier; bw: naughtily, zn:

naughtiness) 1 ondeugend, stout 2 [vnl BE] slecht,
onfatsoenlijk

the nau•se•a /no:zziə, -siə/ (n‑telb zn) 1 [form]misselijkheid
2 walging, afkeer
nau•se•ate /no:zzie•eet, -sie-/ (ovww) misselijkmaken •

he was nauseated at the sight of such cruelty • het
zien van zoveel wreedheid vervulde hem met af-
schuw • a nauseating taste • een walgelijke smaak
nau•seous /no:zziəs, -siəs/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 [vnl AE]

misselijk 2 [form]misselijkmakend [ook fig];walgelijk
nau•ti•cal /no:ttikl/ (bn; bw: ‑ly) nautisch, zee(vaart)- •
nautical almanac • scheepsalmanak •nauticalmile •

(Engelse) zeemijl [1853,18 m]; internationale zeemijl
[1852 m]

the nau•ti•lus /no:ttilləs/ (telb zn, mv: ook nautili /-laj/) [dierk]

nautilus
na•val /neevl/ (bn, attr; bw: ‑ly) 1 zee-, scheeps- • naval
architect • scheepsbouwkundig ingenieur 2 ma-
rine-, vloot- • naval battle • zeeslag • naval cadet •
adelborst (tweede klasse) • naval officer •marineof-
ficier • naval power • zeemacht, zeemogendheid

the nave /neev/ (telbzn) 1 schiph
[vankerk] 2 naaf [vanwiel]

the na•vel /neevl/ (telb zn) 1 navel 2 middelpunth, cen-
trumh 3 navel(sinaasappel)

the navel orange (telb zn) navelsinaasappel
nav•i•ga•ble /nevviĝĝəbl/ (bn; bw: navigably, zn: ‑ness)

1 bevaarbaar 2 zeewaardig 3 bestuurbaar
1 nav•i•gate /nevviĝĝeet/ (onov ww) 1 navigeren, een
schip/vliegtuigbesturen 2 varen 3 de route aan-
geven, de weg wijzen [in auto]

2 nav•i•gate /nevviĝĝeet/ (ov ww) 1 bevaren 2 over-
steken, vliegen over 3 besturen 4 loodsen [fig];

(ge)leiden
3 nav•i•gate /nevviĝĝeet/ (ww) [comp] navigeren, inter-
netten, surfen

the nav•i•ga•tion /nevviĝĝeesjn/ (n‑telb zn) 1 navigatie, het
navigeren, stuurmanskunst 2 navigatie, scheep-
vaart, zeevaart • inlandnavigation •binnen(scheep)-
vaart, binnenschipperij 3 luchtvaart

the nav•i•ga•tor /nevviĝĝeetə/ (telb zn) 1 [luchtv] navigator
2 [scheepv] navigatieofficier

the nav•vy /nevvie/ (telb zn) 1 [BE] grondwerker 2 [BE]

graafmachine
the 1 na•vy /neevie/ (telb zn) oorlogsvloot, zeemacht
the 2 na•vy / [vaak]Navy /neevie/ (telb zn) marine • join the

navy • bij demarine gaan
the 3 na•vy /neevie/ (n‑telb zn) verk van navy bluemarine-

blauwh

the navy blue (n‑telb zn, ook attr) marineblauwh

the 1 nay /nee/ (telb zn en n‑telb zn) 1 nee(n) 2 tegenstem-
mer, stem tegen • the nays have it • de motie/het
(wets)voorstel is verworpen [in parlement] 3 weige-
ring

2 nay /nee/ (bw) [form] ja (zelfs) • aren’t we all different,
nay, unique? • zijn we niet allemaal anders, ja uniek?

the Na•zism /na:tsizm/ (n‑telb zn) nazismeh

NB afk van nota beneNB
NBA afk vanNational Basketball Association [in USA]

NBC [AE] afk vanNational Broadcasting Company
NBD [inf] afk van no big deal geen probleem,maakt
niet uit
NBF [sms-taal] afk van new best friend nieuwe beste
vriend(in)
NCCL afk vanNational Council for Civil Liberties

the NCD (n‑telb zn) [med] afk van non-communicable
disease niet-overdraagbare ziekte [m.n. welvaartsziekte]

NCO afk van noncommissioned officer
NE afk van northeast(ern)N.O.
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NE1 [inf] afk van anyonewie dan ook
the Ne•an•der•thal /nieendəta:l/ (telb zn) neanderthaler

[ook inf, scherts]; barbaar
the Neanderthal man (telb zn) (de) neanderthaler
the neap /nie:p/ / neap tide (telb zn) doodtijh

the 1 Ne•a•pol•i•tan /niəpollitn/ (telb zn) Napolitaan(se)
2 Ne•a•pol•i•tan /niəpollitn/ (bn) Napolitaans, van/
m.b.t. Napels ||• Neapolitan ice cream • blok(je)h ijs
met lagen van verschillende kleuren en smaken

1 near /niə/ (bn; vergr trap: nearer; zn: ‑ness) 1 dichtbij(ge-
legen), nabij(gelegen) • Near East • Nabije Oostenh

2 kort [weg] 3 nauwverwant • our nearest anddear-
est • zij die ons het meest dierbaar zijn •my nearest
relation •mijn naaste bloedverwant 4 intiem, per-
soonlijk [vriend] 5 krenterig, gierig 6 nauwkeurig,
woordelijk ||• near likeness/resemblance • spreken-
de/sterke gelijkenis • it was a near miss • het was
bijna raak [ook fig] • [inf] it was a near thing/go • het
wasmaar op het nippertje

2 near /niə/ (bn, attr; vergr trap: nearer; zn: ‑ness) bijdehands,
linker • near front wheel • linker voorwielh

3 near /niə/ (ww) naderen
4 near /niə/ (bw) dichtbij, nabij • as near as makes no
difference/as dammit/as makes no odds • zogoed
als • draw near • naderen, dichterbij komen • they
were near famished • ze waren bijna van de honger
gestorven • far andnear •overal • from far andnear •
vanheindeenver •gonear todoingsomething • iets
bijna doen, op het punt staan iets te doen • [inf]he is
nowhere/not anywhere near as clever as his brother
•hij is langniet zo slimals zijnbroer • shewasnear to
tears • het huilen stond haar nader dan het lachen •

shecameasnearascouldbe tobeingdrowned •het
scheeldemaar een haartje of ze was verdronken

5 near /niə/ (vz) [duidt nabijheid aan; ook fig] dichtbij, nabij,
naast • returned near Christmas • kwam rond Kerst-
mis thuis • she was near death • ze was bijna/op
sterven na dood • go/come near doing something
• iets bijna doen, op het punt staan iets te doen •

lived near his sister •woonde niet ver van zijn zuster
near- /niə/ 1 bijna, nagenoeg • near-perfect • vrij-
wel perfect 2 nauw • near-related • nauw verwant

the near-ac•ci•dent (telb zn) bijna gebeurd ongelukh
1 near•by (bn, attr) dichtbij(gelegen), naburig
2 near•by (bw) dichtbij

the near-death-ex•pe•ri•ence (telb zn en n‑telb zn) bijna-
doodervaring [waarbij men buiten eigen lichaam treedt]

near•ly /niəlie/ (bw) 1 bijna, (wel)haast, vrijwel • is his
book nearly finished? • is zijn boek nu al eens/haast
af? 2 nauw, na, van nabij • nearly related • nauw
verwant ||• not nearly • langniet, opgeen stukkenna
near•side (bn, attr) [vnl BE] bijdehands, linker • the
nearside wheel • het linker wiel
near•sight•ed (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) bijziend
neat /nie:t/ (bn; vergr trap: neater; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 net-
(jes), keurig 2 proper, zindelijk 3 puur, zonder ijs/
water [van drank] 4 handig, vaardig, slim 5 sierlijk,
smaakvol 6 [AE]schoon,netto 7 [AE; inf]gaaf,prima
8 bondig, kernachtig ||• as neat as a (new) pin • om
door een ringetje te halen
neat•en /nie:tn/ (ov ww) net(jes) maken, opruimen
neath / ’neath /nie:'/ (vz) [form] zie beneath

the neb•u•chad•nez•zar /nebjoekədnezzə/ (telb zn) nebu-
kadnezar [wijnfles met inhoud van 20 ‘gewone’ flessen]

the neb•u•la /nebjoelə/ (telb zn, mv: ook ‑e /-lie/) [astron] nevel,
diffuse/lichtende nevel
neb•u•lar /nebjoelə/ (bn) m.b.t. een nevel/nevels, ne-
velachtig, nevel-

neb•u•lous /nebjoeləs/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 nevelig,
troebel, vaag 2 nevelvormig, wolkvormig, waas-
vormig
NEC afk vanNational Executive Committee

the nec•es•sar•ies /nessisriez/ (mv) 1 benodigdheden,
vereisten 2 (levens)behoeften
nec•es•sar•i•ly /nessisserrillie/ (bw) noodzakelijk(er-
wijs), onvermijdelijk, per definitie

the 1 nec•es•sar•y /nessisrie/ (telb zn, vnl mv) behoefte, ver-
eiste+h, noodzaak • the necessary • het benodigde;
[ihb] geldh

2 nec•es•sar•y /nessisrie/ (bn) 1 noodzakelijk, nodig,
vereist 2 onontbeerlijk,essentieel 3 onontkoom-
baar, onvermijdelijk, onafwendbaar • necessary evil
• noodzakelijk kwaadh

ne•ces•si•tate /nissessitteet/ (ovww) 1 noodzaken,no-
pen tot 2 vereisen, dwingen tot
ne•ces•si•tous /nissessittəs/ (bn; bw: ‑ly) 1 [form; euf] be-
hoeftig, misdeeld 2 [form] urgent, dringend

the 1 ne•ces•si•ty /nissessətie/ (telb zn) 1 behoefte, vereis-
te+h 2 noodzakelijkheid, noodwendigheid

the 2 ne•ces•si•ty /nissessətie/ (n‑telb zn) noodzaak, dwang,
nood(druft) • in case of necessity • in geval vannood
||• bow to necessity • zich schikken in het onvermij-
delijke • by/of necessity • noodzakelijkerwijs, onver-
mijdelijk•necessity is themotherof invention •nood
zoekt list

the 1 neck /nek/ (telb zn) 1 hals, nek • [sport]byaneck •met
een halslengte (verschil) 2 hals(lijn), kraag 3 [be-

naming voor] hals(vormig voorwerph), flessenhals
4 engte, zee-engte, landengte, bergengte • a neck
of land • een landengte ||• break one’s neck • zijn
hals/nek breken; [inf] zich uit de naad werken • [inf]

breathe down someone’s neck • iemand op de hie-
len zitten, iemand op de vingers zien • [BE; inf] get/
catch it in theneck •het voor zijn kiezen krijgen • risk
one’s neck • zijn levenwagen • [inf] save one’s neck •

zijn hachje (zien te) redden • [inf] stick one’s neck out
• zijn hachje wagen • [inf] up to one’s neck in (debt) •
tot zijnnek in (deschuld) • [vnlAE; sl]neckof thewoods
• buurt, omgeving • [sport] neck and neck • nek aan
nek

2 neck /nek/ (ww) [inf] vrijen (met), kussen
3 neck /nek/ (ov ww) nekken, de nek omdraaien

the neck•band (telb zn) halsboord+h, kraag
the neck•er•chief /nekkətsjif/ (telb zn) halsdoek(jeh), sjaal-

tjeh

the 1 neck•lace /neklis/ (telb zn) halsband, halssnoerh,
(hals)ketting

2 neck•lace /neklis/ (ov ww) executeren/vermoorden
d.m.v. ‘halsband’ [brandende autoband om hals]

the neck•let /neklit/ (telb zn) halsbandjeh, (hals)kettinkjeh

the neck•line (telb zn) kraaglijn, halslijn
the neck•tie (telb zn) [vnl AE] stropdas
the neck•wear (n‑telb zn) boorden en dassen
the nec•ro•man•cer /nekrəmensə/ (telb zn) 1 dodenbe-

zweerder 2 tovenaar
the nec•ro•man•cy /nekrəmensie/ (n‑telb zn) 1 necroman-

tie, dodenbezwering 2 magie, tovenarij
the nec•ro•phil•i•a /nekroofilliə/ / ne•croph•i•lism /ne-

kroffillizm/ (n‑telb zn) necrofilie
the 1 nec•ro•phil•i•ac /nekroofillie•ek, -rə-/ / nec•ro•phile

(telb zn) necrofiel
2 nec•ro•phil•i•ac /nekroofillie•ek, -rə-/ (bn) necrofiel

the ne•crop•o•lis /nekroppəlis/ (telb zn, mv: ook necropoleis

/-lees/) necropolis, dodenstad
the nec•tar /nektə/ (n‑telb zn) nectar, godendrank
the nec•tar•ine /nektərie:n/ (telb zn) nectarine(perzik)
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née / [AE ook] nee /nee/ (bn) geboren •Mrs Albert
Corde(,) née Raresh •Mevr. Corde, geboren Raresh

the 1 need /nie:d/ (telb zn en n‑telb zn) behoefte, nood; [mv

ook] benodigdheden • as/if/when the need arises •

als de behoefte zich voordoet • a need for love •

een behoefte aan liefde • have need of • behoefte/
gebrek hebben aan • people in need of help • hulp-
behoevenden

the 2 need /nie:d/ (n‑telb zn) 1 noodzaak • there’s no need
for you to leave yet • je hoeft nog niet weg (te gaan)
2 behoeftigheid, armoede • [inf] a friend in need •

een echte/ware vriend ||• if need be • desnoods,
als het moet

3 need /nie:d/ (onov ww) nood lijden
4 need /nie:d/ (ovww) nodighebben,behoeftehebben
aan, vereisen • this needs doing/to be doneurgently
• dit moet dringend gedaan worden • he worked as
hard as (it was) needed • hij werkte zo hard als nodig
was • theyneedmore roomtoplay •zehebbenmeer
speelruimte nodig

5 need /nie:d/ (hww, 3e pers enk need, ontkenning need not, ont-

kenning, verkorting needn’t vragend need I?, enz.) hoeven,
moeten; [met have + volt deelw] had (niet) hoeven • all
heneeddo is… • alwat hijmoet doen is… •weneed
not haveworried •wehaddenonsgeen zorgenhoe-
ven te maken • he need not panic • hij hoeft niet in
paniek te raken
need•ful /nie:dfl/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) noodzakelijk,
benodigd

the 1 nee•dle /nie:dl/ (telb zn) 1 naald, breinaald, haak-
naald, borduurnaald, magneetnaald, injectienaald,
grammofoonnaald, dennennaald • look for a needle
in a haystack/in a bottle of hay • een speld in een
hooiberg zoeken 2 [ook attr] sterke rivaliteit • needle
match •wedstrijd op het scherp vande snede ||• [inf]

get the (dead) needle to someone • kwaad/pissig
worden op iemand • [inf] give someone the needle •

iemand stangen
2 nee•dle /nie:dl/ (ww) naaien, een naald halen door,
(door)prikken

3 nee•dle /nie:dl/ (ov ww) [inf] stangen, zieken, pesten
the nee•dle•craft (n‑telb zn) naaikunst
the needle printer (telb zn) [comp] matrixprinter, naald-

printer
need•less /nie:dləs/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) nodeloos, on-
nodig •needless to say… •hethoeftgeenbetoog…,
overbodig te zeggen…

the nee•dle•wom•an (telb zn) naaister
the nee•dle•work (n‑telb zn) 1 naaiwerkh 2 naald-

werkh, handwerkh, handwerken
need•n’t /nie:dnt/ samentr van need not
needs /nie:dz/ (bw) [vero behalve in combinatie met must]

noodzakelijkerwijs • he needs must • hij kan niet an-
ders • at a moment like this, he must needs go • uit-
gerekend op eenmoment als dit moet hij zo nodig/
met alle geweld weg

the needs test (telb zn) onderzoekh naar (primaire) be-
hoeften
need-to-know (bn, attr) • information on a need-to-
know basis • niet meer dan de noodzakelijke infor-
matie [voor de uitvoering van een taak]

need•y /nie:die/ (bn; vergr trap: needier; bw: needily, zn: needi-

ness) behoeftig, arm, noodlijdend • the poor and
needy • de armen en hulpbehoevenden
ne’er /neə/ (bw) [form] nimmer
ne•far•i•ous /niffeəriəs/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) [form]snood,
misdadig, schandelijk
ne•gate /niĝĝeet/ (ovww) 1 [form] tenietdoen 2 [form]

loochenen, ontkennen, uitsluiten
the ne•ga•tion /niĝĝeesjn/ (telb zn en n‑telb zn) ontkenning

[ook taalk]; loochening, negatie
the 1 neg•a•tive /neĝĝətiv/ (telb zn) 1 afwijzing, verwerping

2 ontkenning, loochening • the answer is in the neg-
ative • het antwoord luidt nee/is ontkennend
3 weigering 4 [foto] negatiefh 5 • [taalk] put that
sentence in(to) the negative • zet die zin in de ont-
kennende vorm 6 [wisk] negatiefh (getalh), negatie-
ve grootheid

2 neg•a•tive /neĝĝətiv/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 negatief •
the negative pole • de negatieve pool • [scherts] neg-
ative quantity • negatieve hoeveelheid, nietsh • the
negative sign • het minteken 2 ontkennend, afwij-
zend • negative criticism • negatieve/afbrekende
kritiek • negative evidence • negatief bewijsmateri-
aalh 3 [med] resusnegatief

3 neg•a•tive /neĝĝətiv/ (ovww) 1 [form]verbieden, afwij-
zen, verwerpen 2 [form] ontkennen, loochenen
3 [form] logenstraffen

4 neg•a•tive /neĝĝətiv/ (tw) nee
the 1 ne•glect /niĝlekt/ (n‑telb zn) 1 verwaarlozing 2 on-

achtzaamheid 3 verzuimh
• neglect of duty •

plichtsverzuimh

2 ne•glect /niĝlekt/ (ov ww) 1 veronachtzamen, ver-
waarlozen • neglect a warning • een waarschuwing
in de wind slaan 2 verzuimen, nalaten
ne•glect•ful /niĝlektfl/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) achteloos,
slordig, nalatig • he’s neglectful of his duties • hij
verzuimt zijn plichten

the neg•li•gee / nég•li•gé / neg•li•gée / neg•li•gé
/neĝlizjee/ (telb zn) negligéh

the neg•li•gence /neĝlidzjəns/ (n‑telb zn) 1 achteloosheid,
onachtzaamheid, slordigheid 2 [jur] nalatigheid,
plichtsverzaking
neg•li•gent /neĝlidzjənt/ (bn; bw: ‑ly) 1 onachtzaam,
achteloos, slordig 2 moeiteloos, achteloos, onge-
dwongen
neg•li•gi•ble /neĝlidzjəbl/ (bn; bw: negligibly, zn: ‑ness) ver-
waarloosbaar, niet noemenswaardig
ne•go•tia•ble /niĝĝoosjəbl/ (bn) 1 bespreekbaar, voor
onderhandeling vatbaar • salary negotiable • salaris
nader overeen te komen/n.o.t.k. 2 verhandelbaar,
inwisselbaar • negotiable instruments • verhandel-
bare waardepapieren 3 [inf] begaanbaar, berijd-
baar, bevaarbaar, neembaar, doenlijk

1 ne•go•ti•ate /niĝĝoosjie•eet/ (onov ww) onderhandelen
2 ne•go•ti•ate /niĝĝoosjie•eet/ (ov ww) 1 (na onderhan-
deling) sluiten, afsluiten 2 [inf] nemen, passeren,
doorheen/overheen komen; [bij uitbreiding] tot een
goed einde brengen • negotiate a sharp bend • een
scherpe bocht nemen 3 inwisselen, verzilveren

the negotiating table (telb zn) onderhandelingstafel
the ne•go•ti•a•tion /niĝĝoosjieeesjn/ (telb zn en n‑telb zn)

1 [vaak mv] onderhandeling, bespreking • enter into/
open/start negotiations with • in onderhandeling
gaanmet 2 (af)sluiting

the ne•go•ti•a•tor /niĝĝoosjie•eetə/ (telb zn) onderhande-
laar

the Ne•gress /nie:ĝris/ (telb zn) [tegenwoordig als beledigend

ervaren] negerin
the Ne•gro /nie:ĝroo/ (telb zn, mv: ‑es) [tegenwoordig als beledi-

gend ervaren] neger
the 1 Ne•groid /nie:ĝrojd/ (telb zn) negroïde

2 Ne•groid /nie:ĝrojd/ (bn) negroïde
the ne•gus /nie:ĝəs/ (n‑telb zn) negus [warme gekruide wijn]

the 1 neigh /nee/ (telb zn) hinnikgeluidh, gehinnikh
2 neigh /nee/ (onov ww) hinniken
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the 1 neigh•bour / [AE] neigh•bor /neebə/ (telb zn) 1 buur-
man, buurvrouw; [bij uitbreiding] naburig/belendend
dingh

• my neighbour at dinner • mijn tafelgenoot
2 medemens, naaste • duty to one’s neighbour •

(ver)plicht(ing) t.o.v. zijn naaste
2 neigh•bour / [AE] neigh•bor /neebə/ (onov ww) be-
lenden,aanelkaargrenzen •neighbour on •grenzen
aan; zie neighbouring

3 neigh•bour / [AE]neigh•bor /neebə/ (ovww) grenzen
aan; zie neighbouring

the 1 neigh•bour•hood / [AE] neigh•bor•hood /neebəhoed/

(telb zn) buurt, wijk
the 2 neigh•bour•hood / [AE] neigh•bor•hood /neebəhoed/

(n‑telb zn) nabijheid, omgeving ||• I paid a sum in the
neighbourhoodof 150dollars • ik heb rondde/omen
nabij de/zo’n 150 dollar betaald

the neighbourhood group (telb zn) buurtvereniging
the neighbourhoodwatch (telb zn) buurtwacht,wijkbe-

scherming
neigh•bour•ing / [AE] neigh•bor•ing /neebring/ (bn,

attr) belendend, aangrenzend
neigh•bour•ly / [AE] neigh•bor•ly /neebəlie/ (bn; zn:

neighbourliness) zoals een goede buur betaamt, be-
hulpzaam, vriendelijk

1 nei•ther /najðə/ (onbep vnw) geen van beide(n) • nei-
ther of uswanted it •wewilden het geen vanbeiden

2 nei•ther /najðə/ (bw) [tegenover also] evenmin, ook niet
3 nei•ther /najðə/ (onbep det) geen van beide • neither
candidate • geen van beide kandidaten

4 nei•ther /najðə/ (nevensch vw) [leidt het eerste van twee (inf

ook vanmeer) negatieve alternatieven in, correlatiefmet nor] noch
• neither Jack nor Jill • noch Jack, noch Jill (noch
Jonathan) • she could neither laugh nor cry • ze kon
(noch) lachen noch huilen

the nel•ly /nellie/ (telb zn) • [BE; inf]notonyournelly • schrijf
het maar op je buik, over m’n lijk

the nel•son /nelsn/ (telb zn) [worstelen] nelson, oksel-nek-
greep •ahalf/full nelson •eenhalve/dubbelenelson
nem con /nem kon/ (bw) afk van nemine contradi-
cente unaniem, eenstemmig

the 1 nem•e•sis /nemmissis/ (telb zn, mv: ook nemeses /-sie:z/)

1 wreker,wraakgodin 2 sterke/onverslaanbare te-
genstander, meerdere

the 2 nem•e•sis /nemmissis/ (n‑telbzn) wrekendegerechtig-
heid
ne•o•clas•si•cal /nie:ooklessikl/ (bn) [vnl bouwkunst, mu-

ziek] neoklassiek
the ne•o•col•on•i•al•ism /nie:ookəlooniəlizm/ (n‑telb zn) neo-

kolonialismeh

the ne•o•con /nie:ookon/ (telb zn) [inf] neoconservatief
ne•o•lith•ic / [ook] Neolithic /nie:əli'ik/ (bn) neoli-
thisch

the ne•ol•o•gism /nieollədzjizm/ (telb zn) [taalk] neologis-
meh, nieuwvorming, nieuwwoordh

the ne•on /nie:on/ (n‑telb zn) [chem] neonh

ne•o•nat•al /nie:ooneetl/ (bn) [med]neonataal [m.b.t. pas-

geborenen]

the ne•o•nate /nie:ooneet/ (telb zn) nieuwgeborene, pas-
geborene

the 1 neon light / neon lamp (telb zn) neonlamp, tl-buis,
tl-lamp

the 2 neon light / neon lamp (n‑telb zn) neonlichth, ne-
onverlichting

the neon sign (telb zn) lichtreclame, neonreclame
the ne•o•phyte /nieəfajt/ (telb zn) 1 beginner, nieuweling,

beginneling 2 nieuwbekeerde
the ne•o•plasm /nie:ooplezm/ (telb zn en n‑telb zn) [med] neo-

plasmah, nieuwgroei, gezwelh [vnl kwaadaardig]

the neph•ew /nefjoe:, nev-/ (telb zn) neef
the ne•phri•tis /nifrajtis/ (telb zn en n‑telb zn) [med] nefritis,

nierontsteking, nierziekte
the ne•phrol•o•gy /nifrollədzjie/ (n‑telb zn) [med] nefrologie

[wetenschap van de nierziekten]

the nep•o•tism /neppətizm/ (n‑telb zn) nepotismeh

1 Nep•tune /neptjoe:n/ Neptunus [Romeinse god]

the 2 Nep•tune /neptjoe:n/ (n‑telb zn) [form] Neptunus
the nerd /nu:d/ (telb zn) 1 [inf] lul, sul, klungel 2 [inf]com-

puterfreak
nerd•y /nu:die/ (bn) [inf] 1 lullig, sullig, suf(fig), dom
2 wereldvreemd, nerdy, nerdachtig

1 Ne•re•id /niərie•id/ [astron] nereïde [zeenimf, satelliet van

Neptunus]

the 2 Ne•re•id / [ook] nereid /niərie•id/ (telb zn) nereïde,
zeenimf

the 1 nerve /nu:v/ (telb zn) 1 zenuw • [fig]hit/strike/touch a
(raw) nerve • een zenuw/gevoelige plek raken
2 [geen mv] lef+h, brutaliteit • you’ve got a nerve! • jij
durft, zeg! • he had the nerve to tell me he’s been
married before • hij presteerde hetme te zeggen/hij
zei me doodleuk dat hij al eens eerder getrouwd is
geweest 3 [plantk] (blad)nerf

the 2 nerve /nu:v/ (n‑telb zn) moed, durf • get up the nerve
to do something • de moed opbrengen om iets te
doen • lose one’s nerve • demoed verliezen

3 nerve /nu:v/ (ov ww) sterken, stalen • nerve oneself
for • zich oppeppen voor/moed inspreken om

the nerve cell (telb zn) zenuwcel
the nerve centre (telb zn) 1 [med] zenuwknoop 2 [fig]

zenuwcentrumh

nerve•less /nu:vləs/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 krachteloos,
zwak, lusteloos 2 koelbloedig, gevoelloos, onver-
stoorbaar 3 ongenerfd
nerve-rack•ing (bn) zenuwslopend

the nerves /nu:vz/ (mv) 1 zenuwen, nervositeit • get on
someone’s nerves • iemand op de zenuwenwerken
• live on one’s nerves • voortdurend/tot het uiterste
gespannen zijn 2 zenuwen, zelfbeheersing •

nerves of steel • stalen zenuwen
nerve-wrack•ing (bn) zenuwslopend
nerv•ous /nu:vəs/ (bn; bw: ‑ly, zn: ‑ness) 1 zenuwachtig,
gejaagd 2 nerveus, zenuw- •nervous breakdown •

zenuwinstorting, zenuwinzinking • nervous disor-
ders • zenuwstoringen • (central) nervous system •

(centraal) zenuwstelselh 3 angstig, bang(ig) •nerv-
ous of • bang voor/om te
nerv•y /nu:vie/ (bn; vergr trap: nervier) 1 [vnl BE; inf] zenuw-
achtig, schrikkerig 2 [vnl AE; sl] koel(bloedig), onver-
schillig 3 zenuwslopend 4 [inf] brutaal, vrijpostig

the 1 nest /nest/ (telb zn) 1 nesth [ook fig] • a nest of robbers
• een roversholh/roversnesth 2 broeinesth, haard
3 [mil] nesth • amachinegunnest • eenmitrailleur(s)-
nesth 4 set, verzameling [van in elkaar passende voorwer-

pen] • a nest of tables • een mimi(etjeh) ||• feather

Nepal Nepal

officiële naam Nepal Nepal
inwoner ? Nepalese Nepalees

. Nepalese Nepalese
bijv. naamw. Nepalese Nepalees
hoofdstad Kathmandu Katmandoe
munt Nepalese rupee Nepalese roepie
werelddeel Asia Azië

int. toegangsnummer: 977 www: .np auto: NEP
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one’s nest • zijn zakken vullen • foul one’s ownnest •
het eigen nest bevuilen

2 nest /nest/ (onov ww) 1 (zich) nestelen 2 nesten
uithalen

3 nest /nest/ (ww) nesten, in elkaar passen
the nest egg (telb zn) 1 nesteih 2 appeltjeh voor de

dorst
1 nest•le /nesl/ (onovww) 1 zichnestelen, lekker (gaan)
zitten/liggen 2 (half) verscholen liggen 3 schur-
ken, dicht aankruipen, zich dicht aandrukken (tegen
iemand) • nestle up against/to someone • dicht te-
gen iemand aan kruipen, zich tegen iemand aan
drukken 4 [zeld] zich nestelen

2 nest•le /nesl/ (ov ww) 1 vlijen 2 tegen zich aan
drukken, in zijn armen nemen

the nest•ling /nes(t)ling/ (telb zn) nestvogel
the Nes•tor /nesto:, nestə/ (telb zn) nestor,wijzeoude raad-

gever
the 1 net /net/ (telb zn) 1 [benaming voor] neth • [comp] surf the

Net • internetten 2 [fig] neth, webh, strik 3 [vaak mv]

kooi 4 nettobedragh

the 2 net /net/ (n‑telb zn) netmateriaalh, mousseline+h, tule
3 net / [BEook] nett /net/ (bn, attr) netto, schoon, zuiver

• net profit • nettowinst • the net result • per saldo •

[ec]net worth • nettowaarde [activa minus passiva]
4 net /net/ (ov ww) 1 (in een net) vangen; [ook fig] (ver)-
strikken 2 (met een net) afdekken/bedekken
3 netten/fuiken zetten in, bevissen 4 [sport] in/te-
gen het net slaan 5 (als winst) opleveren, (netto)
opbrengen 6 [vnl AE]winnen, opstrijken, (netto) ver-
dienen; zie netting

the 1 net•ball (telb zn) [tennis, volleyb] netbal
the 2 net•ball (n‑telb zn) [sport] netbal [soort (dames)korfbal]

the net-cord judge (telb zn) [tennis] netrechter
neth•er /neðə/ (bn, attr) [vero of scherts] onder-, neder-,
beneden- • nether regions/world • schimmenrijkh,
onderwereld

the Neth•er•lands An•til•les /neðələndzentillie:z/ Neder-
landse Antillen

neth•er•most /neðəmoost/ (bn) [form] onderste, laag-
ste, diepste

the net•i•quette /nettikket/ (n‑telb zn) nettiquette, etiquet-
te op internet

the net•i•zen /nettizn/ (telb zn) netizen, internetburger
the net•mind•er (telb zn) [ijshockey] doelman, keeper
the nets /nets/ (mv) [cricket] netkooi
the net•speak (n‑telb zn) [comp] internettaal, internetjar-

gonh

nett 1 (als winst) opleveren, (netto) opbrengen
2 [vnl AE]winnen, opstrijken, (netto) verdienen

the net•ting /netting/ (telb zn) gaaswerkh, netwerkh

the 1 net•tle /netl/ (telb zn) 1 [plantk] (brand)netel 2 kwel-
ling ||• [BE] grasp the nettle • de koe bij de hoorns
vatten

2 net•tle /netl/ (ovww) 1 prikken, branden 2 irriteren,
ergeren

the nettle rash (telb zn en n‑telb zn) [med] netelroos [door

contact met netels veroorzaakt]

net•tle•some /netlsəm/ (bn) 1 irriteerbaar 2 irrite-
rend, ergerlijk

the 1 net•work (telb zn) 1 net(werk)h • a social network •

een sociaal netwerkh 2 radio- en televisiemaat-
schappij, omroep 3 [comp] netwerkh

2 net•work (onovww) netwerken [gebruikmakenvanrelaties

voor uitbouw van carrière]; zie networking
3 net•work (ov ww) [comp] d.m.v. netwerk verbinden;
zie networking

the net•work•ing /netwu:king/ (n‑telb zn) 1 [comp] (het)wer-
ken met/in een netwerk(systeem) 2 (het) netwer-
ken [het gebruikmaken van relaties voor uitbouw van carrière]

neu•ral /njoeərəl/ (bn) neuraal, zenuw-
the neu•ral•gia /njoereldzjə/ (n‑telb zn) neuralgie, zenuw-

pijn
neu•ral•gic /njoereldzjik/ (bn) neuralgisch

the neu•ras•the•ni•a /njoeərəs'ie:niə/ (n‑telb zn) neurasthe-
nie, zenuwzwakte

the 1 neu•ras•then•ic /njoeərəs'ennik/ (telb zn) neurastheni-
cus, zenuwlijder, zenuwpatiënt

2 neu•ras•then•ic /njoeərəs'ennik/ (bn; bw: ‑ally) neuras-
thenisch, zenuwzwak

the neu•ri•tis /njoerajtis/ (n‑telb zn) neuritis, zenuwontste-
king

the neu•rol•o•gist /njoerollədzjist/ (telb zn) neuroloog
the neu•rol•o•gy /njoerollədzjie/ (n‑telb zn) neurologie
the neu•ro•sis /njoeroosis/ (telb zn en n‑telb zn, mv: neuroses

/-sie:z/) neurose
the neu•ro•sur•ge•ry /njoeəroosu:dzjərie/ (n‑telb zn) neuro-

chirurgie
the 1 neu•rot•ic /njoerottik/ (telb zn) neuroticus, neuroot

2 neu•rot•ic /njoerottik/ (bn; bw: ‑ally) neurotisch
the 1 neu•ter /njoe:tə/ (telb zn) 1 [biol] geslachtloos/gecas-

treerd dierh 2 geslachtloze plant 3 onpartijdige,
neutraal

2 neu•ter /njoe:tə/ (bn) onpartijdig, neutraal • stand
neuter • zich neutraal opstellen

3 neu•ter /njoe:tə/ (ov ww) [BE; euf] helpen, castreren,
steriliseren [dier]

the 1 neu•tral /njoe:trəl/ (telb zn) neutrale, onpartijdige
the 2 neu•tral /njoe:trəl/ (n‑telb zn) [techn] vrijloop • in neutral

• in z’n vrij
3 neu•tral /njoe:trəl/ (bn; bw: ‑ly) 1 neutraal [ook chem];

onpartijdig 2 onzijdig, geslachtloos ||• in neutral
gear • in z’n vrij

the neu•tral•i•ty /njoe:trellətie/ (n‑telb zn) neutraliteit
neu•tral•ize / neu•tral•ise /njoe:trəlajz/ (ov ww) neu-
traliseren

the neu•tron /njoe:tron/ (telb zn) [nat] neutronh

the Netherlands Nederland

officiële naam Kingdom of the Netherlands
Koninkrijk der Nederlanden

inwoner ? Dutchman Nederlander
. Dutchwoman Nederlandse

bijv. naamw. Dutch Nederlands
hoofdstad Amsterdam, The Hague Amster-

dam; regering: Den Haag
munt euro euro
werelddeel Europe Europa

int. toegangsnummer: 31 www: .nl auto: NL

the Netherlands

De Engelse naamvanNederland is theNetherlands.
Dit lijkt eenmeervoud,maar je gebruikt hetmet een
werkwoord in het enkelvoud:
• The Netherlands is a small country.
Het woordje the hoort erbij, maar je schrijft het niet
met een hoofdletter (behalve aan het begin van een
zin):
• I live in the Netherlands.
In de addressering van een poststuk laat je het
woordje the weg: Netherlands
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the neutron bomb (telb zn) neutronenbom
nev•er /nevvə/ (bw) nooit, nimmer • never-ending •

altijddurend•never ever •nooitoftenimmer•never-
to-be-forgotten • onvergetelijk • I never remember
her saying that • ik kanmeniet herinneren dat ze dat
ooit gezegd heeft ||• never a • geen (enkel) • this’ll
never do • dit is niks, dit is niet goed genoeg • he
never so/as much as looked! • hij keek niet eens! •
well, I never (did)! • (wel) heb je (nu) ooit! • theNever
Never (Land) • het eldorado, luilekkerland
nev•er•more /nevvəmo:/ (bw) nooit weer, nimmer-
meer

the nev•er-nev•er / never-never system (n‑telb zn) [BE;

inf] huurkoop(systeemh) • on the never-never • op af-
betaling
nev•er•the•less /nevvəðəles/ (bw) niettemin, deson-
danks, toch
new /njoe:/ (bn; vergr trap: newer; zn: ‑ness) nieuw, onge-
bruikt, recent • new bread • vers broodh

• as good as
new • zogoed als nieuw • a new look • een nieuw
aanzienh

• new mathematics • nieuwe wiskunde [op

basis van de verzamelingenleer] • new moon • (eerste fase
van de) wassendemaan, nieuwemaan • new town •

nieuwbouwstad • the New World • de Nieuwe We-
reld,Noord- enZuid-Amerika •new year • jaarwisse-
ling, nieuw jaarh; [vnl BE] beginh van een (nieuw) jaar •
[AE] New Year’s • nieuwjaarsdag • New Zealand •

Nieuw-Zeelandh ||•NewAge •newage [alternatievebe-

weging]; newagemuziek • new broom • frisse wind •

put a new faceon • eennieuwgezicht geven •break
new ground • [fig] nieuwe wegen banen • turn over a
new leaf • met een schone lei beginnen • give
(someone/something) a new lease of life • de le-
vensduur verlengen, een hart onder de riem steken
• theproject got anew leaseof life •het projectwerd
nieuw leven ingeblazen • cast a new light on • een
nieuw licht werpen op • that’s new to me • dat is
nieuw voor me • I’m new to the job • ik werk hier
nogmaar pas •what’s new? • is er nog nieuws?
New Age (bn, attr) new age • New Age music •

newagemuziek
the new•bie /njoe:bie/ (telb zn) nieuwkomer, beginneling

[met name onervaren internetgebruiker]

new•born (bn, attr) 1 pasgeboren 2 herboren
the new•com•er /njoe:kammə/ (telb zn) nieuwkomer, be-

ginner
the new•el /njoe:əl/ (telb zn) 1 trapspil, wentelspil

2 trapstijl, hoofdbaluster
new•fan•gled (bn; zn: ‑ness) [neg]nieuwlichterig, nieu-
werwets

the New•found•land /njoe:fəndlənd/ / Newfoundland
dog (telb zn) newfoundlander [hond]
new•ly /njoe:lie/ (bw) 1 op nieuwe wijze, anders
2 onlangs, pas, recentelijk • newly wed • pasge-
trouwd 3 opnieuw, wederom

the new•ly•wed (telb zn, vnl mv) jonggehuwde, pasge-
trouwde

the news /njoe:z/ (n‑telb zn) 1 nieuwsh • [inf] break the
news to someone • (als eerste) iemand het (slechte)
nieuwsvertellen •be in thenews • inhetnieuwszijn •

that is news to me • dat is nieuw voor mij 2 [the]

nieuwsh, nieuwsberichten, journaal(uitzending) ||•
bad news travels fast • ± slecht nieuws komt altijd
te vroeg

the news agency (telb zn) nieuwsagentschaph, pers-
agentschaph

the newsagent (telb zn) [BE] krantenverkoper, tijdschrif-
tenverkoper

the news•boy (telb zn) krantenjongen
the news•cast (telb zn) nieuwsuitzending, journaalh

the news•cast•er /njoe:zka:stə/ (telb zn) nieuwslezer
new-school (bn, attr) [inf] nieuwe stijl aanhangend,
vernieuwd

the newsdealer (telbzn) [AE]krantenverkoper, tijdschrif-
tenverkoper

the news•flash (telb zn) [vnl BE] nieuwsflits, kort nieuws-
berichth [dat normale programma’s onderbreekt]

the news•group (telb zn) [comp] nieuwsgroep
the news headlines (mv) hoofdpunten van het nieuws
the newsie (telb zn) zie newsy
the news•let•ter (telb zn) nieuwsbrief [ook gesch]; club-

bladh, verenigingsbladh

the news•mon•ger (telb zn) roddelaar(ster), nieuwtjes-
jager

the 1 news•pa•per /njoe:speepə/ (telb zn) 1 krant, dagbladh,
nieuwsbladh 2 krant(enbedrijfh)

the 2 news•pa•per /njoe:speepə/ (n‑telb zn) krant(enpapierh)
the newspaper article (telb zn) krantenartikelh

the newspaper report (telb zn) krantenberichth

the newspaper story (telb zn) krantenverhaalh

the newspaper tycoon (telb zn) krantenmagnaat
the news•print (n‑telb zn) krantenpapierh

the news•read•er (telb zn) [BE] nieuwslezer
the news•reel (telb zn) (bioscoop)journaalh

the news release (telb zn) perscommuniquéh, persbe-
richth

the news reporter (telb zn) verslaggever
the news•room (telb zn) redactie(kamer)
the news•sheet (telb zn) nieuwsbladh, nieuwsbulletinh

the news•stand / news•pa•per stand (telb zn) kiosk
the news•ven•dor (telb zn) [vnl BE] krantenverkoper
the news•wire (telb zn) persdienst, nieuwskanaalh

news•wor•thy (bn) met voldoende nieuwswaarde,
actueel
news•y /njoe:zie/ (bn; vergr trap: newsier; zn: newsiness) [inf]

met nieuwtjes (gevuld), roddel-
the newt /njoe:t/ (telb zn) [dierk] watersalamander

NewYear’s Day nieuwjaarsdag
NewYear’s Eve oudejaarsavond

the New Year’s resolution (telb zn) goed voornemenh

[voor het nieuwe jaar]

1 next /nekst/ (bn, adnominaal ook te beschouwen als aanwijzend

determinator) 1 volgend [van plaats]; na, naast, dichtst-
bijzijnd • be next door to • zich bevinden naast • the
girl next door • het meisje van hiernaast/van de bu-
ren, het buurmeisje • she lives next door • ze woont
hiernaast • the next but one •de volgendeopéénna
2 volgend [van tijd]; aanstaand • the next day • de vol-
gende dag • next Monday • volgende week/aan-
staandemaandag • the next fewweeks •de komen-

New Zealand Nieuw-Zeeland

officiële naam New Zealand Nieuw-Zeeland
inwoner ? New Zealander Nieuw-Zeelan-

der
. New Zealander Nieuw-Zee-
landse

bijv. naamw. of New Zealand Nieuw-Zeelands
hoofdstad Wellington Wellington
munt New Zealand dollar Nieuw-Zee-

landse dollar
werelddeel Oceania Oceanië
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