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A
aanzichtkaart
afzijdig
anderzijds(ch)
antwoordnota

prentbriefkaart
afgezonderd
aan den anderen kant
nota van antwoord

B
invloed uitoefenen op
beïnvloeden
belegd broodje met ham, kadetje, boterham met ham,
kaas enz.
kaas, enz.
opmerking
bemerking
gebruiken
benutten
Boheme
Bohemen
bruin brood
bruinbrood

D
daarstellen
dato 1 Februari
dezerzij ds (ch)
dienstman
diepzee
diplomatisch
doorsneê-inkomen
doorsnee-kwantum, enz.
draadbericht
d' urloop

vaststellen, voorstellen, vertoonen, tot stand brengen
onder dagteekening van 1 Februari
van dezen kant
kruier, besteller
diepe zee
diplomatiek
gemiddeld inkomen
gemiddelde hoeveelheid, enz.
telegram
langdurige looppas
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E
eenaderig
eenerzijds(ch)
hij werd vrijgelaten op eerewoord
eerstens
energisch

G
generzijds(ch)
grootmacht

H
handelsschip
het handelt zich om
harerzijds(ch)
hierarchisch
hoofdzakelijk
hoogspanning
hoogspanningskabel
hoogstens
houdbaar (= niet onderhevig
aan bederf)
hunnerzijds(ch)

I
identisch

eendraadsch
aan den eenen kant
hij werd vrijgelaten op zijn
woord van eer
ten eerste
energiek

van gindschen kant,
gene zijde
groote mogendheid

van

koopvaardijschip, koopvaarder
het gaat over, het loopt over
van haar kant
hiërarchiek
in hoofdzaak, voornamelijk
hooge spanning
kabel voor hooge spanning
ten hoogste, op zijn hoogst
duurzaam
van hun kant

identiek

r

a

J
Japanner

Japannees

K
kleinmacht
komisch

kleine mogendheid
komiek

L
laconisch
lichttoren

laconiek, leuk
vuur toren

M
maatgevend
meerdere
meubeltransport
inijnerzijds(ch)
minstens

beslissend
meer, verschillende
verhuizingen
van mijn kant
ten minste, op zijn minst

N
nederlage
nieuwbouw
Noorweegsch

opslag
nieuwe bouw, nieuw gebouw
Noorsch

0
omgaand
omkleeden
oriëntalisch

per ommegaande
verkleeden
oriëntaal, oostersch
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P
physisch
prachtboek, prachtbosch,
prachtvertooning enz.
prachtvol

physiek
prachtig boek, prachtig bosch,
prachtige vertooning enz.
schitterend

R
daarvan is de rede
regelmatige toezending, regelmatige stoomvaartlijn, enz.
rein tein, rein koper, enz.
rondschrij ven

daarvan is sprake
geregelde toezending, geregelde
stoomvaartlijn, enz.
zuiver tin, zuiver koper, enz.
circulaire

S

schrijven (als zelfst. nw.)
snelloop
snelvervoer
spoedigst
springstoffen

brief, letteren
hard loopen
snel vervoer
ten spoedigste
ontplof bare stoffen

T
met terugzicht op uw brief met verwijzing naar uw brief
toon, melodie
toonaard
raak schot, rake stoot
treffer
ten tweede
tweedens

U
Uwerzijds(ch)

van Uw kant
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V
verfrisschingshal

vertrouwbaar
vertrouwensman
vertrouwensmotie
vertrouwensvotum
voedermiddelen
volkomen juist
voorarrest
voorgisteren
voorradig
voorwoord
vrijgave

salon voor ververschingen,
tent voor ververschingen,
limonadetentje
betrouwbaar
man van vertrouwen
motie van vertrouwen
votum van vertrouwen
veevoer
volmaakt juist
voorloopige hechtenis
eergisteren
in voorraad, voorhanden
voorrede
loslating, vrijlating

w
witbrood

Z
zij dens
zij nerzij ds(ch)

wit brood, wittebrood

van de zijde van, van den
kant van
van zijn kant
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Voorbeelden van samensamen·
Voorbeelden
stelling van woorden
woorden in
stelling
Duitsehen geest
geest::
Duitschen
slagroom,
slagroom,
gietijzer,
gietijzer,
koperkroes enz.
enz.*)-)
koperkroes

geslagen room
roonl
gegoten ijzer
ijzer
koperen
koperen kroes
kroes enz.
enz.

Basedowsche ziekte,
Dr. v.
v.
Basedowsche
ziekte, Dr.
watten, LeidenLeiden·
Brunssche watten,
verschij nsel
frostsche verschijnsel
Maxwellsche, Freudsche
Freudsche
Maxwellsche,
Kollewijnsche spelspeltheorie, Kollewijnsche
ling, enz.
enz.

ziekte van Basedow,
Basedow, watten
van Dr.
Dr. v. Brims,
Bruns, verschijnverschijnsel van
sel
van Leidenfrost
Leidenfrost
van Maxwell,
theorie van
Maxwell, van
van
Freud, spelling
Freud,
spelling van
van KolleKolle·
wijn, enz.
wijn,
enz.

snelboodschappendienst
snelboodschappendienst

snelle boodschappendienst
snelle
boodschappendienst

Oorlogszeeongevallenwet

aangaande ongelukken
Wet aangaande
ongelukken
op zee
op
zee in tijd van oorlog

Schepenvorderingswet

Wet op
Wet
op de
de opeisching
opeisching van
van
schepen
Toewijzing
Commissie van Toewijzing

Toewijzingscommissie

*)
Maar slagroom,
slagroom, gietijzer,
gietijzer, koperkroes,
koperkroes, enz.,
enz., zijn
zijn geen
geen GerGer·
*) Maar
manismen,
zij beteekenen
beteekenen :: room
room om
om te slaan,
slaan, ijzer
ijzer
manismen, wanneer
wanneer zij
om
gieten, een
een kroes
kroes om
om koper
koper te
te smelten,
smelten, enz.
enz.
om te gieten,
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Voorbeelden van bouw van.
den volzin naar Duitschen trant:
de aan U te verstrekken in- de inlichtingen, aan U te verstrekken
lichtingen
de te doene stappen

de stappen, die zijn te doen ;
de stappen, die zullen worden
gedaan

de te volgen route

de route, die is te volgen ;
de route, die zal worden
gevolgd

de door den Minister bedoelde de wet, door den Minister

wet
een uit Duitschland ontsnapte
Fransche soldaat

bedoeld
een Fransche soldaat, uit
Duitschland ontsnapt

in een onlangs te 's-Graven- in een vergadering, onlangs
gehouden te 's-Gravenhage
hage gehouden vergadering
de plaats gehad hebbende op- de opstootjes, die hebben
plaats gehad
stootjes
tusschenkomst voor langs tusschenkomst voor telegrammen, verzonden langs teledoor Groot-Britannie gecongraaflUnen, die door Groottroleerde telegraaflijnen ver
Britannic worden geconzonden telegram men
troleerd
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Hij sprak
over den
den Minister
HU
sprak over
Minister
Oorlog rakende
rakende feiten.
van Oorlog

Htj
over feiten,
feiten, den
den MiMiHij sprak over
nister
van Oorlog
Oorlog rakende.
rakende.
nister van

Door den
den Minister
BinDoor
Minister van Binnenlandsche Zaken
Zaken is innenlandsche
ingesteld een
een jury,
jury, aan welke
gesteld
welke
wordt opgedragen
wordt
opgedragen de
de bebeoordeelingvan
van de
de op
oordeeling
op een
een
ven prijsvraag
uit te
teschrij
schrtjven
prijsvraag
voor een
voor
een nieuw
nieuw gebouw
gebouw
voor de Rijksacademie
voor
Rijksacademie van
Beeldende Kunsten te
Beeldende
te AmAmsterdam ingekomen
sterdam
ingekomen antantwoorden.

De
Minister van
van BinnenBinnen..
De Minister
landsche
landsche Zaken heeft een jury
jury
ingesteld,
wordt opopingesteld, waaraan wordt
gedragen de beoordeeling van
de
antwoorden, die
die zullen
zullen
de antwoorden,
inkomen
op een
een prijsvraag,
prijsvraag,
inkomen op
uit te schrijven
schrijven voor een nieuw
gebouw
voor de
deRijks-AcadeRijks-Acadegebouw voor
mie
van Beeldende
Beeldende Kunsten
Kunsten
mie van
te Amsterdam.
Amsterdam.

Heden onderzoek
Heden
onderzoek naar
naar de
oorzaak van het
het op
op30
30NoNovember in
in de
vember
de MiddellandMiddelland
zinken gesche Zee tot zinken
ge·-scheZ to
bracht
bracht worden
worden door een
Duitschen
Dllitschen onderzeeër van
het
het S.S.
S.8. „Kediri"
"Kediri" van
van de
de
Rotterdamsche Lloyd.
Lloyd.

Heden
onderzoek naar
naar de
Heden onderzoek
oorzaak van
van het in den grond
van het
boren van
het S.S.
S.S. „Kediri"
"Kediri"
van de
de Rotterdamsche
Rotterdan1sche Lloyd
Lloyd
door een Duitsehen
onderzeeër
Duitschen
op
de ~Iiddel
Middel
op 30
30 November in de
landsche Zee;
-landscheZ;
of:
Heden
onderzoek naar de
Heden onderzoek
het feit
feit dat op
van het
oorzaak van
30 November
November een Duitsche
30
onderzeeër het S.S.
S.S. „Kediri"
"Kediri"
onderzeeër
de Rotterdamsche
Rotterdamsche Lloyd
Lloyd
van de
zinken heeft
heeft gebracht
gebracht in
tot zinken
Middellandsche Zee.
Zee.
de Middellandsche

Uw brief
brief bereikte
bereikte ons
ons in

Uw brief bereikte
bereikte ons
onR in
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goede orde en danken wij U goede orde en wij danken U
voor Uwe inlichtingen.
voor Uwe inlichtingen.
Doel van dit boekje is tegen
Het is de bedoeling van
het helaas meer en meer veld dit boekje te waarschuwen
winnende verbasteren van tegen het verbasteren van
onze taal te waarschuwen.
onze taal, dat helaas meer
en meer veld wint.
Houdt het in Uw zinnen
bij elkaar hoorende, dus het
lidwoord en het zelfstandig
naamwoord, het onderwerp
en het werkwoord, bij elkaar
en schrapt tusschen lidwoord
en zelfstandig naamwoord,
tusschen onderwerp en werkwoord en tusschen hulp- en
hoofdwerkwoord al het niet
strikt noodzakelijke.

Houdt in Uw zinnen bij
elkaar, wat bij elkaar hoort.
Het lidwoord hoort bij het
zelfstandig naamwoord, het
onderwerp bij het werkwoord.
Tusschen lidwoord en zelfstandig naamwoord, tusschen
onderwerp en werkwoord,
tusschen hulp- en hoofdwerkwoord moet alles worden
geschrapt, wat niet strikt
noodzakelijk is.

Maakt korte, uit een voudige
woorden bestaande, van lange
woordkoppelingen gespeende
zinnen, onder bijzondere vermijding van Germanismen !

Maakt korte zinnen !
Kiest eenvoudige woorden !
Bezigt geen lange woordkoppelingen !
Gebruikt geen Ger i nanismen!

