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VOORBERICHT
Dit werkje is de voortzetting van den arbeid, indertijd
door Kern, Easton, Humme bij de redactie van de N. R. C.
begonnen, om de taal van de krant eene hoog nodige
zuivering te laten ondergaan. Een dagblad als de N.R. C.
telt zijn medewerkers bij honderden, en onder die massa
zijn er uit allerlei kring, waar aan het schrijven van
zuiver Nederlandsch niet steeds in de eerste plaats zorg
wordt besteed. De redactie is dan geroepen, fouten te
verbeteren. Op initiatief van de bovengenoemde redacteuren werd nu al haast 40 jaar geleden ermee aangevangen, aan dit onderdeel van den redactioneelen arbeid
bijzondere aandacht te schenken.
Allengs bleek daarbij wenschelijk, voor correspondenten
en medewerkers een leidraadje samen te stellen, waarin
de meest voorkomende fouten werden samengevat. Ongeveer 25 jaar geleden verscheen de eerste druk van het
werkje, waarvan dit de derde druk is. Zoo goed als al
wat er in opgenomen is, zijn ongerechtigheden, die een
waakzaam toezicht hebben weten te verschalken, en
doorgeglipt zijn in eene woning waar zij niet thuis
behoorden. Zij werden.... uit de N. R. C. bijeen gegaard.
Hiermede is de aard van het werkje aangegeven. Het
boogt geenszins op volledigheid. De samensteller heeft zich
bepaald tot de meest voorkomende fouten, fouten door
correspondenten en medewerkers in hun berichten en
beschouwingen bedreven. Dat wil dus zeggen: fouten, in
de dagelijksche omgangstaal gebruikelijk. De groote
massa fouten te verzamelen welke in wetenschappelijke
(medische e.a.) boeken worden gedrukt, is helaas
onbegonnen werk. Ook erg buitenissige fouten, die een
goed speurder misschien hier of daar kan ontdekken,
doch die bij het groote publiek nog geen ingang hebben
gevonden, zijn onvermeld gebleven.
Het werk staat niet op het standpunt van overdreven
taalpuristen, die elk aan eene vreemde taal ontleend
woord zouden willen weren. Leidend beginsel bij de al of
niet vermelding van wat als Nederlandsch of on-Nederlan,dsch moet worden beschouwd, was slechts of de

woord vorming in het Nederlandsche taaleigen past.
Na verschijning van den tweeden druk is gebleken,
dat ook buiten den kring van wie aan de N. R. C.
meewerkten, voor deze handleiding bij het gebruik van
zuiver Nederlandsch belangstelling bestond. Herhaaldelijk
kwamen verzoeken bij de redactie in, een exemplaar te
mogen ontvangen. Dit gewaardeerde verschijnsel heeft
ertoe doen besluiten, dezen derden druk ook voor wie
buiten de gemeenschap der N. R. C. staan verkrijgbaar
te stellen.
Moge het boekje zijn goede gevolgen in breeden kring
verspreiden!
REDDACTIE N. R. C.

TAALKUNDIGE EN ANDERE
WENKEN ENZ. VOOR MEDEWERKERS EN
CORRESPONDENTEN VAN DE N. R. CT.
(3,de druk.)
A. Men bespaart de redactie, den correctoren, den telegrafisten en de zetterij veel onnoodige moeite door alle
eigen.. en plaatsnamen en alle woorden in vr e e m d e
tal en zoo duidelijk mogelijk = zoo noodig met drukletters — te schrijven.
B. Men zegge wat men te zeggen heeft kort en zakelijk, zonder omhaal en kanselarijstijl. Men schrijve dus
niet : Het comité is er in geslaagd, zich de medewerking
van verscheidene personen te verzekeren, die zich gaarne
bereid hebben verklaard die medewerking te verleenen ... .
maar : Het comité heeft zich de medewerking verzekerd
van verscheidene personen....
C. Men vermijde zooveel doenlijk het gebruik van den
lijidenden werkwoordvorm, in het bijzonder alle met
„door" beginnende zinnen als : Door den gemeenteraad
is besloten; door verschillende leden werd opgemerkt ;
door de vergadering werd alsnu overgegaan enz., in plaats
van : De gemeenteraad heeft besloten; verschillende leden
merkten op; de vergadering ging nu over.
D. In verslagen vermijde men het voortdurend gebruik
van stoplappen als : Vervolgens, allereerst, daarna, alsnu,
daarop, enz., enz.
E. Men lette op een juist gebruik van de werkwoordtijden. Zinnen, als : In de vergadering van !den gemeénteraad werd behandeld: de kamer nam een motie aan enz.
zijn, indien een nadere tijdsbepaling ontbreekt, on-Hollandsch. Daarom schrijve men : in fde vergadering van
den gemeenteraad i s behandeld ; de kamer heef t een
motie aangenomen enz.
F. Men vermijde ook een zinsbouw als de volgende :
Werd verleden week bericht.... thans kan gemeld worden, dat.... In plaats daarvan schrijve men twee zinnen,
.dus : Verfleden week is bericht.... Thans kan gemeld
warden, dat.... Voor het overige is dit echter afgezaagde clichéstijl !

G. Ook vermijde men Amsterdamsch - hebreeuwsche
zinsconstructies als b.v.: Ik heb gelezen het boek, dat....
enz. in plaats van: Ik heb het boek gelezen, dat....
H. Tot de meest voorkomende fouten behoort de verkeerde spelling van de volgende woorden: carrousel (niet
caroussel), uitweiden (niet uitwijdén), in 't gevlij (niet
gevlei) ; impresario (niet impressario) , zone (niet:
5

zone), naïeveteit (niet : naïeviteit), Havre (niet :
Hávre), Dijon (niet : Dyon), Marguerite (niet : Marguérite), de componist Gluck (niet: Gluck),
Queenborough (niet : Que4nsborough), (Heil Dir im) Siegerkranz (niet: Siegeskiranz), Sedan (niet: Sédan) ; oorlagzuchtig (niet: oorlogszuchtig) ; reddingboot, reddinggordel (niet: redding s boot, redding s gordel) ; vaderlandlievend (niet : vaderland s lievend), pyjama (niet :
pyama) , Grunewald (niet Grunewald), Hemelvaart s dag(niet Hemels vaartdag).
I. Voor plaatsnamen, die met een lidwoord beginnen,
past het voorzetsel i n, niet t e. Dus : in den Bosch, in de
Bilt, in den Haag en n i e t: te den Basch, enz. Bij andere
plaatsnamen schrijve men t e.
K. De schrijfwijze : in de ta c h t i g er jaren enz. is
verkeerd. Men omschrijve: in de jaren van '63, tusschen
'80 en '90, enz. Het woord jaar vóór het jaartal is.
overbodig en Duitsch. Men schrijve dus niet: in het jaar
1928 was de opbrengst enz., maar: in 1928 was de opbrengst enz.
L. Afschuwelijk zijn ook samenkoppelingen als de Suriname-vlucht enz. in plaats van de vlucht naar S., het
Singapore-dok i. p. v. het dok voor Singapore, het Kellogg-pact i. p. v. het pact van Kellogg of het pactKellogg.
M. Plaats- en landsnamen zijn in het Nederlandsch onzijdig. Men schrijve dus: Rotterdam en z ij n handel, niet:
haar handel. Ook landen gebruike men onzijdig.
N. Men schrijve niet: de minister Heemskerk, de generaal Snijders, maar: minister Heemskerk, generaal
Snijders enz. zonder lidwoord.
0. Aanhalingsteekens. Men gebruike geen aanhalingsteekens vóór en acher namen van couranten en
schepen. Dus: de Temps; de Insulinde.
P. — isch. Men vermijde den uitgang — isch, waar deze
Duitsch en niet Nederlandsch is, en schrijve dus: komiek,
diplomatiek, Litausch, Letsch enz., en niet : komisch,
diplomatisch, Litauisch, Lettisch.
Q. Verwerpelijk is het gebruik van de volgende barbarismen (meerendeels Germanismen) :
(N.B. Het is ondoenlijk alle Germanismen te vermelden
waarmee de techniek onze taal verontreinigt. Men leest:
s c h e i d e w a n d (scheidswand, scheidsmuur), doormeter (Durchmesser w middellijn), zelfs z weetmachine (Schweissmachine = laschwerktuig) enz
enz. enz.)
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Maar wel:

Schrijf niet:

A
Algemeene vertegenwoor- a a 1. Koppelingen als
generaal - vertegenwoordiger, diger, specialist, specialiteit,
speciaal-arts, speciaal-corres- bijzondere correspondent,
enz.
pondent, enz.
Afschuwelijk is het insluipsel :
Aan den algemeen e n
Aan den algemeen secresecretaris
taris.
Van den onbezoldigd e n
Van den onbezoldigd veldveldwachter, enz.
wachter, enz.
Aan in : aan de lucht
(verkleuren, drogen, enz.).

I n de lucht.

A a n in: Frankfort a. M.
Halle a. Saale, enz.

Frankfort a. d. Main.
Halle a. d. Saaie, enz.

A a n iemand voorbijgaan.

Iemand voorbijgaan.

De regeering kan het niet
Aangewezen op. De
regeering is aangewezen op stellen zonder den steun
der rechterzijde.
den steun der rechterzijde.
Aangelegd. Hij is aangelegd voor de schilderkunst.

Hij heeft aanleg voor de
schilderkunst.

Aansnijden.

Onder handen nemen.

Aanvechtbaar.

Betwistbaar.

Aanzieht (briefkaart).

Prentbriefkaart.

A demnood.

Benauwdheid.

Afbouw.

Afbraak, liquidatie.

Afdracht,

Aflossing, afdoening.

Afdragen 1. d. b. van
(Afdragen i. d. b. van verslijten, b.v. kleeren afdragen,
is natuurlijk goed.)
Afgezien van
Afgrenzen.
Afreizen.

Afdoen, afbetalen, aflossen (eene schuld).

Afgescheiden van;
gelaten.
Beg/ enzen.
Vertrekken.

Afsluiten (van eene
overeenkomst) .

Sluiten.

Afstemmen.
(Goed in de beteekenis van :
verwerpen.)

Stemmen.

Aftakfitting.

daar-

Verdeelfitting.
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Schrijf niet:

Maar wel:

A f t A k k e n.

Zich vertakken.

Alleenrecht.

Uitsluitend recht, monopolie.

Allee-nv ertegenw o o r d i g e r.
(Af te keuren is oak:
alleenverxaop.)
A 1 s regel.

Eenig, uitsluitend vertegenwoordiger.

In den regel, doorgaans.

Apparaat.

Toestel, inrichting, werktuig.

Ar b eiders -vriendelijk,
Arbeidersgezind, op de
-vijandig. hand van den arbeider,
den arbeider onwelgezind,
tegen den arbeider.

B
B a n d, in de beteekenis v. Deel (van een boek) .
Beduidend.

Beteekenend, aanmerkelijk (onbeduidend is goed).

Beëindigen.

Eindigen, voltooien, ten
einde brengen, afmaken.

Begeesterd.

Geestdriftig.

Begeesteren g.

Geestdrift, vervoering.

B e g r oe ten i. d. b. van
Toejuichen.
b.v. De maatregel werd algeDe maatregel werd harmeen begroet. telijk toegejuicht, met
vreugde ontvangen, met
blijdschap begroet.
Beïnvloeden.

Invloed oefenen op.

B e ï n v l o e d worden door Onder invloed staan van
Beïnvloeding.

Invloed.

Beleg i. d. b. van
Belegexemplaar.

Bewiis.
Bewijsexemplaar.

Belichten.
Bemerking.

Verlichten. in het licht
stellen, toelichten.
Opmerking, aanmerking.

Benutten, benutti - Zich ten nutte maken,
bezigen, gebruiken, partijI' e n.
trekken van, enz.
Aanraken.
Beroeren.
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Maar wel:

Schrijf niet:

B e s c hik kin g. Iemand Ter beschikking v a n
(datief) ter beschikking stel- iemand stellen, beschikbaar voor iemand stellenlen,
Betreffende in b.v.: De bedoelde, genoemde,
bewuste memorie.
de betreffende memorie.
Bevooroordeeld, partijdig,
verlegen, beschroomd, bedremmeld (goed is natuurlijk : door koude be v a ng en).
Vermeende.
Beweerde.
Goedkoop.
Bil l ij k I. d. b. van
Boer in het schaakspel Pion,
Gebouw, bebouwing,
Bouw i, d. b. van
B.v, het trotsche gebouw.
B.v. de trotsche bouw.
B o u w e n, in de uitdruk- Aanleggen, graven, maken,
kingen: spoorwegen, wegen, enz.
kanalen, radiotoestellen, ens.
bouwen.
Bevatten.
Brengen, i. d. b. van
De Temps be vat een arDe Temps brengt een artikel.
tikel.
Bevangen.

Buit en bedrijf (b.v. een
lift)

Buiten dienst.

Buiten dienst i. d. b.
van
Bijbrengen.

Gepensionneerd,

Aan het verstand brengen, leeren.

D

Wilskracht, doorzettingsvermogen.
Werkelijk, feitelijk, metDaadwerkelijk
terdaad.
Feit,
Daadzaak
Daarstellen b.v. een Slaan (een brug slaan),
brug, een gebouw daarstellen, optrekken (een gebouw o.),
een vereeniging daarstellen. oprichten (een vereeniging).
Dag en (van een congres) Zitting houden, vergaderen
Dame in helt schaakspel Koningin.
Daadkracht
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Schrijf niet:

Maar wel:

-d e e 1 i g, in samenstellingen. B.v. een 50-deelig servies.
Doel i. d. b. van

Nut.

Doelbewust.
Doelloos 1. d. b.

Een servies van 50 stuks.

Stelselmatig, met het doel
voor oogen.

van

Nutteloos.

D oor. In uitdrukkingen
als: schilderijen d o or Rembrandt.
Doordringen, in de
uitdrukking : die opvatting
drong niet door.
Doormaken,
Doorslaand in uitdrukkingen als b.v. een doorslaand succes.
Doorsnee. In doorsnee, b.v. de doorsnee-prijs.

Schilderijen van Rembrandt.
Ingang vinden : Die opvatting vond geen ingang,
werd niet aanvaard.
Beleven, ondergaan.
Niet twijfelachtig, onbetwistbaar. Een onbetwistbaar succes.
Gemiddeld, de gemiddelde
prijs.

Doorvoeren, b.v. 't
Doorzetten, invoeren, volwas of natuur verbood, het houden, enz.
opzet door te voeren; een
maatregel doorvoeren.
Duur (record) .

Uithoudings-

Draadbericht.

Telegram.

E
De uitgang e in uitdruk- De schilderijen, die op de
kingen als: De op de ten- tentoonstelling te zien zijn.
toonstelling te ziene schil- De stappen, die gedaan
derijen. De te doene stappen, moeten worden, enz.
enz.
E e n. De zinsbouw : de
moeilijkheid is e e n geringe,
De moeilijkheid is gering.
is onHollandsch voor
Mijn taak is zwaar.
Mijn taak is e e n zware
Met e e n wordt ook veelal
op zijn Duitsch omgesprongen
in uitdrukkingen als : E e n Er is nog ge en beslissing
beslissing is nog ni et geno- genomen; er is nog niets
beslist.
men, voor
Eigendommel ijk

Eigenaardig, typisch.

Ë i gene n, in zich eigenen Geschikt zijn tot, zich leenen voor.
1
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Schrijf niet:

Maar wel:

F
F ij n z i n n ig, veel ge- Fijn, gevoelig fijn geschabruikt in recensies en critie- keerd, enz
ken, b.v. fijnzinnige instrumentatie, fijnzinnig coloriet.
Filmisch.
Uit een oogpunt van filmtechniek, als film beschouwd

G
Gaat om (het gaat om)
Gedegen i. d. b. van
<gedegen goud is goed) .
Geëigend.
G el den. B.v. hij geldt als
een goed schilder.
Gewetensvol.
Gr o o t, in koppelingen als
grootstad, grootmacht,
grootbank, enz.
Men spreekt toch ook niet
van de grootvaart maar
`Van

Het komt er op aan,
Het is te doen om.
Degelijk.
Geschikt.
Doorgaan voor. Hij gaat
door voor een goed s.
Conscientieus, nauwlettend.
Groote stad, groote mogendheid, groote bank.
Groote vaart.

H
Haan i. d. b. van
Half figuren, halfschaduw, halflicht, enz.
H a n d. Van de uitdrukking : „aan de hand van"
wordt veel misbruik gemaakt.
Men demonstreert: „aan de
hand" van een schetskaart,
zelfs soms „aan de hand"
van patienten zonder armen!
Handelsschip.
Handomdraaien. In
e en h. (Im Handumdrehen)
Hang naar
Heimelijkheid

Kraan, schakelaarknop.
Halve-, gedeeltelijke-.

Koopvaardijschip.
(In een) ommezien.
Neiging tot, najagen van
Geheimzinnigheid.
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Schrijf niet:

Maar wel:

Hoogbouw.

Hoog bouwwerk, torenconstructie.

Hopelijk.

Naar te hopen is, enz.

Hospitaal (veelal in
Ziekenhuis (een hospivertalingen uit Engelsch of taal is een ziekenhuis voor
Fransch gebruikt).
militairen) .
Ho u d e n in uitdrukkinUitvoeren (sober uitvoegen als: sober houden.
ren, opvatten, enz.)

I
Inboeten.
Inburg eren.

Verliezen.
Burgerrecht verkrijgen,.
geven.
Vlucht naar of op Indië_

Indiëvlucht.
Ingaan i. d. b. van
(„Ingaan op” is lostrekken
op, vechten. Verg. Beets'
versje :
Gij gaat er op in, hij gaat
er op in
Sta mij toe, dat ik er in
trede
Gij hebt, op zijn Duitsch,
polemiek in den zin,
Maar ik, op mijn Hollandsch,
houd vrede) .
Ingaand.

Treden in.

Grondig.
Ingericht, berekend, voorbereid zijn op.

Ingesteld zijn op

Een reiziger, die goede
Ingevoerd, een goed
betrekkingen heeft, die
ingevoerd reiziger
goed bekend is met....
Ophalen.
Innemen i. d. b. van
De spoorkaartjes worden.
De spoorkaartjes worden
afgenomen.
ingenomen.

K
Karaktervol.

Keelkop.
K 1 e i n, in koppelingen
b.v. Kleinkunst.
12

Van krachtige persoonlijkheid, flink, krachtig,.
met karakter.
Strottenhoofd.
Kleine.
Kleine kunst.

Schrijf niet.

Maar wel:
Vuurrood.

Knalrood.

Er ontstonden (kwamen)
relletjes, een botsing.

Komen tot in: het
kwam tot relletjes, tot een
botsing.
Komisch.

Komiek.

Koning in het kaartspel.

Heer.
Koninklijk paar.

Koningspaar.

-k o p p i g (in samensteleen menigte van duizenlingen) b.v. een ,duizendkop- den, onafzienbare menigte.
pige menigte.
Korf i. d. b. van
b.v. papierkorf,

Mand.
Prullenmand.

Kortzichtig i.d.b. van

Bij ziende.

Krachtwerk.

Electrische centrale.

Kunst vol.

Artistiek, kunstig.

L
Lage bouw.

Laagbouw.
Landelijk i.

d.b. van

Lastwagen, lastauto.

Nationaal.
Vrachtwagen, vrachtauto.

Leven (in het leven
roepen wordt vreeselijk misbruikt. Zelfs begrafenisondernemingen warden in het
leven geroepen. (Verdam).)
Leven (in een land)
Wonen.
De in Holland levende Polen. De in Holland gevestigde,
wonende Polen.
L i g g en in: het ligt hem

Loon afbouw.

Hij is ervoor geknipt, voor
geboren, het is iets voor
hem.
Omlaag drukken van het
loon.

L o o p e r in het schaak- Raadsheer.
spel.
Ziekte.
Lijden i.d.b. van
b.v. hartlijden , nierlijden. Hartkwaal, hartaandoening, hartziekte, hartgebrek, enz.
L u s`t m o o r d.

Sexueele moord.
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Schrijf niet:

Maar wel:

Het — „1 ij k" in de beeldende kunst : o.a. in ruimtelijk, schilderlijk, landschappelijk.
M
Maatgevend.
Gezaghebbend, als maatstaf dienend.
M a s s a-, in samenstellin- Uitgebreide staking, vergen als m as sa -staking, giftiging op groote schaal,
massa - vergiftiging, mas- algemeene moord, slachting
s a - moord.
Medelid.
Lid.
In het Duitsch is Mitglied
des Reichstags.
Lid van den Rijksdag.
(Medelid in de beteekenis
van collega is natuurlijk
goed).
Verscheidene, ettelijke.
Meerdere i.d.b. van
personen
b.v. meerdere personen Verscheidene
hebben zich aaneengesloten. hebben zich a.
Meerdere in beteekenis van

Meer is ook af te keuren,
b.v. meerdere personen dan Meer personen, dan men
men verwacht had, hebben verwacht had, enz.
zich aaneengesloten.
Goed is: Meerdere (grootere) vaardigheid, de meerdere (hoogere) opbrengst,
enz. (Meer opbrengst en
Meerwaarde zijn natuurlijk Germanismen) .
Mild i. d. b. van
Zacht.
b.v. milde wind, mild kli- Zachte wind, zacht klimaat, milde regen.
maat, malsche regen.
(Mild heeft altijd de bijbeteekenis van gul, rijkelijk.)
Muilband.
Muilkorf.
Mijnlegger.
Mijnenlegger
Mijnveger.
Mijnenveger
N

Naar.... komen.
te, in .. .. komen.
b.v. De koning zal naar
De koning zal te (in)
Londen komen.
L. komen.
(Men komt wel naar
iemand toe, maar niet
naar een plaats toe. Wel
gáát men naar iets toe.)
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Maar wel:

Schrijf niet:

Nadrukkelijk moet
worden onderscheiden van
uitdrukkelijk. Nadrukkelijk
= met nadruk, met klem.
Uitdrukkelijk = met duidelijke woorden.
-n a m e, in samenstellin- -neming.
gen als afname, deelname, Afneming, deelneming, ininname
neming.
Volstrekt verwerpelijk is
Veronderstelling, enz.
aanname i.d.b. van
Neven -, b.v. nevenbebetrekking, nevenbedoeling,
bij-, b. v. bijbetrekking,
nevenoogmerk
bijbedoeling, enz.
N i e t. Men lette erop, dat
niet zijn goede plaats in
den zin krijgt. Dus niet: „Hij
sprak over buitenlandsche
aangelegenheden . n i e t"
(Duitsche constructie), maar:
„Hij sprak niet over buitenlandsche aangelegenheden.
Niet een wordt dikwijls
naar Duitsch model gebruikt
i. p. v. geen.
Hij heeft een kaartje nog Hij heeft nog geen kaarniet genomen.
tje genomen.
Nieuwbouw
Nieuw gebouw, nieuw huis,
verbouwing.

0
Omgaand antwoord.
Onmiddellijk antwoord.
Ombouwen.
Verbouwen.
Omgespeld uit de ver- Overgebracht uit de v. s.
eenvoudigde spelling.
Omgeving i.d.b. van
Omtrek, omstreken.
Dus niet: de mooie omgeving van Haarlem, maar
De mooie omstreken van
(Van personen gezegd is Haarlem.
het goed; dus: in de omgeving van de Koningin.)
Omkleeden.
Verkleeden.
Omstijgen.
Overstappen.
Omval.
Bekeering, omzwaai.
Omwisselen.
Verwisselen.
1
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Schrijf niet:
Onaanneembaar.
Onbestemd
Onbevangen
Onderbreken
Dus niet: „h&j onderbrak
den spreker", maar

Maar vel:
Onaannemelijk.
Onbepaald, vaag.
Onbevooroordeeld, onpartijdig. (Zie ook: bevangen.)
In de rede vallen. verstoren, stremmen, afbreken.

Hij viel den spreker in de.
rede.
Het spoorwegverkeer is Het spoorwegverkeer
onderbroken
gestoord.
Duikboot.
Onderzeeboot.
Ondanks, ten spijt van
Ongeacht i.d.b van
Ongeluk.
Ongeval.
Het gebruik van dit woord
is onder Duitschen invloed
zoo toegenomen, dat men
zelf reeds begint te spreken
van spoorwegongevallen, doodelijk ongeval, enz.
Onomwonden
Onbewimpeld,
ronduit
ruiterlijk, enz.
Onontkoombaar. Onontkomelijk, onvermijdelijk, waai men niet aan
ontsnappen kan.
Ontoelaatbaar.
Ongeoorloofd,
onduldbaar.
0 o g. Met het oog op.
Vergelijk h a n d, aar cif
hand van
Oogenblikkelijk i. d. b. v. Tegenwoordig, op dit
oogenblik.
Dus niet : „de oogenblikke„de tegenwoordige behoef,
lijke behoefte", maar
(Goed is: oogeliblikkelijk, te", de behoefte van het
onmiddellijk vertrekken.)
oogenblik.
Onderzoek naar (bacte0 p, in: onderzoek o p
(bacteriën, arsenicum, enz ) riën. enz.)
Op de baar leggen.
Opbaren
Opdruk
Overdruk.
Bewaren.
Opbewaren
Taak.
Opgave i.d,b. van
In het oog loopend, trefOpvallend
fend, vreemd.
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Maar wel:

Schrijf niet:
Opvoeren tot

VerhoogEn, omhoogwerken
tot.

Opvoeren i. d. b. van

Vertoonen,
uitvoeren.

dus ook niet o pvoering,
maar

Opzichtens

voorstellen,

Uitvoering, enz.
Ten opzichte van, met
betrekking tot
Toewijding, berusting.

Overgave i. d. b. van

Een overzicht gevend. gemakkelijk, goed te overzien.

Overzichtelijk

Over het hoofd zien.

Overzien i.d.b. van
Schakers gebruiken het
woord veelal verkeerd.

P
Papierkorf

Papiermand, prullenmand,
snippermand.
Stoptrein

Personentrein.

Persoonlijkheid, nooit Bekend man.
te gebruiken voor: persoon,
-figuur, individu. Dus niet:
hij is een politieke persoonlijkheid, een aantrekkelijke
persoonlijkheid, een vooraanstaande persoonlijkheid.
(Hoogd. Persdnlichkeit.)
Goed is: Zijn geheele.per.soonlijkheid (persoonlijk karakter) trekt mij aan.
Naar een vast plan.

Planmatig.

Zoo goed als, feitelijk,
Practisch i.d.b. van
Dus niet : practisch vrij vrijwel (Eng. practically) .
.van kwade bacteriën, maar feitelijk vrij van kwade
bacteriën.
Goed: een praktisch man.
Prachtig, voortreffelijk.

Prachtvol.

R
Realiseeren.

Beseffen, inzien.

Rechtelijk, rechter1 ij k. Bij afleidingen van
recht: rechtelijk, van rech- dus staatsrechtelijk, maar
,er: rechterlijk .scheidsrechterlijk.
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Schrijf niet:

Maar wel:

Rein i. d. b. van
Rein water
Rein (onbezoedeld, ongerept, onschuldig) is goed.
Rekenen met

Schoon, zuiver.
Schoon, gereinigd water.

Rekening houden met

Rond zoowel verwerpeRondom de stad, om de
lijk in: rond de stad
stad heen.
als in: rond 100,000 gulongeveer 100,000 gulden;
den.
100,000 gulden in ronde
cijfers.
en: rond de Dreyfus-zaak
over, ten aanzien van de
Dreyfus-zaak.
Roofoverval (RaubAanranding of
iiberfall)
met berooving.
Ook roofmoord is afschuwelijk.

overval

S
Saneeren

Schalplaat

Gezond maken (van een
streek, I van geldmiddelen>
in orde brengen, regelen.
Gramofoonplaati.

s c he— Bright sche ziekte Ziekte van Bright.
Beethoven s c he sonate.
Sonate van Beethoven.
Crooker sche buis.
Buis van Crooke.
Kollewijn sche spelling
Spelling van Kollewijn.
Bismarck sche staatkunde Bismarckiaansche staatkunde.
Daarom schrijft men
ook : het Napoleontische
tijdperk.
Wagner sche muziek,
Muziek van Wagner, enz.
Wagneriaansche muziek
muziek met kenmerkende
eigenschappen van de muziek van Wagner.
Schoolschip

Opleidingsschip.

Schriftstuk.

Document.

Schijnwerper

Zoeklicht.

S1 a g r o om (Hgd. Schlagsahne)
Slagwoord.

Geklopte room.
Leuze.

Spits, in: op de spits
Te ver drijven, overdrijven
drijven
enz.
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Schrijf niet:

Maar wel:

Spitsuren.
Drukste uren.
st b.v. Spoedigst ant- Ten spoedigste antwoorwoorden.
den.
Hartelijk s t gelukwenschen Zeer hartelijk gelukwenschen, enz.

Springer, in het schaak-

Paard.

Springstof.

Ontplofbare stof.

spel.

Stammen i.d.b. van
Afstammen, afkomstig
Dit gebruik stamt uit de zijn.
vijftiende eeuw
Dit gebruik is afkomstig
uit de vijftiende eeuw.
Hij stamt van den grooten Hij stamt van den grooten
Zwijger
Zwijger af.
Starten.

Vertrekken, afgaan wegvliegen.

stens - dens.
Eerstens

Ten eerste, in de eerste

plaats.
Ten tweede.
Ten derde.
Ten vierde, enz.
Ten hoogste, op zijn

Tweedens
Derdens
Vierdens
Hoogstens

hoogst.
Ten minste,

op zijn
minst,
van de zijde van
steker (van electrische
leiding) .

Minstens
Zijdens
Stekker

Weg.

Straat 1. d. b. van

T
T e in uitdrukkingen als :
De biljetten zijn aan het De biljetten moeten aan
het tweede loket genomen
tweede loket te nemen.
worden.
Men onderscheide:
De biljetten zijn vijf minu- De biljetten zijn nog vijf
ten voor het vertrek van den minuten voor het vertrek
van den trein te nemen.
trein te nemen.
(juist als beteekenende:
(foutief als beteekenende:
moeten genomen worden) kunnen genomen worden) .
Techniker.

Technicus.
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Maar wel:

Schrijf niet:
Ter u g i. d. b. van

Geleden.

15 jaren geleden.
15 jaren terug
Ter u g g a a n, i. d. b. van Kleiner worden, slinken,
achteruitgaan (b.v. van een
gezwel, een handelsbeweging, een invoer, enz.)
Ter u g l o o p e n i. d. b. van Dalen, zakken, achter-

uitgaan (b.v. de koersen,
de thermometer, enz.) .
T e r u g z i c h t, met te- Terugblik.
rugzicht op
Bevredigend

Tevredenstellend

To e k l a p pen: De uit- Toejuichen; de uitvoeren-

voerenden werden geestdrif- den ontvingen een geestdriftig applaus, enz.
tig toegeklapt.
Geoorloofd, gepast, oorbaar, te dulden.

Toelaatbaar

Bijslag.

Toeslag

Ten top drijven, tot het
uiterste verscherpen.

Toespitsen.
Toewas.

Aanwas, toeneming.

Toren in het schaakspel. Kasteel.
In schaakspel: zetten, in
kaartspel: slagen.

Trekken.

T r e k k e n, in de uitdr.: Voor den krijgsraad davoor den krijgsraad trekken. gen, dagvaarden, brengen.

IJ

•

TJ i t b a 1 a n c e e r e n.

In evenwicht brengen.

Uitdrukkingsloos

Wezenloos.

Men vermijde in het algemeen nieuwe samenstellingen, naar Duitsch voorbeeld,
sils vaderlandsloos, inhoudloos, enz.
Uitgegroeid.

Volwassen, flink, uit de
kluiten gewassen.

Uitgesproken.

Beslist, bepaald, onmiskenbaar.

Uitgraven, uitgra- Opgraven, opgraving.
ving
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Schrijf niet:

Maar wel:

Uitluisteren
Uitprobeeren
Uitnutten

Luisteren.
Beproeven, enz.
Gebruiken, partij trekken
van, uitmergelen.
Terzijde schuiven,

Uitschakelen.
Uitvoeren en uitvoer i n g, worden veel misbruikt. A lles wordt uitgevoerd in hout, metaal, enz.
Men spreekt van een an- Model, vorm, maaksel,
dere uitvoering
afwerking.
Goed is natuurlijk: goede-.
ren uitvoeren (exporteeren) ,
een besluit uitvoeren (ten
uitvoer leggen), een uitersten wil uitvoeren.
Uitwijzen.
Verbannen, over de grens
zetten.
Uitzicht, in uitzicht
stellen.

Voorspiegelen.

IT

Valsch i.d.b. van

Verkeerd.

Vanaf.
Vanaf 1 Januari.
Vanuit
Veiligstellen.

Van .... af.
van 1 Januari af.

Vergelijk is een Gor anisme i. d. b. van

van .... uit.

Beveiligen, in veiligheid
brengen.
Vergelijking.

Goed in de beteekenis van
schikking (Ausgleich).

Dus niet: in vergelijk met Wel : Na getwist kwam een
vergelijk tot stand.
X. is Y. knap.
Verhoudingen is een
Germanisme wanneer het
toestanden of omstandigheden beteekent.
Veranderde verhoudingen. Veranderde toestanden,
omstandigheden.
Verhouding in: ongeoorloofde verhouding, is ook
Duitsch.
Ongeoorloofde betrekking.
Buitenlandsche
verhou- Buitenlandsche
betrekdingen.
kingen.
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Ma'r wel:

Schrijf niet:

Vermomd, bedekt.

Verkapt
Verplichtend i. d. b.
van
Een daad is verplicht, indien zij moet worden voltrokken. Een verplichtende
daad is eene daad, waardoor
iemand tot erkentelijkheid
wordt gestemd.

Verplicht.

Verschillend is in het
Hollandsch iets anders dan
verscheidene (nlusieurs) . Dus
Verscheidene onruststoniet: verschillende onrustkers werden gewond.
stokers werden gewond
Achteruit gaan, verergeren, slechter maken.

Verslechteren.

Vertrouwenskwestie

Kwestie van vertrouwen.

(Even laakbaar is : o o rlogsminister, enz.)

Minister van oorlog, enz.

Vertrouwbaar i. d.
b. van

Betrouwbaar.

Vervoeren i. d. b, van

In verrukking brengen.

Verwerkelijken.

Verwezenlijken.

Verwerken i. d.b. van
b.v. zijn recht verwerken

Verbeuren
Zijn recht verbeuren.

V l e i e n. (Vele schrijvers
kennkn alleen (of kunnen
ze slechts ?) vleien !)
.,In het gevlij spreken"
schrijft men vrijwel nooit
goed.
Vliegenier.
V o 1 in uitdrukkingen
Beteekenisvol

Vlieger.

als:

Succesvol
Liefdevol, roemvol, enz.
Voltreffer.
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Neervlijen.

Veelbeteekenend, veelzeggend, gewichtig
Geslaagd, gelukkig.
Liefderijk, roemrijk, enz.
Goed raak, schot in de
roos.

Vooraangezicht.

Voorgevel.

Voorarrest.

Voorloopige hechtenis.

Maar wel:

Schrijf niet:

Voordracht i. d. b. van Voorstel, wetsvoorstel.
Een voordracht van B. en
W. is een voorstel waarbij
personen ter benoeming
worden voorgedragen.
(Duitsch is, te zeggen: De
voordracht tot verleening
van een crediet voor de
bestrating.)
Men vermijde ook voor- Goed is: de voordracht
dracht voor lezing, verhan- van den zanger; een grapdeling, rede.
pige voordracht op een bruiloft.
Ter visie liggend, op de
agenda staande, ingediende.

Voorliggend

Gebeurtenis.

Voorval.

Prins.

Vorst, i. d. b. van
(Hgd. Furst).
Vorst Billow.
De vorst van Wied.
De vorst van Bentheim.

Prins Billow.
De prins van Wied.
De prins van Bentheim.
Vorstelijk paar.

Vorstenpaar
Vrijgeven

(freigeben)

Vrijstellen, vrijlaten, door-

laten, openstellen.
Vrijgeven alleen goed i. d.
b. van vrijaf geven.
1'V

Wannèè ri niet te ge
bruiken voor indien.
Wanneer heeft betrekking
op tijd. Indien is voorwaardelijk. A 1 s i. d. b. van indien
is goed.
Werken.
Dus niet: radio-werken!
Wetmatig (in de critiek op schilderijen) .
Witbrood.
Wondervol.

Fabriek.
Volgens onfeilbare wetten
Wittebrood.
Bewonderenswaardig,
prachtig.

Wonen in een hotel is Men logeert
in een hotel.
Duitsch.

of vertoeft
23

Maar wel:

Schrijt niet:
Z
Zeker stellen.

Beveiligen.

Zelfinkeer.

Inkeer.

Zelfkosten.

Kasten van vervaardiging.
van inkoop.

Zich bemoeien i. d. b. IJverig zijn, zich moeite
geven voor.
van
Ziekenkas.

Ziekenfonds, bus.

Spaarkas.

Spaarbank.

Zinger

Zanger (Meesterzanger).

Zoemen (van bijen, een Gonzen.
menigte) .
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